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Mehmetçik çocuklarının
2013 buluşması
TSK Mehmetçik Vakfının, Vakıftan bakım ve öğrenim yardımı alan
öğrencilere yönelik düzenlediği ve Anadolu’nun dört bir yanından
gelen lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı “Kültür Gezisi” bu yıl
70 Mehmetçik çocuğunu biraraya getirdi. Mehmetçik çocukları, her
yıl olduğu gibi bu yıl da “70 kardeş” olarak birbirlerine veda ettiler.
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Değerli okurlarımız,
Mehmetçik Vakfı Dergisinin 29’uncu sayısı ile sizlerle
bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
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SU NU Ş

Vakfımızın artık geleneksel hale gelmiş olan “Kültür
Gezisi” bu yıl beşinci kez şehit ve gazi çocuklarımızı
ağırladı. TSK Mehmetçik Vakfı olarak hem bizim hem
de misaﬁr ettiğimiz çocuklarımız açısından büyük
önem taşıyan “Kültür Gezisi” sayesinde 70 çocuğumuz
“Mehmetçik” ailesinin bireyi olmanın gururunu, biraraya
gelmenin mutluluğunu yaşadı. Ankara’da başlayan
gezimizin rotası, Nevşehir, Konya ve Antalya oldu. Hem
geziye katılan öğrencilerimizin hem de bağışçılarımızın
konuyla ilgili düşüncelerini ilerleyen sayfalarda
göreceksiniz.
Bu sayımızda ayrıca Ulu Önder Atatürk’ün ebedî
istirahatgâhı Anıtkabir’in tarihçesiyle ilgili ayrıntılı
dosyamızı, Vakıf bağışçılarımızdan Yunus Ensari, Nermin
Eroğlu Sekban ile Vakfımızdan yardım alan çocuklarımız
Kadife Karakuş, Rabia ve Tuğba Doğanoğlu kardeşler
ile yaptığımız söyleşileri de ilgiyle okuyacağınızı
düşünüyoruz. Vakfımızın gerçekleştirdiği diğer
faaliyetlerle de ilerleyen sayfalarda karşılaşacaksınız.
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Mehmetçik
Dergisi aracılığıyla Vakıf üzerinde emeği geçen tüm
bağışçılarımızın, şehit ve gazi ailelerimizin bayramını
kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.

A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU
E. Tümgeneral
Genel Müdür
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Mehmetçik çocuklarının 2013 buluşması
TSK Mehmet çik Vakfının, Vakıftan bakım ve öğren im yardımı alan öğrencilere yö n e l i k
düzenlediği ve Anadolu’nun dört bir yanından gelen lise ve üniversite öğrencilerinin
katıldığı “Kültür Gezisi” bu yıl 70 Mehmetçik çocuğunu biraraya getirdi.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

KÜLTÜR GEZİSİ
öğrenciler arasında sosyal ilişkilerin
ve dayanışmanın artırılmasını ve tarih
bilincinin geliştirilmesini amaçlayan
“Kültür Gezisi” aynı zamanda
Türkiye’nin doğal güzelliklerini
göstererek Mehmetçik çocuklarının yurt
sevgisini pekiştirmeyi hedeﬂedi. Geziye
katılan öğrencilerin tüm masraﬂarı TSK
Mehmetçik Vakfı tarafından karşılandı.

“Babalarınızın
emanetisiniz”
Yurt genelinden 70 şehit ve gazi
çocuğunun katıldığı ve Bağışlar Müdürü
Gürkan Akyüz’ün başkanlık ettiği
“Kültür Gezisi”nin Ankara programı TSK
Mehmetçik Vakfı tanıtımı ile başladı.
İletişim ve Bilgi Sistem Müdürü Cengiz
Baştuhan’ın verdiği tanıtım briﬁngini
dinleyen Mehmetçik çocuklarına Vakıf
Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu da bir konuşma
yaptı. Anadolu’nun farklı bölgelerinden
gelen Mehmetçik çocuklarıyla biraraya
gelmekten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Büyükkantarcıoğlu, “Sizler,
hepiniz bizim için çok değerlisiniz.
Sizler bize babalarınızın birer
emanetisiniz. Bu gezi vesilesiyle hem
birbirinizi hem de bizi tanımanızı, aynı
büyük ailenin bireyleri olduğunuzu
hissetmenizi istiyoruz. Yine gezi
sayesinde güzel bir tatil geçireceğinizi
de umuyoruz” diye konuştu.
Tanıtım briﬁnginin ardından Vakıf
binasını ziyaret eden öğrenciler, hem
burada bulunan bağışçılarla hem de
Vakıf personeliyle sohbet ettikten sonra
Çağlayan Tesislerindeki öğle yemeğine
geçtiler. TSK Mehmetçik Vakfına bağış
yapan hayırseverlerle aynı sofrada
buluşan Mehmetçik çocukları ve
bağışçılar arasında duygulu anlar
yaşandı.

T

SK Mehmetçik Vakfından bakım
ve öğrenim yardımı alan şehit ve
gazi çocukları, Vakfın bu yıl beşincisini
düzenlediği “Kültür Gezisi” kapsamında
keyiﬂi bir on gün geçirdi. Lise ve
üniversite düzeyinde eğitim gören
şehit ve gazi çocuklarına yönelik olan
gezi, 27 Haziran – 07 Temmuz tarihleri
arasında Mehmetçik ailesini bir kez
daha buluşturdu. Vakıftan yardım alan

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Yemeğin ardından tarihi Meclis
binası ile Anadolu Medeniyetleri
Müzesini ziyaret eden gezi heyetinin
daha sonraki durağı Anıtkabir oldu.
Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda
bulunan Mehmetçik çocukları sırayla
mozoleye karanﬁl bıraktı. Anıtkabir
müzesinin gezilmesinin ardından pek
çok öğrenci ziyaretçi defterine duygu
ve düşüncelerini yazdı. Anıtkabir
programının ardından Mogan Parkta
serbest zaman geçiren çocuklar, keyiﬂi
bir akşam yemeği ile Ankara programını
sonlandırdı.

Kapadokya ve Konya
Ertesi gün Nevşehir’e hareket
eden gezi kaﬁlesinin ilk durağı Tuz
Gölü oldu. Burada hatıra fotoğrafı
çektiren Mehmetçik çocukları daha
sonra Kapadokya programına başladı.
Kapadokya’da Ihlara Vadisi, Uçhisar,
Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları,
Dervent Vadisi ve Ürgüp’ü ziyaret eden
Mehmetçik çocuklarının daha sonraki
adresi Kaymaklı Yer altı Şehirleri ve
Avanos oldu.

K Ü LT Ü R G EZ İ S İ
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Avanos’ta çömlek yapım atölyesini
ziyaret eden öğrenciler, çömlek ustası
tarafından yapılan gösteriyi de izledi.
Daha sonra Jandarma At ve Köpek
Eğitim Merkezi Komutanlığını gezen
Mehmetçik çocukları burada eğitimli
köpeklerle birlikte vakit geçirdi.
Gezi kaﬁlesi Nevşehir programından
sonra Konya’ya geldi. Konya’da ilk
olarak Mevlana Müzesini ziyaret eden
şehit ve gazi çocukları, daha sonra
Şems Tebriz-i Türbesi, Meram tepesi
ve Sultan Alaaddin Keykubat Cami’ni
ziyaret etti. Mehmetçik çocukları
Konya’da bir gece kaldıktan sonra
Antalya’ya geçti.

Manavgat, Aspendos,
Olimpos
Antalya’da ilk olarak Manavgat
Şelalesini gezen çocuklar, deniz suyu
ile tatlı suyun birleştiği noktaya tekne
turuna çıktı. Öğle yemeğinin ardından
Aspendos’a geçen gezi heyeti, rehber
eşliğinde Asependos Antik Tiyatrosu’nu
gezdi. Antalya programının diğer
günlerinde ayrıca Phaselis Antik Kenti,
Olimpos ve Çıralı bölgesini ziyaret eden
öğrenciler daha sonra teleferikle Tahtalı
Dağına çıktı.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Geziye katılan Mehmetçik çocukları anlatıyor:

“Kader birliğinden kardeşliğe”
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Zeki Aras (Süleyman Demirel
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
öğrencisi): Aslen Mardinliyim. Daha
önce birkaç kez geziye davet edilmeme
rağmen katılma fırsatım hiç olmadı.
Bu sene ilk defa geliyorum. İlk gün çok
heyecanlıydım. Ancak Mehmetçik Vakfı
görevlileri sayesinde bu heyecanımı
yendim. Benim gibi birçok şehit ve gazi
çocuğu bu geziye katılıyor. Bu sayede
onları tek tek tanıma fırsatım oldu. Bir
nevi yeni kardeşler edindim. Mehmetçik
Vakfı, gerçekten büyük bir aileyi
birleştiriyor. Bir de tabii Vakfa bağış
yapanlarla tanışmak beni çok mutlu
etti. Size yardım yapanlarla bir araya
gelmek çok güzel bir şey… Ankara’dan
sonra gideceğimiz yerler var ve ben
oraları görmek için sabırsızlanıyorum.
Bu organizasyonu yapan herkese
teşekkür ederim. Mehmetçik Vakfı ile
gurur duyuyorum.

Rumeysa Yiğen (Lise öğrencisi):
Öncelikle gezi beklentilerimin çok
çok üstündeydi. Daha önce benim
durumumdaki çocuklarla tanışma fırsatı
bulamamıştım. TSK Mehmetçik Vakfı
her zaman arkamızda oldu. Eğitimimiz,
maddi ihtiyaçlarımız… Ama sosyal
yaşamımızda da bize ne kadar destek
olduklarını bu gezi ile fark ettim. Artık
bir aile olduğumuzun bilincindeyim.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Kadife Karakuş: (Bahçeşehir
Üniversitesi Bankacılık Bölümü
öğrencisi): Bu yıl ikinci kez geziye
katılıyorum. Geziye Türkiye’nin dört
bir yanından katılmış olan kader
arkadaşlarımızla tek tek tanışma
fırsatı buluyoruz. Geçen yıl bu geziye
katıldığımda 100 kardeş edinmiştim.
Bu yıl 170 kardeşim oldu diyebilirim.
Mehmetçik Vakfının bize sağladığı bu
organizasyon sayesinde ortak kaderi
paylaştığım insanlarla kardeşliğe
uzanıyoruz. Daha önceki yıllarda da
Anıtkabir’e gelmiştim. Ama bu kez
kardeşlerimle birlikte buraya gelmekten
ayrıca bir gurur duyuyorum.

arkadaşlıkları geziden sonra da devam
ettiriyoruz. Çünkü bizler aynı kaderi
paylaşan insanlarız. Aynı zamanda
okuduğum bölüm itibariyle, buradaki
arkadaşlarımın içinde bulundukları
duygu ve düşünceleri izleme imkânını
buluyorum. Bunun da benim için bir
fırsat olduğunu düşünüyorum.

Abdulhakki Ergül (Lise öğrencisi):
Geziye Mardin Dargeçit’ten bu yıl ilk
kez katılıyorum. Çok güzel yerler gezdik.
Özellikle Antalya’yı çok beğendim. Bu
gezi hiç bitmesin istiyorum.

Burak Saygı (Lise öğrencisi):
Bu gezi bizim için olağanüstü bir
organizasyon. Bu ailenin bir bireyi
olduğum için çok mutluyum. Yeni
dostluklar kurduğum için de ayrıca çok
seviniyorum.

Ahmet Bektaş (Doğuş Üniversitesi
Psikoloji Bölümü öğrencisi): Mehmetçik
Vakfının organize ettiği bu kültür gezisi
sayesinde gerçekten büyük bir aile
olmayı başardık. Burada edindiğimiz

Sezer Topuz (Başkent Üniversitesi
İletişim Fakültesi öğrencisi): Geziye
ilk defa katılıyorum. Daha önce
katılan arkadaşımın tavsiyesi üzerine
katılmaya karar verdim. Çok güzel vakit
geçiriyorum ve çok iyi arkadaşlıklar
kurdum.

KÜLT ÜR GEZİSİ

Bağışçıların gözüyle

“Kültür Gezisi”
M

İlknur Topal (Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yüksek
Lisans öğrencisi) TSK Mehmetçik
Vakfının çeşitli faaliyetlerine
katılmama rağmen bu yıla kadar
geziye katılma fırsatım olmamıştı.
Bu sene kısmet oldu. Gezi programı
çok güzel hazırlanmış. Özellikle
Kapadokya’ya hayran kaldım. Bizlere bu
olanağı tanıyan TSK Mehmetçik Vakfı
yetkililerine çok teşekkür ederim.

ehmetçik çocuklarına yönelik düzenlenen “Kültür Gezisi”
kapsamında, öğrencilerle biraraya gelen bağışçılar
duygulu anlar yaşadı. Hem Vakıf Genel Müdürlüğünde hem
de öğle yemeğinde Mehmetçik çocuklarıyla tanışma fırsatı
bulan bağışçılar duygularını şu şekilde dile getirdi:
Tülay Bahadırlı: “Mehmetçik Vakfı bağışçısı olduğumuz için iftihar
ediyoruz”
Mehmetçik Vakfı tarafından yapılan bu organizasyonda fevkalade
duygusallaştım. Mehmetçiklerimizin çocuklarının, Vakıf şemsiyesi altında
birlik içerisinde yer almasından çok etkilendim. Oradaki çocuklarımızın,
bizlerin ellerini öpme arzusundan çok iftihar ettim. Onlarla sohbet etme
imkanı bulduğumuz için de çok mutlu oldum. Konuştuğum çocuklarımız,
sahipsiz olmadıklarına inandıklarını söylediler, bunu duymaktan da çok
keyif aldım. Şunu da söylemeliyim ki onların “y kuşağı” duyarlılığından
da etkilendim. Elbette ki yaptığımız bağışların doğru adrese gitmesinden
ğ
çin
dolayı da çok mutlu olduk. Mehmetçik Vakfı bağışçısı olduğumuz
için
iftihar ediyoruz.
Saime Güner: “Keşke
hepsini ben okutabilsem”

Gökhan Çulha (Lise öğrencisi):
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından bizler
için organize edilen bu gezi gerçekten
çok güzel. Gittiğimiz her yer özenle
seçilmiş güzel yerler. Bir ay sürüyor
deseler keşke…

Bizi öğrencilerimizle
buluşturduğunuz yemek
çok güzeldi. Hem beni hem
de eşimi çok duygulandırdı.
İnanın şu anda bile gözlerim
yaşarıyor. Hepsi bizim
gözümüzün içine baktılar
saygıyla. Hepsi pırıl pırıldılar....
Her birini tek tek öpmemek
için kendimi zor tuttum. Hepsi
geleceğin bir doktoru, bir
avukatı, bir subayı, mühendisi olacak
l k biliyorum.
b
Onları benim doğurup
doğurmam önemli değil. Her birini evladım gibi sevdim. Yemek yediğimiz
öğrencilerle öyle kaynaştık ki telefon numaralarımı istediler. O yemekten
sonra telefonlaştık bile… Neredeyse hepsini alıp götürsem evimde misaﬁr
etsem dedim içimden. O kadar mutlu oldum. Sonra sizlerin güzel güler
yüzünüz… Keşke Mehmetçik Vakfına daha büyük bağışlar yapabilsem…
Eşimle de konuştuk. Keşke imkânımız olsaydı da başka bağışçılara gerek
kalmadan şu çocukların hepsini biz okutabilseydik dedik.
Gül Karabuda: “Onlarla duygulanmamak mümkün değil”

Osman Çoraklık (Lise öğrencisi):
Güzel bir geziydi. Bize bu imkânı
sağlayan herkese çok teşekkür ederim.

TSK Mehmetçik Vakfının bağışçılarla gençleri bir araya getirdiği
yemekte duygulanmamak mümkün değildi. Kızlı erkekli, ister lise ister
üniversite yeni başlamış olsunlar, hepsinin yüzünde güzel ve insanı ısıtan
bir gülümseme vardı. Zaman zaman duygulanmış ve gözlerim yaşaracak
gibi olsa da bir içimde bir sıcak his uyandı. Onlarla birlikte olmak beni de
sanki o yaşlara sürükledi. Bir de Türkçeleri düzgün ve sevimliydiler. Ben
de arada bir onlarla gençleştim ve hakikaten içim kıpır kıpır oldu. Bundan
sonra yollarının bahtlarının açık olmasını dilerim. Emeği geçen herkese
teşekkür ederim.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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“Hayatımın tam ortasına döşe
Kadife Karakuş bir şehit kızı… 1994 yılında şehit düşen
Sefer Karakuş’un tek çocuğu… Onbir aylıkken babasız
kalan Kadife, babasını hayattan koparan mayını,
“kendi hayatının da tam ortasına döşenen mayın”
olarak tanımlıyor. İşte Kadife Karakuş’un kaleminden
kendi yaşam öyküsü…
Annem, babamın adını
kardeşime koydu

10
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Annem ikinci kez evlendiğinde
ortaokula geçmemiştim henüz.
İlerleyen zamanlarda kardeşlerim
oldu: Sefer ve Sude
Annem, “Sefer” adını koydu
kardeşime, babamın adını… Bu çok
farklı bir duygu, kardeşinizin babanızın
adını alması hem çok farklı hem de çok
güzel.

Giresun’un Çamoluk ilçesinde
doğdum ben. Ben henüz onbir aylık
bir bebekken babam Mardin’in
Kocalar ilçesinde çatışmada bir
mağaraya girmek isterken, teröristler
tarafından döşenen mayınla şehit
düşmüş. Ben babamı ne gördüm ne
de sesini duydum. O, beni görmüş
ben daha bebekken ama tabii ben
hatırlamıyorum. Aramıza bir mayın
döşemişler Mardin’in Kocalar ilçesinde
ya da şöyle demek lazım “hayatımızın
taa ortasına bir mayın döşemişler
1994 yılının Şubat ayında”…
Ben anneannemin ve dedemin
yanında büyüdüm annemle birlikte…
Beni onlar büyüttü diyebilirim.
İstanbul’a gelmemiz, annemin benim
daha iyi eğitim almamı istemesi
üzerine olmuş. İstanbul’da bir dönem
dayımlarda ya da teyzemlerde kaldık.
Sonrasında annem bir ev aldı bizim
için böylece tam anlamıyla İstanbul’a
yerleşmiş olduk.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Elbette yirmi yıldır şehit kızı
olmanın haklı gururunu yaşıyorum.
Şehit kızı olarak büyürken
çevremdekileri ele almam gerekirse
annemin ailesi bu konuda en
büyük destekçimiz oldular. Babamı
hatırlamıyorum, ama onun kızı
olmanın gururunu hep yaşıyorum.
Neden mi? Öncelikle şehit kızı olmak
bir ayrıcalık bence… Sonra, babamı
tanıyanların bana anlatmış oldukları,
hayallerimdeki adam için bana katmış
oldukları var. Hiçbir kötü anısını
duymadım ben babamın. Hep onun ne
kadar iyi biri olduğunu duydum. Bu
anlatılmaz bir duygu onun kızı olmakta
öyle…

Küçük Kadife’ye elbise
Babam teskeresini alamadan 15
gün askerlik süresi uzatması almış!
Tam onbeş gün… Yarım bir ay...
Bana 15 gün sonra getirebilmek
için küçük bir elbise almış. Süresi
uzayınca, o tarihte teskeresini almış
olan silah arkadaşına vermiş ki aynı
yaşlardaki küçük kızına götürüp
sevindirsin istemiş. “Ben daha
buradayım nasıl olsa bir tane daha
alırım Kadife için” demiş. Demiş
ama ne alabilmiş, ne de getirebilmiş.
Şimdi böyle düşünceli bir babanın
kızı olmak, ardında böyle burukta olsa
güzel anılarını bırakan bir şehidin kızı
olmak sizce de çok değerli ve güzel bir
şey değil mi?
Şehit kızı olduğumu duyunca tülü
türlü tepki veren insanlar tanıdım
bu yaşıma kadar. Şaşıranlar da var,
acıyanlar, umursamayanlar da…
Onların tepkileri ya da ağızlarından
çıkan birkaç kelime bazen çok kırdı
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beni, bazen birkaç damla gözyaşına
neden oldu belki. Ama babasız
yaşamayan hiç kimse anlayamadı
beni. Beni büyüten, koruyan, kollayan
annem vardı her zaman yanımda. Onu
ne çok sevdiğimi söylesem az olur. O
benim her şeyim ve tek destekçim.

Kariyer planları
Liseyi meslek lisesinde muhasebe
ve ﬁnans bölümünde okudum. İktisadi
ve idari bilimler dallarında devam
etmek istediğim için üniversitedeki
tercihim bu yönde oldu. Şu anda
Bahçeşehir Üniversitesi Bankacılık
Bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim.
Okulumu başarılı bir şekilde bitirmek
en öncelikli hedeﬁm. Sonrasında
bölümümden de anlaşılacağı gibi
bir bankada operasyon bölümünde
çalışmayı hedeﬂiyorum.
Mehmetçik Vakfı ile tanışmam,
İstanbul Temsilciliğinin evimizi
ziyareti ile gerçekleşmişti. Öncesinde
ne varlıklarından ne de bize vermiş
oldukları maddi bir destekten
haberimiz vardı. Oturduk, sohbet ettik.
İlgilendiler bizimle, çok cana yakın
insanlar. Hatta bankaya bile beraber
gitmiştik, varlığından bile haberdar
olmadığım hesabım ortaya çıkmıştı
böylece.

Mehmetçik Vakfı sayesinde
yalnız olmadığımı farkettim
Mehmetçik Vakfı öyle güzel bir
kültür gezisi yapıyor ki anlattığım

herkes çok şaşırıyor dinleyince. Bir
seferde en az 60 – 70 şehit çocuğunu
bir araya getiriyor. Onlarla yani bizlerle
tek tek ilgileniyor Vakıf görevlileri.
Gittiğimiz her yerde bize bir şeyler
katıyorlar. En önemlisi de bizleri bir
araya getiriyorlar. Hep derim iki yıldır
onlarla bu kültür gezisi içindeyim. Bana
birinci yılımda 100 kader arkadaşı,
ikinci yılımda 70 kader arkadaşı
tanıştırdılar. Bizleri kaynaştırdılar.
Ben, Mehmetçik Vakfı sayesinde benim
gibi kaderi olanları tanıdım ilk defa…
Onlarla ağladım aynı şey için, hatta
aynı duyguyla, aynı buruklukla… Ben
orada tanıdım daha onbirinci ayında
hiçbir şeyden haberi olamayan bir
bebekken babasını kaybeden Bilge
Çicek’i… O da benim gibi onbir aylık bir
bebekmiş. Bunları paylaşırken ikimiz
de ağladık belki ama mutlu da olduk.
Yalnız olmadığımızı fark ettik. Şimdi
Mehmetçik Vakıfı benim için gerçekten
çok şey ifade ediyor dersem anlarsınız
sanırım beni…
Nasıl şu an Mehmetçik Vakfı bizlere
destek veriyor ben de hayatımın
diğer yarısında benim gibi kader
arkadaşlarıma desteklerimi sunmayı
bir borç edineceğim.
Biz kocaman bir aileyiz
diyebiliyorum çok rahatlıkla…
Mehmetçik Vakfı ailesiyiz… Vakıftaki
tüm çalışan abilerime, ablalarıma “abi ve
abla” diyorum. Çünkü o kadar iyi, içten
ve samimiler ki… Onlara çok teşekkür
ediyorum ve Vakfın bütün bağışçılarına
saygılarımı sunuyorum, iyi ki varlar.
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Mehmetçik Vakfı bir kahraman gibi

elimizden tuttu
Onlar, Mehmetçik ailesine ait iki kız kardeş… Abla Tuğba Doğanoğlu yeni mezun, henüz
çiçeği burnunda bir iktisatçı. Kız kardeşi Rabia ise işletme bölümü ikinci sınıf öğrencisi.
Babaları Selami Doğanoğlu, 1994 yılında vatani görevini ya ptığı Erzurum’da hayatını
kaybettiğinde Tuğba üç, kardeşi Rabia ise henüz iki yaşında imiş. Annelerinin hem analık
hem de babalık ederek büyüttüğü bu iki kız kardeş, hayat yolculuğunda hep birbirlerine
destek olarak yürümüş. Gerisini kendilerinden dinleyelim:
12
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olduğumu biliyorum. Evet, çok
özlüyorum babamı. İçimde hep bir
burukluk var, kimsenin anlamadığı,
bilmediği… Ama hayatın da bir şekilde
devam ettiğini biliyorum. Babam içimde
bir yerde yaşıyor zaten.

“Bağışçılara ne kadar
teşekkür etsek az”

Tuğba DOĞANOĞLU:
Ben 1991 yılında Nevşehir’in
Acıgöl ilçesinde doğdum. İlkokul ve
ortaöğretimimi Nevşehir’de liseyi ise
Kayseri’de okudum. Daha sonra Erciyes
Üniversitesi iktisat bölümünü kazandım
ve bu yıl mezun oldum.
Babam ben üç yaşındayken 1994
yılında Erzurum’da şehit olmuş. Benim
hatırladığım tek şey babamın Türk
bayrağına sarılı tabutu… O kare hep
gözümün önünde. Bir de babamla
geçirdiğim, hayal meyal hatırladığım
küçük anlar… Sadece o kadar. Benim
hayatım, annem ve kız kardeşim Rabia.
Annem benim gözümde bir kahraman.
Genç yaşta eşini kaybetmiş ancak
dimdik ayakta durmuş. Bazen annemin
yaşadığı o acı günleri düşünüyorum
“nasıl dayanmış” diye. Sonra “çok güçlü
bir kadın olduğu için” diyorum. Hem
anne hem baba olmak kolay değil bir
kadın için. Ben hem anneme hem de her
zaman yanımda olduğunu hissettiğim
babama layık bir evlat olacağım.
Her zaman güçlü bir karaktere sahip

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Eğer Mehmetçik Vakfı olmasa,
kültür gezilerini yapmasa benimle
aynı kaderi paylaşan arkadaşlarımla
tanışamazdım. Önceleri bize sadece
maddi yardım yapan bir kurumdu.
Ama 2010 yılında katıldığım geziden
sonra gördüm ki aslında sadece maddi
değil manevi olarak da yanımızda
Mehmetçik Vakfı. Katıldığım gezilerde
Vakıfta çalışan ablalarımı, ağabeylerimi
tanıdım. Bize hiçbir zaman yabancı
olmadılar. Her başımız sıkıştığında
yanımızda olacaklarını biliyorum onlar
iyi ki varlar.
Elbette bu gezide tanıştığım
arkadaşlarım yalnız olmadığımı
hissettiriyor onlar bana. Kurulan
dostlukların hep devam etmesini
umuyorum.
Okulumdan yeni mezun oldum.
Bütün fırsatları deneyip başarılı yerlere
geleceğim biliyorum. Bunun için de
çok çalışacağım. Dediğim gibi hem
anneme hem de babama layık bir evlat
olacağım.
Vakfa bağışta bulunan bağışçılara
ne kadar teşekkür etsek az… Biz, o
bağışlar sayesinde bu yerlere geldik.
Annem iki küçük çocukla ne yapacağını

bilemezken Mehmetçik Vakfı bir
kahraman gibi bizim elimizden tuttu.
Bu da Vakfa destekte bulunan bağışçılar
sayesinde oldu tabi ki... Herkese çok
teşekkür ediyorum iyi ki varsınız.
Rabia DOĞANOĞLU:
1992 yılında Nevşehir’de doğdum.
İlkokulumu Nevşehir’de 75’inci Yıl
İlköğretim Okulunda tamamladım.
Ortaokul ve lise hayatıma Kayseri’de
devam ettim. Şu anda Erciyes
Üniversitesi İşletme Bölümü ikinci
sınıf öğrencisiyim. İki kardeşiz ben ve
ablam. Ablam benim hayatımdaki en
değerlimdir. Hayat arkadaşım, dostum,
yoldaşım...
Babam, 1994 yılında Erzurum’da
vatani görevini yaparken ben henüz
iki yaşındayken kahramanca şehit
olmuş. Babam şehit olduktan sonra
annem ablam ve ben anneannemlerin
evine gelmişiz. Artık yaşantımıza
orada devam etmişiz. O zamanları
elbette ki hatırlamıyorum. Hiçbir
şeyden haberim olmadığından
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belki de her şeye gülüyordum.
Babamın cenazesini belki de gülerek
uğurladım. Belki de ağladım tabutuna
o minicik ellerimle dokunarak…
Hatırlamak mümkün olsa keşke… O
zamanı bir kere görmüş olsaydım,
dokunsaydım sarılsaydım içime çekip
hissedebilseydim. Her zaman sokaktaki
çocuklara özenmişimdir, babasıyla
vakit geçiren gülen mutlu yüzlere.
Ama hiçbir zaman bu duruma isyan
edip kendimi yıpratmadım. Her zaman
için daha güçlü olmak zorundaydım
ve oldum da. Babama layık bir evlat
olmak için elimden gelen her şeyi

Murad SEZER | Reuters

yaptım yapıyorum da. O her zaman
benimle, bunu da biliyorum. Ben gene
çok şanslıyım adımı babam koymuş
çünkü. Onun kızı olmaktan da gurur
duyuyorum.

“Görmediğim bir adamı
özlüyorum”
En önemlisi de böyle bir annem
olduğu için ayrıca gurur duyuyorum.
Onunla her zaman gurur duydum.
Bizlere hem annelik hem babalık
yaptığı için… Bizim mutsuz olmayalım
diye elinden gelen her şeyi yaptığı
için... Bu yüzdendir ki annelerin hakkı
asla ödenmez. Her geçen gün daha da
güçlendim. Vatanıma, babama, anneme
layık olmak için çabalıyorum. Şehit
kızıyım demekten de gurur duydum her
zaman. Çoğunlukla kendimin psikologu
oldum. Her zaman olumlu düşündüm
kendimle konuştum belki saçma gelecek
ama insan kendiyle konuşarak da
rahatlayabiliyor. Bazen çok özlüyorum
babamı… Soruyorlar bana görmediğin
adamı nasıl özlersin diye özleniyormuş
işte diyorum onlara.

Türkiye’nin her yerinden benimle
aynı duyguları taşıyan güzel kardeşlerim
oldu. Vakıf, benim için artık kocaman
bir aile… Mehmetçik Vakfı sayesinde
çok fazla dost kazandım. Bu güzel
dostlukların gerçekleşmesini sağlayan
Mehmetçik Vakfına ve personeline
çok teşekkür ederim. Orada kurduğum
dostluklar benim için çok kıymetli.
Hepsiyle konuşurken kendimi daha iyi
hissediyorum. Onların da benim gibi
düşünüp, benim hissettiklerimin aynısı
hissettiklerini biliyorum.
Kısacası birbirimizi tanıma fırsatı
sağlayan Mehmetçik Vakfına çok ama
çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca
bize desteklerini esirgemeyen tüm
bağışçılarımıza da sonsuz teşekkürler.
İlerde iş hayatıma atılınca yapmak
istediğim en güzel şeylerden birisi de
Mehmetçik Vakfına, benim gibi olan
tüm kardeşlerime bağış yapmaktır.
Dilerim bu hayalim gerçek olur.

Doğrusunu söylemek gerekirse
kültür gezisine katılana kadar
Mehmetçik Vakfı hakkında çok bir
bilgim yoktu. Ama bu durum geziye
gidip orada güzel dostluklar kurana
kadardı. Benimle aynı duyguları
paylaşan kardeşlerim olup, Vakıf
personelini tanıyana kadardı.
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Ulu Önder Atatürk’ün ebedî istirahatgâhı, Ankara’nın tartışmasız en önemli sembolü
Anıtkabir, tam 60 yıldır Atatürk’e manevi ev sahipliği yapıyor. Yapımı dokuz yıl süren,
takribi ağırlığı 150 bin ton olarak hesaplanan Anıtkabir, sadece Ankaralıların değil
tüm Türkiye’nin göz bebeği…
Tam 60 yıldır Ata’sına minnet duyan milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir
hakkında ne kadar şey biliyoruz? İşte Anıtkabir’in kısa tarihçesi…
Neden Rasattepe?
1938 yılında Yüce Önder’in hayata
gözlerini yummasının ardından,
Atatürk’ün yaşamına ve eserlerine
uygun bir anıtmezar yaptırılması
düşüncesi ile dönemin hükûmeti
Anıtkabir inşaatının yapılacağı yerin
tespiti için özel bir komisyon kurdu.
Trabzon Milletvekili olan Yüksek
Mühendis Mithat Aydın Etlik, Keçiören,
Cebeci ve Altındağ’ı gezerek Anıtkabir
için en uygun yeri arıyordu. En uygun
yer olarak Rasattepe’yi görerek
komisyona bu yönde bilgi verdi.
Bitlis Milletvekili Süreyya Örgeevren
Rasattepe’nin neden seçilmesi
gerektiğini şu sözlerle anlattı:
“Rasattepe’nin başka bir özelliği
daha vardır ki, hayali genişçe olan
her kişiyi derin bir şekilde ilgilendirir
sanırım. Rasattepe, bugünkü ve yarınki
Ankara’nın genel görünüşüne göre,
bir ucu Dikmen’de öteki ucu Etlik’te
olan bir hilalin tam ortasında bir yıldız
gibidir. Ankara hilalin gövdesidir.
Anıtkabir’in burada yapılması kabul
edilirse şöyle bir durum ortaya
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çıkacaktır, Türkiye’nin başkenti olan
Ankara şehri kollarını açmış Atatürk’ü
kucaklamış olacaktır. Atatürk’ü böylece
bayrağımızdaki ayın yıldızının ortasına
yatırmış olacağız. Atatürk, bayrağımızla
sembolik olarak birleşmiş olacaktır.”
İçel Milletvekili Emin İnankur’un
anlattığına göre kendisi Atatürk
ile birlikte çok defa Ankara
turuna çıkmıştı. Bir gezide yolları
Rasattepe’ye düşmüştü. Atatürk
şehri burada seyrettikten sonra Emin
İnankur’a dönmüş ve “Bu tepe ne güzel
bir anıt yeri’ demişti.
Gerçi Atatürk’ün, kendisi için bir
mezar yaptırmadığı gibi gömüleceği
yer için de vasiyette bulunmadığı
bilinmektedir. Ulu Önder, 1923 yılında
bir sohbet sırasında “Elbet bir gün
öleceğim. Beni Çankaya’ya gömer,
hatıramı yaşatırsınız” demiş ve “Beni
milletim nereye isterse oraya gömsün.
Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı
yer Çankaya olacaktır” diye eklemişti.
Ulus Gazetesi 19 Ocak 1939 tarihli
sayısında Anıtkabir’in yapılacağı

tepenin fotoğrafını, “Yenişehir’den
Çiftliğe giden asfaltın sol tarafına
isabet eden tepe” tariﬁyle veriyordu.
Rasattepe ismini ise, tepenin
üzerinde bulunan tek katlı meteoroloji
istasyonundan alıyordu.
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Rasattepe’de anıtsal
Frig mezarları
Rasattepe olarak isimlendirilen
mevkii yerel olarak Beştepeler adıyla
anılan tümülüs alanıydı. Bu bölgenin
büyük tümülüsler nekropolünün
(nekropol, arkeoloji terminolojisinde
mezarlıkların bulunduğu bölgeye
verilen isim) bir bölümü olduğu
eskiden beri biliniyordu. Anıtkabir
yapımı sırasında toprak düzeltmeleri
yapılırken Rasattepe’deki tümülüslerin
kaldırılması gerekmişti. Milli Eğitim
Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler

Genel Müdürlüğü ile Arkeoloji Müzesi
Müdürlüğü tümülüslerde yapılacak
kazıyla ilgilendi. Türk Tarih Kurumu,
bu tümülüslerde kazı yaptı. Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi
Dr. Tahsin Özgüç, Türk Tarih Kurumu
arkeologu Mahmut Akok ve Arkeoloji
Müzesi Müdürü Nezih Fıratlı’dan oluşan
heyet 01 Temmuz 1945 günü kazıya
başladı ve 20 Temmuz 1945 günü kazıyı
tamamladı. Kazıda, Anıtkabir sahasında
bulunan iki tümülüs açıldı. Her iki
tümülüs de M.Ö. 8’inci yüzyıla uzanan
Frig döneminden kalmaydı.

yüksekliğinde, 50 metre yarıçapında
yığma bir tepeydi. 2,5 m x 3,5 m
boyutundaki ardıçtan sandukası olan
anıtsal bir Frig mezarıydı. Daha küçük
olan ikinci tümülüsün içinde 4,80 m x
3,80 m boyutlarında taşla yapılmış bir
mezar çukuru vardı. Kazılarda mezar
odalarının içinde birçok eşya bulundu.
Kazı çalışması Anıtkabir bölgesinin
Frig döneminde büyük bir nekropol
alanı içinde olduğunu gösterdi. Aﬁfe
Batur nekropol alanı olan Rasattepe’nin
Anıtkabir yeri olarak seçilmesinin
tarihsel süreklilik çizgisi içinde anlamlı
olduğunu ifade etmektedir.

Tümülüslerden birincisi 8,5 metre
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Dr. Tahsin Özgüç ve Mahmut Akok,
Anıtkabir sahasındaki kazılarla ilgili
raporlarında üç şüpheli tümülüsün
daha bulunduğunu belirtmektedirler.
Anıtkabir sahasında yapılan kazıdan
yirmiiki yıl sonra 1967 yılında ODTÜ
öğretim üyeleri Anıtkabir yakınında
kazı yaptılar. Kazıda 2800 yıllık
bir mezar ortaya çıkartıldı. Frig
krallarından birine veya nedimesine
ait olduğu sanılan mezarda çok sayıda
tarihi eser bulundu.

Anıtkabir yapım aşaması
Anıtkabir’in yerinin seçilmesinden
sonra 1941 yılında Anıtkabir Proje
Yarışması açılmasına karar verildi.
Hükümet tarafından o zamanlar
Avrupa’nın ünlü sanatçılardan oluşan
bir jüri oluşturuldu. Açılan yarışma
umulandan çok fazla ilgi uyandırdı.
İkinci Dünya Savaşının en çetin zamanı
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olmasına rağmen yarışmaya Türkiye,
Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre,
Fransa ve o dönem henüz dağılmamış
olan Çekoslavakya’dan toplam 47 proje
katıldı. Ancak sonunda Prof. Emin Onat
ile Doç. Orhan Arda’nın 25 numaralı
projesi kabul edildi.
09 Ekim 1944 günü saat 10.00’da
yapılan görkemli bir temel atma töreni
ile başlanan Anıtkabir inşaatı tam
dokuz yılda bitti. Takribi ağırlığı 150
bin ton olarak hesaplanan Anıtkabir,
anıt bloku ve barış parkını içine alan
750 bin metrekarelik bir alan üzerine
kuruldu. Anıt bloku, aslanlı yol, tören
meydanı, mozole ve on adet kuleden
oluşan Anıtkabir’in her aşamasının
yapımı için ayrı komisyonlar görev
yaptı. Anıtkabir için yapılan heykel
ve kabartmaların konuları Kurtuluş
Savaşı ve cumhuriyet tarihimizden ve
Atatürk’ün hayatından seçildi.
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Kuleler
Anıtkabir’de on adet kule
bulunmaktadır. Bu kuleler, Hürriyet
Kulesi, İstiklal Kulesi, Mehmetçik
Kulesi, Zafer Kulesi, Müdafaa-î
Hukuk Kulesi, Cumhuriyet Kulesi,
Barış Kulesi, 23 Nisan Kulesi, Misak-ı
Milli Kulesi ve İnkılâp Kulesi’dir. Bu
kuleler milletimizin ve devletimizin
varoluşunda büyük tesirleri olan
yüce kavramları temsil eder.
Piramidal biçiminde çatılarla örtülü
olan kulelerin tepesinde eski Türk
çadırlarında görülen tunç mızrak ucu,
kapı ve pencerelerin üzerinde eski
Türk geometrik motiﬂeriyle bezenmiş
renkli mozaikler bulunmaktadır.

basamaklı bir merdivenle 30 metre
genişlik ve 262 metre uzunluğundaki
“Aslanlı Yol”a çıkılır. Ziyarete gelenleri
Atatürk’ün manevi huzuruna saygı ile
girmeye hazırlama amacını taşıyan
“Aslanlı Yol”un başlangıcında iki
heykel grubu vardır. “Aslanlı Yol”un

iki yanında bulunan Hitit sanatı
üslubunda yapılmış 24 adet aslan
heykeli ise kuvvet ve sükûnet telkin
eder. Bunlar Orta Asya’dan göç eden
24 Türk boyunu temsil ederken sakin
duruşlarıyla Türk milletinin barıştan
yana olduğunu sembolize etmektedir.

Aslanlı Yol: Yirmidört aslan,
yirmidört Türk boyu
Giriş meydanından yirmialtı
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Tören meydanı
Tören meydanı 15 bin kişi
kapasitelidir. Meydanın zemini, siyah,
sarı, kırmızı ve beyaz renkte 373 adet
halı ve kilim motiﬂeriyle bezenmiştir.
Tören meydanına giriş merdivenlerinin
tam ortasında 33,5 metre uzunluğunda
bir bayrak direğinin üzerinde Türk
bayrağı sürekli dalgalanmaktadır.
Bu bayrak direği, ABD’de yaşayan
Nazmi Cemal isimli bir Türk vatandaşı
tarafından, kendi bayrak direği
fabrikasında imal edilerek 1946
yılında gönderilmiştir. Nazmi Cemal,
Anıtkabir’e dikilmek üzere bir bayrak
direği hediye etmek istediğini şu
sözlerle ifade etmiştir:
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“Sayın Bay,
Aslen Makedonya’da Türk
sancağı altında doğmuş ve hakiki
bir Türk terbiyesi ile büyümüş,
bütün varlığımla Türklüğümle
iftihar eden bir vatandaşım.
New York’ta Amerikan sancak
direkleri ve malzemesi imal
eden kumpanyanın sahibi ve
direktörüyüm. Zaman ve mekan,
Türklüğüme ve yurduma karşı
sarsılmaz sevgi ve rabıtalarıma
halel getirmemiştir. Atatürk’e
karşı pek derin bir sevgi ve
saygı ile bağlı bulunduğumdan,
yapılması başlanılan Atamızın
mübarek kabrine rekzedilmesi
(dikilmesi) için üstad ve mahir
mühendislerim tarafından
imalathanemde, hususi bir surette
yaptırdığım sancak direğini, hiçbir
maksat beslemeksizin size bir
hizmet iştiyakiyle ve bir hediye
olmak üzere bütün masrafı ve
sigortası tarafımdan verilmek
şartıyla Anavatan’a göndermek
azmindeyim. On sene zarfında
lüzum görülecek tamirat için
levazımatı, meccanen göndermeyi
de taahhüt ediyorum.
(……)
Herhalde büyük bir şevk ve derin
bir sevgiyle Atamıza ve yurdumuza
yapmakla bahtiyar olacağım iş
bu hizmetin kabulünü, kalben
sizlere pek yakın bulunan bir Türk
vatandaşı namına rica eder, sonsuz
saygılarımı sunarım. Cevabınızı
aldığımda derhal vapura koyarak
göndermeye amadeyim.”
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Bayrak, 10 Kasım günlerinde yarıya
indirilir, diğer günlerde ise devamlı
gönderdedir.

Mozole
Anıtkabir’in en önemli bölümü
mozoledir. Tören meydanından 42
basamaklı merdivenle çıkılan, etrafı
14,4 metre yüksekliğinde 48 adet
köşeli sütunla çevrili mozole, anıtın
yapılışında ağırlık merkezi olmuştur.
Şeref holüne girmeden önce girişte
solda “Gençliğe Hitabe”, sağda
“Onuncu Yıl Nutku” taş kabartma
üzerine altın varakla yazılmıştır.
Şeref holünün tavanı 15 ve 16’ıncı
yüzyıl halı ve kilimlerinden alınmış
motiﬂerle süslüdür. Bu motiﬂerin
seçimi için İstanbul Türk ve İslam
Eserleri Müzesindeki kilim ve halılar
üzerinde uzun incelemeler yapılmıştır.
Prof. Emin Onat ve Doç. Orhan Arda
tarafından uygun motiﬂer seçilerek, bu
motiﬂerin onbir tanesi birleştirilmek
suretiyle bir kompozisyon
oluşturulmuştur. Mozolenin iç duvar
ve zemini en nadide mermerlerle
kaplanırken, tavanları renkli ve altın

varaklı mozaiklerle süslüdür.
Şeref holünün zemini Adana ve
Hatay’dan yan duvarları ise Afyon ve
Bilecik’ten getirilen kırmızı, siyah,
yeşil ve kaplan postu mermerlerle
kaplanmıştır. Yüksekliği 17 metre
olan şeref holünün yan duvarlarında
altışardan oniki adet bronz meşale
bulunmaktadır.
Atatürk’ün sembolik mezarının
bulunduğu lahit taşı yekpare olup,
tam 40 ton ağırlığındadır. Kırmızı
mermerden yapılan lahit taşı,
Osmaniye’den getirilmiştir.
Mozolenin birinci katı olan Şeref
holündeki sembolik lahit taşının
tam altında bulunan mezar odası,
Selçuklu ve Osmanlı mimarisi stilinde
sekizgen planlıdır. Pramidal külahlı
tavanı geometrik motiﬂi mozaiklerle
süslenmiştir. Mezar odasının ortasında
kıble yönünde kırmızı mermer sanduka
yer almaktadır. Bu sandukanın
etrafında 81 ilimizden, KKTC ve
Azerbaycan’dan getirilen topraklar
pirinç vazolara yerleştirilmiştir.
Atatürk’ün naaşı, o dönemin bütün
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vilayetleri, Selanik’teki evi, Kore’deki
Türk şehitliği, KKTC ve Suriye’deki
Türk toprağı sayılan Süleyman Şah’ın
mezarından getirilen toprakların
harmanlandığı mezara konulmuştur.

Atatürk ve
Kurtuluş Savaşı Müzesi
Anıtkabir’in yapımının
tamamlanmasını takiben Atatürk
Müzesinin oluşturulması çalışmalarına
başlanmıştır. Atatürk’e ait eşyalarla,
kendisine hediye edilmiş eşyalar,
müzenin açılış tarihine kadar bunları
muhafaza eden; Cumhurbaşkanlığı
Köşkü, Ziraat Bankası Merkez
Müdürlüğü, Ankara Milli Emlak
Müdürlüğü ile Atatürk’ün manevi
kızları Prof. A. Afet İnan, Sabiha
Gökçen ve Rukiye Erkin’den
devralınmıştır. Müze 21 Haziran 1960
tarihinde ziyarete açılmıştır.
Anıtkabir’deki Atatürk Müzesinde
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yaptığı
Atatürk’ün gerçek boyutlarda balmumu
heykelinden, Ata’nın doldurulmuş
köpeği Foks’a, günlük giysilerinden,
bastonlarına kadar özel hayatını
yansıtan pek çok değerli eşyaya ev
sahipliği yapmaktadır.
Atatük’ün anne ve babasının
fotoğraﬂarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin
verdiği eski yazı ve Latin harﬂeriyle
basılmış iki nüfus cüzdanı, 1917
yılında Sultan V. Mehmet Reşat’ın
verdiği altın imtiyaz madalyası,
Sovyet Mareşali Voroshilov ve İran
Şahı Pehlevi’nin hediye ettiği değerli
taşlarla süslü kılıçlar, Atatürk’ün
hem baston hem de tüfek olarak
kullanılabilen özel silahı, ancak bir
mercek yardımıyla okunabilen metal
mahfazası içinde mini bir Kur’an-ı
Kerim müzede sergilenen eşyalardan
bazılarını oluşturmaktadır.

mezar odası hazırlanmış ve burada
toprağa verilmiştir.

dikilmek üzere 1952 – 1953 yılları
arasında yirmibeş ülkeden çeşitli türde
ﬁdan ve tohumlar da gönderilmiştir.

Barış Parkı
Anıtkabir’in inşaatı devam
ederken, toprak kaymasını önlemek ve
çevresinde yeşil bir kuşak oluşturmak
amacıyla ağaçlandırma çalışmaları
yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında
Anıtkabir’i çevreleyen alanda
Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”
özdeyişinden ilham alınarak çeşitli
yabancı ülkelerden ve Türkiye’nin
bazı bölgelerinden getirilen
ﬁdanlarla “Barış Parkı” oluşturulması
düşünülmüştür.
Bugün “Barış Parkı”nda 104 ayrı
türde yaklaşık 48.500 adet süs ağacı,
ağaççık ve çalısı bulunmaktadır. 1953
yılında Orman Genel Müdürlüğü ile
ortaklaşa hazırlanan bir parselde
de Türkiye ormanlarında yetişen ve
çeşitli orman bölgelerinin ekolojik
özelliklerini karakterize eden nadide
ağaç türlerinden oluşan bir bölüm
hazırlanmıştır. “Barış Parkı”na

Bu ağaçlandırma çalışmaları
sayesinde başlangıçta tek bir ağaç
olmayan çorak Rasattepe’de yeşil
bir kuşak oluşturulmuş, Anıtkabir
Parkına dikilen farklı türden ağaç
ve süs bitkileri ile zengin bir ﬂora
yaratılmıştır.

Atatürk’ün naaşı Anıtkabir’e
nasıl nakledildi?
Ulu Önder Atatürk, 10 Kasım
1938’de sabah saat 09.05’te
Dolmabahçe Sarayında ebedî
uykusuna daldı. Aziz naaşı, 19 Kasım
1938’e kadar Dolmabahçe Sarayında
katafalkta kaldı. 19 Kasım günü naaş
top arabası ile Sarayburnu’na, oradan
“Zafer” torpidosu ile “Yavuz” zırhlısına
nakledildi. Atatürk’ün cenaze töreni
için İstanbul’a gelen Rus, Fransız,
Yunan ve Romen savaş gemileri 21
pare top atışı ile son yolculuğunda
bu büyük lideri selamladılar. Naaş,

İsmet İnönü’nün kabri
25 Aralık 1973 günü vefat eden
Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi
Komutanı, Atatürk’ün en yakın silah
arkadaşı ve İkinci Cumhurbaşkanı
İsmet İnönü’nün naaşının Anıtkabir’e
defnedilmesine dönemin hükümetin
tarafından karar verilmiştir. 28 Aralık
1973’te Anıtkabir’e devlet töreni
ile defnedilen İnönü’nün naaşı için
sembolik lahdin altındaki bölümde bir
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20
“Yavuz” zırhlısı ile İzmit’e, oradan
da trenle Ankara’ya getirildi. 21
Kasım 1938’de Etnografya Müzesinde
katafalka konan naaş, 31 Mart 1939’da
katafalktan alınarak mermerden
hazırlanan geçici kabre konuldu.
Anıtkabir’in tamamlanmasıyla
birlikte Ulu Önder’in onbeş yıl süre ile
kaldığı Etnografya Müzesindeki geçici
kabri 04 Kasım 1953’te açıldı. Geçici
kabrin açılmasında; Meclis Başkanı
Reﬁk Koraltan, Başbakan Adnan
Menderes, Genelkurmay Başkanı Nuri
Yamut, Eski Meclis Başkanı Abdülhalik
Renda, Cumhurbaşkanlığı Genel Katibi
Nurullah Tolon, eski Genel Katip Kemal
Geldeleç, Ankara Valisi Kemal Aygün
ve Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu
hazır bulundular. Kabrin açılmasında
Erkek Teknik Sanat Okulu ve Yapı
Enstitüsü öğretmen ve öğrencileri de
görev aldılar.
Kabrin açılmasına 09.05’de
başlandı. Mezarı üstten ve yandan
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çevreleyen mermer levhalar birer
birer çıkarıldı. Kabrin üzerindeki 80
cm kalınlığında olan toprak tabaka
alınarak kağıt torbalarda toplandı.
Daha sonra bu topraklar Anıtkabir’e
getirilerek ebedi istirahatgâhına
konuldu. Toprağın altındaki döşeme de
kaldırılarak geçici kabri boydan boya
kaplayan çelik kapaklar dışarı çıkarıldı.
Bu kapaklar kaldırıldığında Atatürk’ün
Türk Bayrağına sarılmış tabutu ile
karşılaşıldı. 500 kg ağırlığındaki tabut,
vinçle yukarı çekilerek Etnografya
Müzesindeki katafalka konuldu. Daha
sonra Kız Teknik Öğretmen Okulu
öğrencilerinin hazırladığı Türk Bayrağı
katafalkın üzerine serildi. Ulu Önder
Atatürk’ün aziz naaşı önünde 04
Kasım’dan 09 Kasım’a kadar yüksek
öğretim öğrencileri, subaylar, sivil erkân
ve generaller saygı nöbeti tuttular.

Makbule Hanım başucunda…
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e
nakil töreni, ölümünün 15’inci

yıldönümü olan 10 Kasım 1953 günü
yapıldı. 10 Kasım 1953 günü sabahın
erken saatlerinde Ankaralılar, nakil
törenini izlemek için şehir merkezine
akın ettiler. Saat 07.00’den itibaren
kortejin geçeceği yol güzergâhının
çevresi halk tarafından doldurulmaya
başlandı. Korteje katılacak askerî
birlikler, izciler, devlet protokolü ve
yabancı devlet temsilcileri geçici kabir
Etnografya Müzesinin çevresinde
kendilerine ayrılan yerleri aldılar. Saat
08.00’e doğru yalnız kortej güzergâhı
değil bu güzergâha çıkan bütün yollar
kalabalığın akını ile kapandı. Güzergâh
üzerindeki binaların pencereleri,
balkonları korteji izlemek isteyenler
tarafından dolduruldu. Törene
TBMM Başkanı Reﬁk Koraltan, 2’inci
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, bakanlar
saat 08.30’dan itibaren gelirken,
Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan
Adnan Menderes ile birlikte saat
09.00’da geldi.
Tabutun başucunda Atatürk’ün
kız kardeşi Makbule Atadan
duruyordu. Devlet protokolünün
arkasında ise tabutu taşıyacak top
arabasının iki tarafında yürüyecek
oniki general ile Atatürk’ün İstiklal
Madalyası’nı taşıyacak amiral ve
tabutu top arabasına taşıyacak
oniki er bulunuyordu. Etnografya
Müzesinin önünde tabutu taşıyacak
top arabası vardı. Bu top arabası
1938’de Atatürk’ün cenaze töreninde
kullanılan 18 numaralı top arabasıydı.
Etnografya Müzesinin çevresinde
törene katılacak kortej yerini aldı. Saat
09.05’te borazanın dikkat işareti ve
top atışlarının ardından beş dakikalık
saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu
sırasında jetler Etnografya Müzesi
üzerinde uçtular. Saygı duruşunun
ardından tabut, katafalktan on iki
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er tarafından alınarak top arabasına
konuldu. Top arabasını 1953 mezunu
Harp Okulu öğrencileri çekiyorlardı.
Top arabasının önünde 90, arkasında
46 olmak üzere toplam 136 Harp
Okulu öğrencisi vardı. Kortej,
Cumhurbaşkanlığı Bandosu’nun
çaldığı matem marşı eşliğinde hareket
etti. Top arabasının iki tarafında
oniki general vardı. Top arabasının
arkasında Atatürk’ün İstiklal
Madalyasını siyah kadife bir yastık
üzerinde bir amiral taşıyordu. Bu
amirali Atatürk’ün kız kardeşi Makbule
Atadan takip ediyordu. Atatürk’ün kız
kardeşinin ardında Cumhurbaşkanı
Celal Bayar, Cumhurbaşkanı Bayar’ın
arkasında ise Başbakan Menderes,
TBMM Başkanı Koraltan ve 2’inci
Cumhurbaşkanı İnönü ile birlikte
yürüdüler. Kortejde sırasıyla bakanlar,
elçiler, milletvekilleri, askerî ve sivil
heyetler, izleyiciler yer aldı.
Kortej, Opera, Ulus, TBMM (eski),
Gar, Tandoğan Meydanı güzergâhını
takiben Anıtkabir’e ulaştı. Kortejin
uzunluğu 1,5 kilometreyi buluyordu.
Bir ucu TBMM’ye ulaştığı sırada öteki
ucu Opera Meydanındaydı. Jet uçakları
alçaktan uçuş yaparken, Türk Hava
Kurumuna ait bir uçak da Atatürk’ün
portresini taşıyordu.
Aslanlı Yolun başında top
arabasından alınan tabut, askerlerin
omuzunda Aslanlı Yolu geçerek mozole
önünde hazırlanan katafalka saat

12.50’de konuldu. Cumhurbaşkanı
Celal Bayar konuşmasında şu ifadelere
yer verdi:
“Atatürk! Sen bizdendin. Seni halife
yapmak, padişah yapmak isteyenler
oldu, iltifat etmedin. Millî irade
yolunu seçtin. Hayat ve şahsiyetini
milletinin hizmetine vakfettin. Türk’ün
gıpta ettiği, taziz ettiği, övdüğü ve
övündüğü vasıﬂara maliktin, bütün bu
meziyetlerinle Türk’ün ta kendisiydin.”
Cumhurbaşkanı Bayar, konuşmasına
son verirken şunları söyledi:
“Şimdi seni kurtardığın vatanın
her köşesinden gelen mukaddes
topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki
yerin daima inandığın ve bağlandığın
Türk Milletinin minnet dolu sinesidir.
Nur içinde yat!”
Konuşmanın ardından tabut,
Atatürk’ün her zaman itimadına
mazhar olmuş Mehmetçiğin
omuzlarında lahitin tam altında
bulunan deﬁn mahalline getirildi.
Gül ağacından yapılmış bulunan dış
tabutun üzerinde örtülü bulunan
atlas bayrak görevli subay ve erler
tarafından özenle toplandı. Saat
13.30’da tabut ülkenin çeşitli
yerlerinden getirilmiş topraklarla
hazırlanmış bulunan mezara İslami
geleneklere uygun olarak yüzü kıbleye
gelecek şekilde indirildi. Diyanet
İşleri Başkanlığından bir din görevlisi
mezara girerek tabutun kapağını açtı.

Kefenin bağlı olan baş tarafını çözdü.
Din görevlisi mezardan çıktıktan sonra
ilk olarak Cumhurbaşkanı Celal Bayar
mezara toprak attı. Sonra sırasıyla
Meclis Başkanı Reﬁk Koraltan, 2’inci
Cumhurbaşkanı İnönü ve Başbakan
Adnan Menderes toprak attılar.
Yürümekte zorluk çeken Atatürk’ün kız
kardeşi Makbule Atadan, ağabeyinin
mezarına toprak attı ve su serpti.
Bu arada Celal Bayar’ın eşi Reşide
Bayar’ın gönderdiği Kur’an-ı Kerim’den
bir surenin yazılı olduğu kâğıt toprağa
karıştırıldı. Devlet protokolü daha
sonra deﬁn zaptını imzaladı.
Protokolün mezara toprak
atmasının ardından, beton kapaklarla
mezarın üstü örtülerek toprak atıldı ve
çiçekler serpiştirildi. Deﬁn işleminin
ardından Şeref Holüne çıkan devlet
protokolü, sembolik lahitin önünde
saygı duruşunda bulundu. Daha sonra
Anıtkabir halkın ziyaretine açıldı. 10
Kasım 1953 günü gece yarısına kadar
ziyarete açık bulundurulan Anıtkabir’i
o gün yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti.
Ve böylece Anıtkabir 1953 yılından
itibaren Atatürk’ün ebedî istirahatgâhı
oldu.

Yararlanılan kaynaklar:
Anıtkabir Tarihçesi, Genelkurmay Başkanlığı
Basımevi Ankara, 2001
Anıtkabir’in İnşası (1938 – 1953) Tunç
Boran, AFT Yayınları, Ankara 2012
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TSK Mehmetçik Vakfı bağışçısı

Nermin Eroğlu Sekban
“Herkes gönül rahatlıyla bu Vakfa bağış yapsın”
TSK Mehmetçik Vakfı bağışçılarından Nermin Eroğlu Sekban, mesleği olan
öğretmenlikten emekli olduktan sonra öğrencilere yardımlarına TSK Mehmetçik
Vakf ı aracılı ğ ı i l e d eva m e d i yo r.
Bize kendinizden bahseder
misiniz?
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26 Aralık 1926 yılında Samsun’da
dünyaya geldim, burada yetiştim.
İlkokul ve ortaokul eğitiminden sonra
iki sene Kız Meslek Enstitüsünde
okudum. Okul bittikten sonra dört sene
evde oturdum. Daha sonra “Gezici
Türk Kadınları Kurs Öğretmenliği”ne
müracaat ettim. Başvurum kabul
edildikten sonra iki aylık kurs
sonunda Elazığ’ın Hazar nahiyesine
atandım. Elazığ’da bir dönem
çalıştım. Sonra o nahiye içindeki
başka bir köye atandım. Köyde iki
yıl görev yaptıktan sonra Samsun’a
tayin oldum. Samsun’un çeşitli
kazalarında görev yaptım. En sonunda
da onaltı yılı tamamladıktan sonra
tekrar benden Ankara’ya, Kız Sanat
Öğretmen Okuluna gitmem istendi.
Pek gitmek istemiyordum, “yapamam”
diye çok ısrar ettim. Okul müdürüm
“Yapamazsan ne kaybedeceksin,
sen yine öğretmensin” diyerek beni
ikna etti. Dilekçe ile Ankara’daki
imtihana müracaat ettim ve kabul
edildim. Bu kabulün sonunda 1967’den
1969’a kadar iki yıl Ankara’ da görev
yaptım. Görev süremi tamamladıktan
sonra Malazgirt’e Kız Akşam Sanat
Okulu müdürü olarak tayin oldum.
Orada okulu ben kurdum ve bütün
eksiklerini tamamladım. Okulun
tamamlanmasından sonra kayıt olmaya
gelsinler diye öğrencileri beklemeye
başladım fakat hiç gelen olmamıştı.
Malazgirt’ de bir tanıdığım ile beraber
evleri teker teker dolaşmaya ve
kendimi ve okulu tanıtmaya karar
verdim. O zamana kadar toplam üç
öğrenci okula kayıt yaptırmışken;
kendimi ailelere tanıttıktan sonra
bir günde tam otuz üç öğrenci
okula kayıt yaptırmıştı. Çok mutlu
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olmuştum. Malazgirt’te bir dönem
çalıştım. Bir dönem sonra Samsun’un
Bafra ilçesinde bulunan Kız Akşam
Meslek Okuluna tayin oldum. Bafra’da
sekiz sene görev yaptıktan sonra
Samsun’a döndüm. Dikiş hocası olarak
Samsun’da beş yıl görev yaptım ve 1
Ocak 1982 tarihinde emekli oldum.

Emeklilik dönemimde çeşitli
derneklere üye oldum ve aktif olarak
görev aldım. Güçsüzleri Koruma
Derneği, Yaşar Doğu Çocuk Esirgeme
Kurumu ve Bafra Okul Derneği gibi
dernekler bunlardan bazılarıdır.
Babam Samsun’da ticaret yapan
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bir çay tüccarıydı. 1942 senesinde çay
işleri TEKEL’ e geçince babamın işleri
eskisi gibi olmadı ve işini kapatmak
zorunda kaldı. Her ailede olabileceği
gibi o dönemde bazı maddi sıkıntılar
çektik. Ama sonradan da çok şükür ben
okudum ve öğretmen oldum. Benim
arkamdan da kız kardeşim Yurdanur
okudu ve enstitüyü bitirdi. Ziraat
Bankasından emekli oldu. Annem ev
hanımıydı. İki kız, bir erkek olmak
üzere toplam üç kardeştik. Erkek
kardeşim 23 yaşında vefat etti. Şu
anda kız kardeşim ile beraber aynı evi
paylaşıyoruz.
Yemek yapmayı çok severim.
Okuyan çocukları çok severim.
Gücümün yettiği ölçüde onlara katkıda
bulunmak istiyorum.
Mehmetçik Vakfı ile ilk nasıl
tanıştınız?
Sağlık sorunlarımın olduğu bir
dönemdi. Rahatsızlığım sırasında bir
sağlık kuruluşuna muayene olmaya

gitmiştim. Doktor bey rahatsızlığım
ile ilgili çeşitli testler yaptırmamı
istedi. Testleri yaptırmaya gittiğim
yerde bir beyle tanıştım. Kendini
bana tanıttı. Kendisi Samsun Askerî
Hastanesi Başhekimi Tbp. Alb. Ali
Galip Köneçoğlu idi.
Ben yıllardır Mehmetçik Vakfını
düşünüyordum. Hep içimdeydi.
“Dairemi Mehmetçik Vakfına nasıl
bağışlayabilirim? Avukata mı
danışayım? Ya da vasiyet mi yapayım?”
diye kendi kendime düşünüyordum. Ali
Galip Bey ile tanıştıktan sonra asker
olması sebebiyle kendisine bir şey
danışmak istediğimi söyledim.
“Ben Mehmetçik Vakfına evimi
bağışlamak istiyorum ne yapabilirim?”
diye kendisine danıştım. Kendisi
beni Mehmetçik Vakfının o dönemki
Samsun Temsilcisi olan E. Alb.
Mustafa Baş ile tanıştıracağını ve
gerekli bilgilerin tarafıma iletileceğini
söyleyerek bana yol göstermiş oldu.

Birkaç gün sonra evde otururken
telefonum çaldı. Bir hanım, Mehmetçik
Vakfı Samsun Temsilciliğinden
aradığını söyleyerek kendini tanıttı.
Beni evimden alarak tanışmak ve bilgi
vermek amacıyla temsilciliklerine
davet ettiler. Mehmetçik Vakfının bağış
işlemleri hakkında bilgi verdiler.
Aslını sorarsanız öncesinde çok
detaylı bilgim yoktu Mehmetçik Vakfı
hakkında. Sizlerle tanıştıktan sonra ve
işin içine girince bu Vakfın önemini,
derinliklerini ve insana verdiği sevgiyi
daha iyi anladım ve doğru bir karar
verdiğimi bir kez daha gördüm.
Mehmetçik Vakfına bağışladığım
gayrimenkulü, 1963 yılında eşimin
vefat etmesinin ardından maddi
herhangi bir ihtiyacım olmadığı için
25 yıl boyunca boş olarak saklamıştım.
Çevremde bulunan insanlar bana
sürekli olarak gayrimenkulü satmam
ya da kiraya vermem konusunda
telkinde bulunuyorlardı. Ama ben
kararımı vermiştim. Mehmetçik
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Vakfına gayrimenkulü intifalı olarak
bağışlamak üzere başvuru yaptım.
Yaptığımız görüşmeler esnasında,
Temsilciliğin Samsun’da kiralık bir
dairede faaliyetini yürüttüğünü
öğrendim. Düşündüm ve kararımı
değiştirerek gayrimenkulümü
Mehmetçik Vakfının Samsun
Temsilcilik Oﬁsi olarak kullanılmak
üzere 15 Kasım 2007 tarihinde şartsız
olarak bağışladım. Mehmetçik Vakfı ile
ilk tanışmam bu şekilde oldu.
Böylesine önemli bir bağış için
neden Mehmetçik Vakfını tercih
ettiniz? Vakıf sizin için ne ifade
ediyor?
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Ben öğretmenlik yaptığım süre
içerisinde askerîyeden çok yardım
gördüm. Bana hep destek oldular.
Arka çıktılar Malazgirt’te, Ankara’da,
Bafra’da... Görev yaptığım yerlerdeki
askerî personel ve aileleri öğretmen
olmam sebebiyle nereye giderlerse
gitsinler hep beni çağırıyor ve
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götürüyorlardı. İçimde küçüklüğümden
beri askere karşı bir sevgi vardı.
Her aile gibi bizi de ailemiz asker
sevgisiyle yetiştirdi. Ben de onlara
olan borcumu en iyi ve en güzel
şekilde ödeyebilmek için bu yolu
tercih ettim. Mehmetçik Vakfının
Mehmetçiklerimize ve ailelerine
yaptığı yardımlara bu şekilde küçük
de olsa bir katkı yapmak istedim.
İmkânlarım ölçüsünde de halen
yardım yapmaya devam ediyorum ve
edeceğim.
Vakıftan yardım alan şehit
ailelerimiz ve/veya gazilerimizle
yahut onların çocuklarıyla iletişiminiz
oluyor mu?
Geçen süre içerisinde birçok şehit
ve gazi ailesi ve çocuklarıyla tanışma
fırsatım oldu. Mehmetçik Vakfının
çeşitli organizasyonlarında bir araya
geldik ve onlarla dertleşme, sorunlarını
dinleme fırsatım oldu. Mehmetçik
çocukları ile sürekli olarak irtibatta

bulunduğum kişiler var. Şehit çocuğu
Mustafa, gazi çocuğu Esra bunlardan
sadece birkaç tanesi… Doğum tarihi
sebebiyle Mehmetçik Vakfının yardım
planından yararlanamayan fakat
üniversite öğrenimine devam eden
bir gazi çocuğuna elimden geldiği
ölçüde maddi destekte bulunmaya
çalışıyorum. Onların eğitimine ufakta
olsa katkıda bulunabilmek beni çok
mutlu ediyor.
Dergimiz aracılığı ile hem diğer
bağışçılarımıza hem de yardım alan
Mehmetçik ailelerine neler söylemek
istersiniz?
Hayırsever vatandaşlarımız
Mehmetçik Vakfına hiç düşünmeden
gelip, gönül rahatlığıyla bağışlarını
yapsınlar ve benim gibi bu
hazzı yaşasınlar. Kısaca ifade
etmek gerekirse “Türkiye

Mehmetçik’e, Mehmetçik
Türk Milletine Emanettir.”
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94 yıllık bir başarı öyküsü

Yunus Ensari
Bitlis’in Ahlat ilçesinde başlayan 94 yıllık yaşamına sayısız başarıları sığdırmış bir isim
Yunus Ensari. Ahlat’ın hem ortaokulu, hem liseyi hem de üniversiteyi bitiren ilk öğrencisi.
Türkiye’de bireysel emekliliğin mimarı, Ankara’da arsa kralı… Şimdilerde Ankara’da ABD’li
bir ortakla birlikte inşa ettirdiği AVM projesinin başında. İlerleyen yaşına rağmen hala
toplantılara giriyor, yoğun çalışma temposunu devam ettiriyor. Yunus Ensari inşaatı süren
AVM binasındaki ofisinde 94 yıllık hayatını Mehmetçik Vakfı okurları ile paylaştı.
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“Ben Bitlis Ahlatlıyım. 1915
yılında dedelerimiz o dönemde
yaşanan olaylar nedeniyle Ahlat’tan
daha batıya doğru göç etmiş. Ben
o nedenle 1919 Mardin Midyat
doğumluyum. Ama ailem daha sonra
yeniden Ahlat’a geri dönmüşler.
Yokluk içinde büyüdüm. İlkokulu
orada gerçekten ‘yalınayak’ okudum.
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Babam Rüştüye’yi bitirmiş ama
devam edememiş. İçinde kalmış
hep okuma arzusu… Beni daima
okumam için teşvik etti. Biraz da
onun gayretiyle okudum. İlkokul
bitince ortaokula devam etmek için
Bitlis’e gittim. Kalacak yerim yoktu.
Eşeklerin, katırların mola verdiği bir
han bulduk. İki odalı bir handı bu.
İki yaşlı teyze vardı orada yaşayan.

Onlarla birlikte bir odada yatıp
uyurdum. Çünkü o iki odadan başka
kalacak odası yoktu. Mesela geceleri
hana eşekler gelirdi, kalkıp onlara
yem verirdim, su verirdim uykum
bölünürdü… Ertesi gün uykulu
uykulu okula giderdim. İşte böyle
bir ortamda ortaokulu bitirdim.
Lise, üniversite de dâhil Ahlat’ın ilk
ortaokul mezunu benimdir.”

RÖPORTAJ
İşte bu sözlerle çocukluğunu
özetliyor Yunus Ensari… Okuma
mücadelesi verdiği yılları anlatırken,
üzerinden neredeyse bir asıra
yaklaşan bir zaman geçmesine karşın
o yılların sıkıntılarını adeta bir daha
yaşıyor.

Atatürk’ün silah arkadaşının
himayesinde
“Liseyi ise Edirne’de tamamladım.
O da şöyle oldu, babamdan Edirne’de
bir teyzesi olduğunu işitmiştim. Ona
bir mektup yazdım. Onlar da öğretmen
okuluna girmem için beni yanlarına
çağırdılar. Ahlat’tan Edirne’ye kadar
tam bir hafta yol gittim. Ancak
başvuruları kaçırmışım yetişemedim.
Böyle olunca orada liseye başladım.
O tarihlerde Atatürk’ün silah
arkadaşlarından Kazım Dirik Paşa
Trakya Umumi Müfettişi idi. Bir gün
benim okuduğum liseye geldi. Çalışkan
bir talebe olduğum için öğretmen
beni kaldırdı, ben de sorulan soruya
yanıt verdim. Kazım Paşa, şivemden
doğulu olduğumu anladı ve bana
nereli olduğumu sordu. ‘Ahlatlıyım’
dedim. Kendisi Bitlis’te valilik yapmış,
o bölgeyi biliyordu. ‘Daha sonra bir

ihtiyacın olursa beni gör’ dedi.
Lise birinci sınıf bittiği vakit
yanında kaldığım aile İzmir’e taşınma
kararı aldı. Benim için sıkıntılı bir
durumdu, çünkü Edirne’de başka
kalacak yerim yoktu. Ben de Kazım
Paşa’ya başvurdum. ‘Sıkıntıdayım’
dedim. Hemen beni himayesine aldı.
Sonraki yıllarda beni Kazım Paşa
okuttu. Liseden sonra üniversiteye
İstanbul Üniversitesi Orman
Mühendisliği bölümünde başladım ve
oradan mezun oldum.”
Üniversiteden sonra Orman
Bakanlığında çalışmaya başlayan
Yunus Ensari, memur maaşı ile
zorlanınca mesai saatleri dışında
yapabileceği işleri araştırmaya
başlamış. Bir dönem gazetecilik
yapmış örneğin… Sonra bazı
memurların sigorta prodüktörü olarak
çalışıp para kazandıklarını öğrenmiş,
bunun üzerine sigortacılık alanına
yönelmiş. 1950 yılında Anadolu
Sigorta’ya müracaat ederek, istenen
teminatı vermiş ve Ticaret Bakanlığının
açtığı sigorta prodüktörlük imtihanını
kazanmış. Önce yangın sigortaları
ile başlamış işe. Sonra sigortacılığı

öğrendikçe sadece yangın, kaza,
hırsızlık sigortası değil hayat sigortası
branşına da yönlenmeye başlamış.
“Aktüeryal hesapları öğrendim.
Daha sonra bir vesile ile gittiğim
ABD’de, Türkiye’de olmayan, çok
ucuz bir ‘mortalite tablosu’nu
Ticaret Bakanlığına onaylattım.
Sigorta şirketim ile birlikte çalışarak
bu tabloya dayalı yeni bir sigorta
tarifesi yarattım. Bu sigorta tarifesini
kullanarak TMMOB (Türk Mühendis
Mimar Odaları Birliği) üyeleri için bir
meslek grup sigortası yaptım.
Bu grup sigortası kısa zamanda
yayıldı. Aynı tarifeyi uygulayarak peş
peşe Türk Tabipler Birliği, Türkiye
Eczacılar Birliği, Mülkiyeliler Birliği,
Ankara Barosu, Türkiye Ziraat Odaları
Birliği gibi meslek kuruluşları ile de
ayrı ayrı grup sigorta sözleşmeleri
imzalayarak bu meslek mensuplarını
grup sigorta kapsamına aldık. Daha
sonra hepsini MEMTAM (MühendislerEczacılar-Mimarlar-Tabipler-AvukatlarMülkiyeliler ve Mali Müşavirler) Meslek
Sigortası adı ile birleştirdik.
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Arsa kralı
Zamanla bu grup sigortaları
söz konusu meslek mensupları
arasında çok tutuldu ve Türkiye
çapında büyük bir şöhrete kavuştu.
Ben de sigortaya giren üye sayısı ile
orantılı olarak sigorta şirketinden
çok yüksek meblağlarda komisyonlar
aldım. Oradan edindiğim geliri
Ankara’da birçok gayrimenkul alarak
değerlendirdim. Öyle ki ara sıra bazı
ekonomi dergilerinde Ankara’nın
üçüncü arsa kralı olduğum yazıldı.”
Benzer bir kazancı bu kez
1968’de yakalamış Yunus Ensari. O
yıl Almanya’da bir ﬁnansman yasası
çıkmış. Yasa, ülke vatandaşlarına hayat
sigortası yaptırması zorunluluğunu
getirmiş, ama başka bir ülkede benzer
bir sigortaya girmişse bunu da kabul
edeceğini bildirmiş. Yeni çıkan bu
Alman yasasından haberdar olan
Yunus Bey hemen yasayı Türkçe’ye
tercüme ettirip incelemiş ve kendi
hazırladığı hayat sigortasının daha
ucuz ve makul olduğunu görünce
bir bavul dolusu broşür bastırıp
Almanya’nın yolunu tutmuş. Süre de
sınırlı olduğu için Almanya’da tam
onbir gün boyunca hemen hemen hiç
uyumadan Türk konsolosluklarının
kapısını çalmış, broşürlerini dağıtmış,
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radyolara reklamlar vermiş. Yunus
Ensari’nin bu çabaları boşa çıkmamış,
Almanya’da yaşayan birçok Türk
vatandaşı sigortaya giriş yapmış. “O
sayede Türkiye’ye çok ciddi döviz
geldi” diyor Yunus Bey. “Bana da
bavullar dolusu marklar geldi” diye de
ekliyor gülümseyerek.

Bireysel emekliliğin
Türkiye’deki mimarı
Ensari’nin oluşturduğu poliçenin
çok tutulduğunu gören sigorta şirketi,
Yunus Bey’i İstanbul’a çağırmış. Aynı
tarifeyi tüm Türkiye’ye uygulayacak
şekilde bir sigorta tarifesi yapmasını
istemişler. Ancak İstanbul’a taşınma
ﬁkri uzak gelmiş Yunus Ensari’ye.
“Kabul etmedim. Bir nevi patentimde
olan MEMTAM tarifesini herhangi bir
karşılık beklemeden şirkete devrettim.
Onlar da aktüerya tablosuna dayalı
olarak ‘geleceğin sigortası’ adıyla
bütün Türk halkına hitaben bir sigorta
tarifesi yaptılar. Daha da sonraları aynı
tarifeye dayalı ‘bireysel emeklilik’ icat
oldu. Bugün bütün sigorta şirketlerinin
de uyguladığı bireysel emeklilik
sigortası, ilk defa benim ABD’den
getirtip uyguladığım sigorta tarifesinin
devamıdır. Yani o gün İstanbul’a
gitseydim bugün Koç’u geçmiştim”
diye anlatıyor. Bugün aktif olarak

sigorta işleriyle uğraşmadığını ancak
kurduğu sigorta şirketini geçmişin
anısına kapatmayı da gönlünün el
vermediğini söylüyor.
Ankara’da edindiği gayrimenkulleri
inşaat sektörüne pazarlayan Yunus
Ensari çok sayıda bina yaptırdığını
anlatıyor: “Yıldız, Karakusunlar,
Öveçler, Portakal Çiçeğinde
yaptırdığım pek çok bina var.”

RÖPORTAJ
Yunus Bey ile görüşmeyi yaptığımız
oﬁs, inşaat çalışması halen süren
26 bin metrekarelik AVM projesine
ait. İlerleyen yaşına karşın halen
işinin başında, toplantılar yapmaya
devam ediyor. Sosyal yönü öyle
kuvvetli ki görev yaptığı pek çok
yerde kişisel girişimleri sayesinde
şehir hayatının canlanmasına ön
ayak olmuş. Örneğin, Sinop Ayancık’a
sinemanın gelişinde etkili olmuş
Yunus Bey. O bölgede görev yaparken
spor kulübü başkanlığını da üstlenen
Ensari’nin girişimleriyle Ayancık’ta

Orada fakülteden arkadaşım görev
yapıyordu. Onunla vakit geçirirken,
‘Yahu burası ne kadar çorak bir
bölge… Buraların yeşile kavuşması
için neden bir ağaçlandırma derneği
kurmuyorsun?’ dedim. Öyle bir dernek
varmış ama faal değilmiş. Sonra
birlikte o derneği çalışır hale getirdik.
Diğer yöneticileri, askerî birlikleri
ve halkı seferber ettik. Bir festival
havasında 22 bin dönüm arazide
ağaçlandırma yaptık. Hatta o günün
anısına birlikte fotoğraf da çektirdik.
O fotoğrafı hala saklıyorum. Aradan

Ağaçlara sarılıp ağladım
Orman mühendisi olmasının da
etkisiyle tam bir doğa aşığı Yunus
Ensari. Ağaçlara büyük önem veriyor.
1955 yılında dönemin Devlet Su İşleri
Genel Müdürü Süleyman Demirel ve
bir grup arkadaşıyla Türkiye Tabiatını
Koruma Derneğini kuran Ensari, halen
altı ilde şubesi 25 ilde temsilciliği
olan derneğin başkanlığını yapmayı
sürdürüyor. Hatta unutamadığı bir
anısını da bizlerle paylaşıyor:
“Görev icabı 1959 yılında Kilis’e
giderken, Gaziantep’e de uğradım.

“Mehmetçik Vakfını takdirle
karşılıyorum. Eğer Mehmetçikler
olmasaydı biz bugün huzur içinde
yaşayamazdık. Onlar bizim için
canlarını veriyorlar, sakat kalıyorlar.
Onlara büyük bir minnet borcumuz
vardır. Bizim aile olarak bu borcu bir
miktar da olsa karşılama şansımız
oldu. Çok hayırlı ve çok yararlı
bir Vakıf… Özellikle düğünlerde,
açılışlarda bir yere çiçek göndermek
yerine 100 TL – 150 TL bu Vakfa
bağış yapılsa o bile faydalı olur.
Allah, insanın vicdanındadır. Bunu
düşüneceksin. Bütün mesele iyi insan
olmakta.”
Mehmetçik Vakfına yaptıkları
bağışın dışında bugüne kadar yüzlerce
öğrenci okutmuş Ensari ailesi. Nereden
geldiğini hep hatırlıyor, o nedenle de
elinden geldiğince öğrencilere yardım
etmeye çalışıyor. “Benim için kravatlı
ile çarıklı arasında bir fark yoktur. Kapı
açtırmam, arabanın arkasına oturmam,
şoförün yanına otururum. Benim için
önemli olan ahlaktır. Çünkü bilirim ki
ben hasbel kader okuyup bugünlere
geldim.”

■ Dülükbaba Ormanı

kalıcı sinema açılmış. Bir başkasına
ceviz köklerini İstanbul’a gidip
satmasını önermiş, sözünü dinleyen
girişimci özellikle mobilya sektöründe
iyi paralar kazanmış. “Neyi ön
görmüşsem o konuda yanılmadım. Her
gittiğim memlekette birkaç milyoner
yaratmışımdır” diyor gülümseyerek.

şekilde açıkladı:

elli yıl geçtikten sonra başkanlığını
yaptığım TTKD’nin bir toplantısı için
Gaziantep’e gittim. Orada tanıştığım
kişilere sordum o ağaçlar ne oldu
diye. Beni alıp Dülükbaba mevkiine
götürdüler. Karşımda alabildiğince
uzanan ormanı görünce öyle şaşırdım
ki… Bunlar bizim o gün diktiğimiz
ağaçlardı. Orada gördüğüm ağaçlara
sarılıp ağladım. Bir kez daha aynı
yerde fotoğraf çektirdim bu kez büyük
büyük ağaçları arkama alıp. Eve
gelince 50 sene evvel çektirdiğimiz
fotoğrafı da buldum. İkisini yan yana
getirip bir kez daha gururla seyrettim.”
Eşi Ferhunde Hanım, TSK
Mehmetçik Vakfının bağışçılarından.
Eşi sayesinde TSK Mehmetçik Vakfı ile
daha yakın ilişki kurma fırsatı olmuş
Yunus Bey’in… Vakıftan yardım alan
üniversite ve lise öğrencilerine yönelik
“Kültür Gezisi” sırasında öğrencilerle
öğle yemeğinde biraraya gelen Yunus
bey, Vakıf hakkındaki düşüncelerini şu

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, 31’inci kuruluş yıl dönümünü
Anıtkabir’de düzenlenen törenle kutladı.
Kuruluş yıl dönümü dolayısı
ile Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürü E. Tümgeneral A. Tamer
Büyükkantarcıoğlu ve Vakıf
personelinden oluşan heyet,
Anıtkabir’i ziyaret etti. Genel Müdür
Büyükkantarcıoğlu’nun Atatürk’ün
mozolesine çelenk bırakmasının
ardından saygı duruşunda bulunuldu.

hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin
geride bıraktıkları kutsal emanetleri
anne, baba, eş ve çocuklar ile malul
gazi ve engelli Mehmetçiklerimiz ve
çocuklarının sağlık, bakım ve eğitim
sorumluluğunu her an içimizde
hissediyor ve onlara olan gönül
borcumuzu ödemek için gayret
ediyoruz.

Silahlı Kuvvetlerinin hayırlı evlatları
Mehmetçiklerimiz ve yakınları için
otuzbir yıldır var olan TSK Mehmetçik
Vakfının faaliyetlerini azim ve
kararlılıkla sürdürerek, amaçlarımız
doğrultusunda çalışacağımıza ve aziz
Türk Milletinin güven kaynaklarından
birisi olmaya devam edeceğimize
huzurunuzda söz veriyoruz.

Genel Müdür Büyükkantarcıoğlu
daha sonra Misak-ı Milli
Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel
Defteri’ni imzaladı. Genel Müdür
Büyükkantarcıoğlu deftere şunları
yazdı:

Yüce milletimizden aldığımız güç
ve ilkelerinin ışığında kahraman Türk

Ruhun şad olsun!”

“Aziz Atam,
TSK Mehmetçik Vakfı personeli
olarak, kuruluşumuzun 31’inci
yıl dönümünde huzurunuzda
bulunmaktan büyük bir gurur ve
heyecan duymaktayız.
Mehmetçik Vakfı ailesi olarak
bizler, vatani görevini yaparken
şehit olan veya herhangi bir nedenle
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ETKİNLİKLER

Sanat Güneşi
kalbimizde parlıyor

Aziz şehitlerimiz ve bağışçılarımız için mevlit

Büyük sanatçı Zeki Müren,
ölü m ü n ü n 17’i n c i y ı l dönümü
olan 24 Eylül’de doğum yeri
Bursa ile ikametgâhı Bodrum’da
düzenlenecek etkinliklerle
an ı l a ca k. A kş a m d üzenl enecek
anma konseri, bu yıl Bodrum
Kalesi’nden beş bin kişi kapasiteli
Antik Tiyatro’ya taşınacak.
Mal varlığının yarısını TSK
Mehmetçik Vakfına bağışlayan Zeki
Müren için Bursa’da Zeki Müren
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde
bir tören düzenlenecek. Lisedeki
törenin dışında Zeki Müren’in Eyüp
Sultan Mezarlığındaki kabrine
de başta Türk Eğitim Vakfı ve
TSK Mehmetçik Vakfı görevlileri
olmak üzere, pek çok vatandaşın
da aralarında bulunduğu topluluk
tarafından çiçekler bırakılacak
dualar edilecek.

Bodrum’da gerçekleştirilecek
etkinlikler kapsamında ise önce
sanatçının adını taşıyan Zeki Müren
Sanat Müzesinde Türk Eğitim Vakfı
ve TSK Mehmetçik Vakfı tarafından
her yıl olduğu gibi bir mevlit
okutulacak.
Her yıl Bodrum Kalesinde
düzenlenen anma konserinin bu
yılki adresi Bodrum Antik Tiyatrosu
olacak. Beş bin kişi kapasiteli
tiyatroda Zeki Müren hayranları
sanatçının unutulmaz eserlerini
dinlemenin keyﬁne varacak.
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TSK Mehm et çi k Va k f ı ta raf ı nd an;
vatanımızın ve milletimizin birlik ve
bütünlüğü için mücadele ederken şehit
olan veya herhangi bir nedenle hayatını
kaybeden Mehmetçiklerimiz ile merhum
bağışçılarımız için Ankara ve Vakıf
temsilciliklerinin bulunduğu illerde
mevlit okutuldu.

Ankara

İzmir

İstanbul

Kocaeli

Adana

Samsun

Erzurum

02 Ağustos tarihinde cuma namazı öncesinde okutulan mevlitler;
Ankara Çankaya Hasan Tanık Cami, İstanbul Pendik Dumankaya Cami, İzmir
Alsancak Hocazade Cami, Samsun Ulugazi Cami, Adana Şeyhoğlu Cami, Kocaeli
Fevziye Cami ve Erzurum Ulu Cami’de gerçekleşti. Mevlitlere vatandaşların ilgisi
büyük oldu.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

İstanbul’da boğaz turu
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TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul Temsilciliği, İstanbul’da eğitim gören şehit ve gazi
çocuklarına yönelik olarak Boğaz’da tekne turu düzenledi. 18 Mayıs’ta yapılan Boğaz
gezisine, 55 üniversite öğrencisi katıldı.
TSK Mehmetçik Vakfından yardım alan üniversite öğrencilerinin birbirleriyle olan
sosyal bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla düzenlenen tekne turu, şarkılar ve danslar
eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu.

AIESEC Ankara Şubesi TSKMEV’i konuk etti
TSK Mehmetçik Vakfı İletişim ve
Bilgi Sistem Müdürlüğü tarafından
AIESEC Ankara’nın gerçekleştirdiği
“2013 Dünya Bize Katılıyor” projesi
kapsamındaki toplantıda 34 lise
öğrencisine TSK Mehmetçik Vakfının

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

tanıtımı yapıldı. İletişim ve Bilgi
Sistem Müdürlüğü tarafından TED
Üniversitesinde yapılan toplantıda
katılımcı öğrencilerin Vakıf hakkındaki
soruları da yanıtlandı.

Samsun’da
“TSK Tanıtım Günü”
TSK Mehmetçik Vakfı Samsun
Temsilciliği, Samsun’da bir
alışveriş merkezinde düzenlenen
“TSK Tanıtım Günü” etkinliğine
katıldı. Vakıf görevlileri etkinlikte
ziyaretçilere TSK Mehmetçik
Vakfı hakkında bilgi verdi.

ETKİNLİKLER

İl jandarma alay komutanı eşlerinden ziyaret
TSK Mehmetçik Vakfını ziyaret
eden il jandarma alay komutanı
eşlerine, Mehmetçik Vakfı tanıtım
briﬁngi verildi. İletişim ve Bilgi Sistem

Müdürü Cengiz Baştuhan tarafından
verilen Vakıf tanıtım briﬁnginin
ardından Genel Müdürlük binasının
önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

33

İzmir ve Erzurum Temsilciliklerinden
öğrencilere tanıtım brifingi
TSK Mehmetçik Vakfı İzmir
Temsilcisi E. Tuğamiral Ufuk Aslan,
21 Mayıs 2013’te İzmir SEV Okulları
7, 8, 9’uncu sınıﬂara tanıtım
konferansı verdi.
Öte yandan TSK Mehmetçik
Vakfı Erzurum Temsilciliği, Erzurum

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
Ortaokulu öğrencileri ile Vakfı
tanıtan toplantıda buluştu.
Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği
bilgilendirme toplantısında,
Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilci
Yardımcısı Vekili Necati Yıldız
sorulara yanıt verdi.

Ortaokul
öğrencilerinden
Mehmetçik Vakfına
bağış

TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul
Temsilci Yardımcısı Ali Ulvi
Vural, İstanbul – Başakşehir
TOKİ Osmangazi Ortaokulu
öğrencilerine, yapmış oldukları
menkul bağışa istinaden plaket ve
beratı takdim etti. 05 Haziran’da
yapılan törende öğrencilere,
TSK Mehmetçik Vakfı faaliyetleri
hakkında da bilgi verildi.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

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:
a. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar

YA RDI M P L ANI
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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.
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 (kâza dâhil) tarihinde
eşi hamile ise doğum yaptığında doğan çocuğa
ödenmektedir.
b. 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,
- 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.
c. Diğer yardımlar
Ayvalık’taki TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun
Rehabilitasyon Merkezi Komutanlığından yararlanan
şehit yakınları ile malul gazi Mehmetçiklerin
kendilerinin ve yakınlarının ulaşım ve yemek ücreti
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından karşılanmaktadır.
TSK Mehmetçik Vakfı, 01 Ocak 1982’den 31
Ağustos 2013 tarihine kadar geçen sürede 38 bin 753
kişiye toplam 380.598.135,30 TL yardım yapmıştır.
Vakıf halen aylık ortalama 4.800.000,00 TL amaca
yönelik ödemede bulunmaktadır.

YARDIM PLANI

TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
(2013 yılı 01 Temmuz – 31 Aralık Dönemi)
1. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar
a.

Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden

Mehmetçikler için yapılan ölüm yardımı
b.

38.000,00 TL

Malul gazi ve engelli Mehmetçiklere yapılan maluliyet yardımı

1’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

38.000,00 TL

2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

34.200,00 TL

3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

30.400,00 TL

4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

26.600,00 TL

5’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

22.800,00 TL

6’ncı derece malul gazi ve engelli yardımı

19.000,00 TL

c.

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

9.400,00 TL

ç.

Doğum yardımı (1)

9.400,00 TL

d.

Çocuk ölüm yardımı (2)

9.400,00 TL

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

b.

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

1.000,00 TL

2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

900,00 TL

3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

800,00 TL

4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

700,00 TL

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

340,00 TL

Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım

500,00 TL

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

640,00 TL
640,00 TL

600,00 TL

AÇIKLAMALAR
(1) Doğum yardımı: şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erin ölüm tarihinde; sürekli bakım
yardımına hak kazanan malul gazi ve engelli erbaş ve erin ise malul veya engelli olmasına sebep olan olay (kaza dâhil)
tarihinde; hastalık durumunda ise askerliğe elverişli değildir kararlı rapor tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında
ödenir.
(2) Bakım ve öğrenim yardımı almakta olan çocuğun vefatı halinde ödenir.
(3) Sürekli yardım tutarları aylık olarak belirlenip gösterilmiştir. Hak sahiplerine üç aylık dönemler halinde ödenir.
(4) Bakım ve öğrenim yardımı; şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin çocukları ile 1, 2,
3 ve 4’üncü derece malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin sakatlanma tarihinden önce doğan çocuklarına yapılmaktadır.
(5) Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görenlerin, ayrıca varsa üniversite harçları ödenir ve kendilerine
yılda bir defa bir aylık yardım tutarı kadar kitap ve kırtasiye yardımı yapılır.
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TSK Mehmetçik Vakfına
bağış yöntemleri
Devlet destekli herhangi bir gelir kaynağı olmayan TSK Mehmetçik Va kfı nın
en önemli gelirini yardımsever vatandaşlarımızın kendi irade ve arzuları ile
gerçekleştirdikleri bağışlar oluşturmaktadır.
SMS

Gayrimenkul bağışları

WWW
mehmetcik.org.tr

BAĞIŞLAR
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2 5 8 2

ON-LINE

BANKA

KISA MESAJ İLE BAĞIŞ

KREDİ KARTI İLE BAĞIŞ

BANKA KANALI İLE BAĞIŞ

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.

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

Menkul bağış işlemlerinde
dikkat edilmesi gerekenler:
• TSK Mehmetçik Vakfına bağışta
bulunan değerli bağışçılarımız, banka
görevlilerine isim-soyadı, T.C. kimlik
numarası, adres ve telefonlarını
(cep telefonları dâhil) doğru olarak
verdiklerinden emin olmalıdır.

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.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Gayrimenkul bağışları, şartsız,
intifalı ve vasiyetname usulü ile
yapılabilmektedir.

Vakfın gayrimenkul
değerlendirme şekli:
Vakıf, gayrimenkulleri gelir
getirmek amacıyla kiralayarak
değerlendirmektedir. Ancak kiralama
imkanı olmadığında gayrimenkulu
satış yoluna gitmektedir.

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

• 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 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.

BAĞIŞLAR

Vekâleten kurban bağışı
TSK Mehmetçik Vakfı 1995 yılından itibaren yapmış olduğu vekâleten
kurban kesim faaliyetini bu yıl da halkımızın güvenine layık bir şekilde
gerçekleştirecektir.
TSK Mehmetçik Vakfının
vekâleten kurban kesim hizmeti:
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğünün ve Diyanet İşleri
Başkanlığının yayınladığı “2013 Yılı
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına
Dair Tebliğ”lerin hükümlerine uygun
olarak yürütülecektir.
• Kurbanlıkların kesimi; modern
tesislerde, hijyenik koşullarda, her
kesimhanede görevlendirilen Vakıf
personeli, veteriner, noter ve din
görevlisinin denetimi ve gözetimi
altında, kesim merkezlerinin
kapasitelerine göre, Kurban
Bayramı’nın ilk üç gününde dini
vecibelere uygun olarak yapılacaktır.
Kesimlerin yapılacağı merkezler;
Ankara/Kazan, Bilecik, Diyarbakır/
Ergani, Elazığ, Erzurum/Yakutiye,
Gaziantep, Şanlıurfa ve Van’dır.

Kesilen kurban etleri nasıl
değerlendirilecek?
• Kesilen kurbanların bir bölümü
kesim bölgelerinde bulunan şehit
yakınları ve malul gazi Mehmetçik
ailelerine et olarak, kesim bölgesi
dışında bulunan şehit yakını ve
malul gazi Mehmetçik ailelerine ve
bağışçılara da kavurma eti olarak
dağıtılacaktır.
• Etlerin dağıtılamayan bölümü
ise TSK Mehmetçik Vakfının
22.05.2013 gün ve Vakıf: 3050-50813/Tedarik Müdürlüğü (2625) sayılı
yazısına cevaben alınan Diyanet
İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek
Kurulunun 02.09.2013 tarihli
yazısında belirtilen “Söz konusu
etlerin kısmen veya tamamen et olarak
yurtiçi ve yurtdışındaki Müslümanlara
ulaştırılması imkânının sağlanamaması
halinde –deri ve bağırsaklar gibi–
bunların da rayiç bedelle satılarak
bedelinin bu maksatla sarf edilmesi caiz
görülmektedir” görüşüne uygun olarak
değerlendirilecektir.
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• Bu maksatla dağıtılamayan etler,
kâr amaçlanmaksızın ihale şartname
esaslarına uygun olarak yüklenici
ﬁrmalara satılacak ve elde edilen
gelir tamamen Vakıf Senedine uygun
olarak yardım planı dâhilinde şehit,
malul gazi ve engelli ailelere yapılacak
yardımlarda kullanılacaktır.
• Kurban deri ve bağırsakları ise
bağışçılar adına deri toplama yetkisine
haiz olan Türk Hava Kurumuna
bağışlanacaktır.

Nasıl vekâleten kurban bağışı
yapılabilir?
• Vakfın anlaşmalı olduğu
banka şubelerinden veya internet
bankacılığından yararlanılarak,
• Ankara’daki Vakıf Genel
Müdürlüğü ile İstanbul, İzmir, Adana,
Samsun, Erzurum ve Kocaeli’ndeki
Vakıf temsilcilikleri ve şirketleri
(Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi,
Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık
Hizmetleri Limitet Şirketi, Mehmetçik
Vakfı ve Tınaztepe Gayrimenkul
Yönetimi Limitet Şirketi) aracılığı ile
• Vakıf internet sitesi
(www.mehmetcik.org.tr) üzerinden
kredi kartı ile
• Yurt dışında bulunan
vatandaşlarımız ise Vakıf internet
sitesi üzerinden kredi kartı ile on-line
bağış yapabilecekleri gibi bulundukları

ülkelerdeki banka şubelerinden (BIC
SWIFT Kodu ve IBAN Numaraları Vakıf
internet sitesinde belirtilmiştir) bağış
yapabileceklerdir.
2013 yılında 77.200 hisse kurban
ihalesi gerçekleştirilmiştir. Vekâleten
kurban bağışı hizmeti, temin edilen bu
sayı ile sınırlı olması nedeniyle kurban
bağışında bulunacak vatandaşlarımızın
bağışlarını son güne bırakmaması arzu
edilmektedir. Temin edilen kurbanlık
hissesi sayısının yeterli olması halinde
bankalar aracılığı ile son bağış tarihi
14 Ekim Pazartesi saat 12.30’dur.
(EFT için son tarih 11 Ekim 2013
Cuma saat 16.00’a kadardır.)
Kesim sonrası bağışçılarımıza
gönderilecek kurban kavurması
(yurt içinde), teşekkür mektubu,
noter onaylı kesim tutanağı ile
arzu eden bağışçılarımıza kurban
kesimi görüntülerinin CD’sinin
ulaştırılabilmesi için bağış işlemleri
sırasında kimlik, adres, cep ve ev
telefon bilgileri ve vatandaşlık
numarasının tam ve doğru olarak
yazılması gerekmektedir.
TSK Mehmetçik Vakfı,
vatandaşlarımızın kendi irade ve
arzuları ile yaptıkları vekâleten kurban
bağışlarını kabul etmekte, başka kişi,
kurum veya kuruluşlara Mehmetçik
Vakfı adına vekâleten kurban bağışı
toplama yetkisi vermemektedir.
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06 Haziran 2013
TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi
İ. Hakkı Aydar, askerde iken vefat eden
Mehmetçik Hüsamettin Karapınar’ın
ailesini ziyaret etti.

12 Haziran 2013
TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul Temsilci
Vekili A. Ulvi Vural ile İdari Hizmet
Personeli İsmail Tükenmez, Gazi Uğur
Yılmaz’ı ziyaret etti.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZiLERi ZiYARE TLER
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19 Haziran 2013
TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul Temsilci
Vekili A. Ulvi Vural, şehit Mehmetçik Kerim
Savaş’ın ağabeyi Mümtaz Savaş’ı ziyaret etti.

25 Haziran 2013
TSK Mehmetçik Vakfı Kocaeli Temsilcisi
Mehmet Solak, şehit Mehmetçik Yusuf
Keskin’in ailesini ziyaret etti.

28 Haziran 2013
TSK Mehmetçik Vakfından yardım alan
engelli Mehmetçik Faysal Başçı ve ailesi
Adana Temsilciliğini ziyaret etti.
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08 Temmuz 2013
TSK Mehmetçik Vakfı Adana Temsilcisi
Mesut Demiralay, Samet Özdemir ve
ailesini ziyaret etti.

09 Temmuz 2013
Engelli Mehmetçik Enver Kılıç ve
ailesi TSK Mehmetçik Vakfı Samsun
Temsilciliğini ziyaret etti.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZiLERi ZiYARE TLER
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11 Temmuz 2013
TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliği
İdari Hizmet Personeli Burçin Çelik, şehit
Mehmetçik Şenol Aşı’nın ailesini ziyaret etti.

18 Temmuz 2013
TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilci
Yardımcısı Zafer Recep, şehit eşi Sevil
Esin’i Aydın’da ziyaret etti.

19 Ağustos 2013
TSK Mehmetçik Vakfı Adana Temsilciliği
İdari Hizmet Personeli Bora Topaloğlu, şehit
Mehmetçik Uğur Kurman’ın ailesini ziyaret etti.
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Dil ve Kültür İlişkisi Üzerine
Dil ve kültür ilişkisi denince ilk
akla gelen 1700’lü yılların sonları ve
1800’lü yılların başlarında yaşamış
ol an A lma n d ü ş ü n ü r Wilh e lm vo n
Humbolt’dur. Wilhelm von Humbolt”un
17 cilt tutan ‘’Gesammelte Schriften’’
isimli kitabı dil ve kültür ilişkisi
konusunda temel bir eserdir.

açık ve anlaşılır oluşu düşünce
yaratmalarına götürür. Uluslar dil
ile bilinçleşmişler ve dilden bilgileri
anlaşılır duruma getiren şeyler
kazanmışlardır. Dil, insanları buna
erişecek kadar entelektüel bir duruma
getirince, insanların duyguları
gelişerek, insanlar varlıklarını daha iyi
duyumsamışlardır.

Ülkemizde Wilhelm Von
Humboldt’un dil ve kültür ilişkisini
en iyi inceleyen ‘’Wilhelm Von
Humboldt’da Dil-Kültür Bağlantısı’’
isimli kitabı ile Bedia Akarsu’dur.
(Remzi Yayınevi, İstanbul, 1984)

M A K AL E

40

Bedia Akarsu Humbolt’un
düşüncelerini eserinde şu
şekilde verir;

Osman Aydoğan
E. Tuğgeneral
TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdür Yardımcısı

İnsanı insan yapan dildir.
Dil olmasaydı insan olmazdı. Dil
düşünceyi yaratır. Düşünceyi yaratan
ve ileri götüren dildir. Dilini oluşturan,
yükselten bir toplum gerçek bir
düşünce etkinliği gösterebilir. Dil,
gerçek etkinliğini de düşüncede
gösterir. Dilin içinde bulunan
yaratıcı yaşam ilkesi (Lebensprinzip)
ve insanda bulunan ruh gücü
(Geisteskraft) dille birlikte düşünceyi
de geliştirir. Gelişmiş bir kültür,
ancak gelişmiş bir dille kazanılabilir.
Dili insanın ruhu (Geist) meydana
getirmiştir. Dile gelen insan ruhudur.
İnsanın konuşurken (ve de yazarken)
kullandığı kelimeler ve konuşurken
ses tonu ve vurgulamaları o insanın
ruhuna ayna tutar. Dil konuşanın içini
gösterir. Bir ulusun ruhu da dilinde
kendini açığa vurur. Dil aynı zamanda
ulusun ruhunun dış görünüşüdür;
ulusun dili ruhudur, ruhu da dili.
Bir ulusun dilinin, sözcüklerinin
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***
Dil ve kültür ilişkisi konusunda
akla gelen ikinci düşünür Avusturyalı
Ludwig Josef Johann Wittgenstein’dır.
(1889-1951)
Wittgenstein dili felsefenin
merkezine oturtan 20’inci yüzyılın
en önemli ﬁlozoﬂarındandır. Kişinin
ve toplumun düşünce ufkunun dilin
sınırları ile belirlendiğini iddia eden
bir ﬁlozoftur…
Wittgenstein’in hayatı boyunca
yayınladığı tek kitap, 1921’de
Cambridge’de Bertrand Russell’in
gözetimi altında bir öğrenciyken
yayınlanan Tractatus LogicoPhilosophicus isimli eseridir.

MAKALE

(Türkçede; Tractatus Logico-Philosophicus, çeviri:
Oruç Aruoba, YKY Yayınları, İstanbul 1996)
(Tractatus Logico-Philosophicus, Metis Yayınları,
2008)

parçasıdır. Mitolojik görüşe göre her nesnenin özü
adlarda saklıdır. Adlara egemen olmasını, onları
kullanmasını bilen kimse, nesneler üzerinde de bir
egemenlik kazanır.

Bütün felsefe problemlerini bir dil problemine
indirgeyen Wittgenstein’ın bu eserinin özetinde, dilin
kapsamını ve sınırlarını belirleme problemi vardır.
Ona göre, dili kullanma, dili anlama, insanları başka
varlıklardan ayıran biricik şey, insan yaşamının
özünü oluşturan dokudur.

Bir Yunan atasözü de derdi ki; ‘’İnsanoğlu
bilseydi kelimenin gücünü, kötü bir kelimeyi
değil kullanmak, aklından bile geçirmezdi.’’ Bir
Japon atasözü: ‘’Güzel kelimeler güzel doğa, çirkin
kelimeler çirkin doğa yaratır.’’ Mitolojide geçen bir
başka Yunan atasözüdür: ‘’Sözcüğün gücü Tanrı’nın
gücüne yakındır.’’

Ludwig Josef Johann Wittgenstein

Wittgenstein’nın esas görüşü şudur:
“Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.”
Wittgenstein’in dil üzerine diğer görüşleri de şu
şekildedir; Dil, yalnızca taşıt değil, aynı zamanda
şofördür. Dil, yollardan oluşan bir dolambaçtır.
Bir yönden geldiğinde yolunu bilmektesindir;
aynı yere başka bir yönden geldiğindeyse yolunu
kaybetmişsindir artık. Dil dünyayı resmeder.
Tümcelerin toplamı dildir. Dil düşünceyi örter. Bütün
felsefe dil eleştirisidir.

‘’İyi’’ ve ‘’güzel’’ veya ‘’kötü’’ ve ‘’çirkin’’
sözcüklerin kullanımı kültürden kültüre değişmekte,
bu da o kültürdeki insanların dünyaya iyimser
veya kötümser bakmasına yol açmaktadır.
Toplumumuzda kendisine bir olay veya nesne
hakkında ﬁkri sorulan kişinin verdiği cevap genellikle
olumsuz sözcüklerden oluşur. ‘’Nasılsınız?’’ diye
sorduğunuzda alacağınız cevap genellikle iki
olumsuz sözcükten oluşur: ‘’Fena değil!’’ ‘’Fena’’
ve ‘’değil’’ iki olumsuz sözcük bir ‘’iyiyim’’in yerini
tutmamaktadır. Japon atasözünde olduğu gibi bu
iki kötü kelime kötü doğa yaratmaktadır. Örnekleri
çoğaltmak mümkündür. Dualarımız ve dileklerimizde
de genellikle Tanrı’dan istediklerimizi istemeyiz
de istemediklerimizin gerçekleşmemesini dileriz.
‘Allah kaza ve bela vermesin’’ gibi. Kaza ve bela
İki olumsuz, fena sözcük. Sanki iyiliğin, güzelliğin,
bolluğun, bereketin canı çıktı. Aynı şekilde
insanlarımızdan da kendilerinden ne istediğimizi
değil, ne istemediğimizi talep ederiz. ‘’Çevreyi
kirletmeyin!’’ deriz, ‘’çevreyi temiz tut!’’ yerine.

***
Dil kültür ilişkisi mitolojik düşüncede de geçer.
Mitolojide sözcük; varlığın bir simgesi,
adlandırılması, göstergesi değildir, onun gerçek bir
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Benzer şekilde davranışları değiştirmek için de
olumsuz yorumlarda bulunuruz. Hâlbuki davranışları
etkilemenin en iyi yolu; olumsuz yorumlarda
bulunmak değil, olumlu pekiştirmelerde bulunmaktır.
‘’Yanlış’’ işleri eleştirmek yerine ‘’doğru’’ işleri
pekiştirmek için zaman harcarsanız daha iyi bir
eğitici veya daha etkin bir yönetici veya lider
olursunuz. Çünkü siz insanlardan ne beklerseniz onlar
da size onu verirler. Siz hangi sonuçları arıyorsanız
onları bulursunuz.
***
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Bir başka alanda da siyasal hitabet sanatında
da kimi gayeler zaman zaman tersi sözcük ve
kavramlar kullanılarak sunulmaktadır. İkinci Dünya
Savaşında Almanlar toplama kamplarını ‘’Die Arbeit
macht frei’’ (çalışmak özgür kılar) sözcükleri ile
isimlendirmişlerdir. Keza ABD tarafından Irak işgali
‘’demokrasi getirmek’’ kavramıyla perdelenmiştir.
Keza 1974 Kıbrıs müdahalesi ‘’Barış Harekâtı’’ olarak
nitelendirilmiştir. Ayrıca otoriter yönetimlerde
sözcüklerin içeriğine ve ne anlama geldiğine de
güç sahipleri karar vermektedirler. Günümüzde
de benzer örnekler siyasal hitabet sanatında
kullanılmaktadır.
Siyasal hitabet sanatında gayelerin bir farklı
sözcükle nasıl saklandığına en iyi örnek ‘’Orta Asya’’
kavramıdır. Bütün Tarih kitaplarında bugün Orta
Asya diye ifade ettiğimiz bölgenin adı 18’inci yüzyıla
kadar ‘’Türkistan’’ idi. ‘’Orta Asya’’ ifadesi İngilizlere
aittir. Doğrudur, Londra’dan bakarsanız orası Orta
Asya’dır. Bizler de İngilizlerin ifadesiyle bu bölgeye
‘’Türkistan’’ yerine ‘’Orta Asya’’ diyerek, Türk
milletinin üç bin yıllık tarihini ve bu bölge ile olan
bağını bir sözcükle silip attık… Şimdilerde ne Doğu
Türkistan’ı bilen kaldı ne de Batı Türkistan’ı…
Aynı şekilde bazı akademisyenler Gürcistan,
Ermenistan ve Azerbaycan ülkelerine ‘’Trans
Kafkasya Ülkeleri’’ diyorlar. ‘’Trans’’ öte demek,
eğer Moskova’dan bakarsanız doğrudur bu
ülkeler Kafkasya ötesi ülkelerdir, dolayısı ile
‘’Trans Kafkasya Ülkeleri’’dir. Ancak Anadolu’dan,
Ankara’dan bakarsanız öyle midir? Bu ülkeler her
yönüyle ‘’öte’’ denemeyecek kadar Anadolu’nun bir
uzantısıdırlar.
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Anlıyorsunuz değil mi ‘’sözcüğün gücü Tanrı’nın
gücüne yakındır’’ atasözünün ne anlama geldiğini…
Sadece bir sözcük ile bir milletin bir bölgeden tarihi
silinmiştir. Bir sözcük ile bir ülke işgal edilmiştir.
***
Ne yazık ki Türkçemizdeki yabancı dillerin
hâkimiyeti nedeniyle ne Wilhelm von Humbolt’un
ne de Ludwig Wittgenstein’in düşünceleri
doğrultusunda gelişmeler olmuştur. Ne dilimiz
gelişmiştir ne de kültürümüz.
Ayrıca anlam dışında dilbilgisi olarak da
yabancı sözcükler, Türk Dili’nin ses yapısına aykırı
olması nedeniyle Türk Dili’ndeki ünlü ile ünsüz
uyumlarını bozarak ses çirkinliğine neden olmuş ve
olmaktadırlar. Yabancı sözcükler, dilbilgisinde aykırı
durumlar yaratarak Türk Dili’nin kurallı yapısını
güçsüz düşürmektedirler.
Bir başka açıdan da yabancı sözcüklerin varlığı
ulustan kopuk bir aydın kesim yaratmaktadır. Çünkü
her yabancı sözcük geldiği dilin kültürel taşıyıcısı
olmaktadırlar.
Dilimizde gereksiz yere duran yabancı sözcükler,
Türkçelerinin ölümüne neden olmaktadır. Kimi kök
sözcüklerin ölü kalması, pek çok yabancı sözcüğe
karşılık bulunmasını engellemektedir. Yabancı
tek bir sözcük için Türkçe bir kök sözcük ve bu
kökten türetilebilecek yaklaşık 400¹² sözcük feda
edilmektedir.
Teknik bir sözcük olan Compüter ‘’Bilgisayar’’
olarak Türkçeleştiğinde Türkçeleştirmeye
karşı olanlar ‘’Leyla Sayar’ın kardeşi mi diye
küçümsemişlerdi… Keşke sadece Compüter değil,
‘’otomobil’’ de, ‘’telefon’’ da, ‘’televizyon’’ da ve
sayamadığım nice teknik yabancı sözcükler de
Türkçeleşseydi…
***
Kullanılmaya kullanılmaya Türkçedeki
kelimelerin asıl anlamları da unutulmakta ve ikincil
anlamları öne çıkmaktadır.

MAKALE

Örnek olarak Türkçede ‘’kara’’ ve ‘’ak’’
sözcüklerinin asıl anlamları unutulmuş ve ikincil
anlamları ile kullanılır olmuştur.
‘‘Kara‘‘ ve ‘‘ak‘‘ sözcüklerinin ikincil anlamı olan
renk tanımlarından önce asıl anlamı daha farklıdır.
Kara; ulu, yüce, zor, sert, iri, büyük anlamında
kullanılır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa; Merzifonlu
Yüce Mustafa Paşa‘dır. Kara Mürsel; Ulu, yüce
Mürsel’dir. Kara Tekin, Kara Murat ; (aynı anlamda)
yüce, ulu, büyük Tekin‘dir, Murat’dır. Karakış;
zor kıştır, şiddetli kıştır. Karadeniz; zor denizdir
(dalgaları nedeniyle) Karahisar; büyük hisardır.
Karaburcu; (üzüm cinsidir) İri burcudur. (Hem de
beyaz renkte iri bir üzüm cinsidir) Karabulut; iri,
büyük buluttur. Karagöz; (siyah göz değildir) iri
gözdür. Karakaş: (siyah kaş değildir) iri kaştır...
Ak ise ‘’küçüklük’’ ve ‘’bilgelik’’ anlamında
kullanılır. Ak; temiz, dürüst, namuslu, sıkıntısız,
rahat, sorunsuz anlamında da kullanılır. Akgün-kara
gün; sıkıntısız gün- zor, sıkıntılı gün anlamındadır.
Ak akçe kara gün içindir; temiz, helal para zor günler
içindir. Akdeniz; sadece Türkçede vardır, Mediterane,
Mittelmeer, (Orta deniz) Bahr-ul asvad (Arapça) orta
denizdir. Akdeniz; bilge denizdir, çünkü mitoloji
orada… Karabaş-akbaş; Anadolu’da köpek cinsidir;
karabaş; iri, akbaş ise küçük olanıdır. ‘’Ak oğlan’’
bir Anadolu değişidir; güven veren oğlandır, dingin
oğlandır. Akşemsettin ise; bilge, sıkıntısız, sükûnetli,
güven veren Şemsettin’dir.
***
Bazen de yabancı kitap, ﬁlm ve dizi gibi farklı bir
kültürü anlatan yazınsal veya görsel bir eserde geçen
ancak Türkçede çok farklı anlamlara gelen kavramlar
da sorgulanmadan Türkçeye ithal edilmekte ve
kullanılmaktadır.

Müslümanlar için; ‘’Allah rahmet eylesin’’, ‘’mekânı
cennet olsun’’ veya ‘’nur içinde yatsın’’ ifadeleri
kullanılır. Hatta ‘’ışıklar içinde yatsın’’ ifadesi de
tam olarak doğru değildir. Doğrusu ‘’nur içinde
yatsın’’dır. Çünkü burada ‘’nur’’ sözcüğünde verilen
anlam ‘’ışık’’ değildir, ‘’ilahî ışık’’tır.
***
Bazen de kültürün değişmesiyle zaman içinde
Türkçe sözcüklere başka anlamlar da yüklenir
olmuştur. Örneğin; ‘’kadın’’ ve ‘’erkek’’ sözcükleri
cinsiyeti belirtir. ‘’Bay’’ ve ‘’bayan’’ sözcükleri
ise unvan sözcükleridir. Bu en basit kuralı bile
unutarak sırf cinsiyeti çağrıştırıyor diye –çünkü
kültür artık ‘’cinsiyetten’’ utanmaktadır- ‘’kadın’’
yerine bir unvanı tanımlayan ‘’bayan’’ sözcüğü
kullanılmaktadır. Bu nedenle de ‘’Kadınlar Voleybol
Milli takımı’’ yerine yanlış olarak ‘’Bayanlar Voleybol
Milli Takımı’’ deyimi kullanılmaktadır.
Bu konuya bir başka örnek de ‘’aşk’’ ve
‘’sevgi’’ sözcüğüdür… Ne yazık ki toplum olarak
bu kavramların da içlerini boşalttık, anlamlarını
daralttık ve sadece annemizi, kardeşimizi, eşimizi,
çocuklarımızı sevdik, sadece onlara ‘’sevgili’’ dedik.
Cinnete ‘’sevmek’’, sahiplenmeye de ‘’aşk’’ dedik…
Aşk; muhabbettir, şiddetli muhabbettir aşk
aslında. Aşk; candan sevmedir. Aşk; bir beklenti
olmaksızın karşılıksız sevmedir. Sevgili ise; sevendir,
gerçek dosttur.
‘’Aşk’’ın, ‘’sevgi’’nin, ‘’sevgili’’nin ve ‘’özleme’’nin
cinsellikle hiç bir ilgisi yoktur.
Ne yazık ki günümüzde cinnete, ilkelliğe, hayvani
duygulara aşk dedik, sevgi dedik.

Örnek olarak; bir gazetedeki vefat ilanında veya
kişiler kendi arasında bir taziye ziyaretinde artık
sıkça bir merhum hakkında ‘’toprağı bol olsun’’
ifadesi kullanılmaktadır. Hâlbuki ‘’toprağı bol olsun’’
ifadesi Hristiyanlar için kullanılır ve Ortaçağdan
gelen Papalığın cennetten toprak satmasına dayanan
bir ifadedir. Bu ifade Müslümanlar için kullanılmaz.
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işyerinde, okulda, sırada… Çünkü artık kültürde
nezakete yer kalmamıştır.
***
Türk Dil Kurumu da Türkçenin gelişimi için
yetersiz kalmaktadır.
Türk Dil Kurumunun yayınladığı ‘’Türkçe
Sözlük‘‘ ve ‘‘Yazım Kılavuzu‘‘ ne yazık ki Türkçeye
yeterince hitap edememektedir. Türk Dil Kurumunun
yayınladığı ‘’Türkçe Sözlük‘‘ün içi Fransızca ve
İngilizce sözcüklerle doludur. Hâlbuki bu sözcükler
‘’Yabancı Sözcükler Sözlüğü’’ olarak ayrı bir sözlükte
yayınlanmalıydı…
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Şems’in, Mevlânâ’nın çağında, zamanında ‘’aşk’’,
‘’sevgi’’ ve ‘’sevgili’’ kavramları gerçek anlamlarıyla
kullanılıyordu. Şu dizeleri Mevlânâ Şems için
yazmıştır;
“Aşk geldi; adeta damarlarımda, derimde kan
kesildi...
beni kendimden aldı, sevgiliyle doldurdu.
Bedenimin bütün cüz’ülerimi (zerrelerimi) sevgili
kapladı.
Benden kalan bir ad; ondan ötesi hep O...”
Şimdi bakın gazetelerin üçüncü sayfa
haberlerine… Cinayet sebebidir ‘’çok sevmek’’… Şu
sözü kanıksamışınızdır artık: ‘’Çok seviyordum, onun
için öldürdüm.’’ ‘’Cinnet’’ sözcüğünün karşılığıdır
artık ‘’sevmek’. ‘’Sevmek’’ ve ‘’âşık olmak’’
sözcüğünün karşılığıdır artık ‘’sahiplenmek’’.
Bir kahveye gittiğinizde kadife bir sesle ve
mahcup bir şekilde garsona söylenen şu hitabı artık
duymuyorsunuzdur; ‘’Beyefendi, bir kahve alabilir
miyim?’’ Bu ifade yerine duyduğunuz muhtemelen
kaba ve borazan bir sestir; ‘’Hey garson, bir kahve
getir!’’ Bu her yerde böyle hale gelmiştir; çarşıda,
pazarda, toplu taşımada, traﬁkte, siyasette,
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Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi Türkçe
yapan a, i ve u harﬂeri üzerindeki şapkaların
çoğu kaldırılarak sözcükler anlamsızlaştırılmıştır.
Türkçedeki a, i ve u harﬂeri üzerindeki şapkaların
önemi üzerinde bir örnek vermek istiyorum.
İşyerimde önüme bir vatandaşımızın bir dilekçesi
geldi. Vatandaşımız soyadını değiştirmiş, kayıtlarda
yeni soyadının düzeltilmesini istiyordu. Vatandaşın
eski soyadı: ‘‘Karadana‘‘. Şapkalı olsaydı ‘‘Karadânâ‘‘
olacaktı… Dânâ; âlim demek... Dânâ-yı Yunan;
Eﬂatun‘dur. Kara da ‘’büyük’’ demek. Vatandaşımızın
soyadı aslında ‘‘Büyük âlim‘‘ demek… Bilmediği için
bu güzel soyadını değiştiriyor vatandaş…
Benim memleketim ‘‘Yeşilhisar‘‘. Asıl adı aslında
‘‘Karahisar‘‘. Anlamamışlar, bilmemişler ‘‘Kara‘‘nın
büyük, yüce, heybetli olduğunu ve büyük, heybetli
hisarı bırakıp sıradan bir isimle değiştirmişler…
***
Dilimizi Türkçeleştirirken de yanlışlıklar yapılmıştır.
Arapça olan ‘’tayyare’’ mükemmel bir şekilde
Türkçeleştirilip ‘’uçmak’’ ﬁilinden türeterek ‘’uçak’’
yapılmış ancak bu uçağı uçuracak kişiye berbat bir
şekilde ‘’pilot’’ denilerek, bu şekilde uçak ile onu
uçuran arasındaki bağ koparılmıştır. Bu bağ koparılarak
bu dili kullanan insanın dil yoluyla kazanacağı analitik
düşünme özelliği de köreltilmiştir.
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Dilimizi Türkçeleştirilirken eski sözcükler de ata
ata dil sığlaştırılmıştır. Örnek olarak; ‘’Birinci Dünya
Harbinde Çanakkale muharebelerindeki Arıburnu
mücadelesi’’ diye ifade edildiğinde üç boyuttan
bahsedilmektedir (harp, muharebe ve mücadele).
Arapça bir sözcük olan ‘’harp’’ karşılığı Türkçe ‘’savaş’’
iken, yine Arapça bir sözcük olan ‘’muharebe’’
ve ‘’mücadele’’ sözcüklerine Türkçe sözcükler
üretilmemiştir. Yukarıda verdiğim örneği ‘’Birinci
Dünya Savaşında Çanakkale savaşındaki Arıburnu
Savaşı’’ diye söylendiğinde üç boyutlu bir dünyadan
tek boyutlu bir dünyaya inerek düşünce yoksulluğu
yaratılmıştır.
Yine güncel bir ifadeyle ‘’şampiyon Fenerbahçe’’
diye şarkı söylendiğinde bir tek Türkçe sözcük
kullanılmamaktadır. Çünkü ‘’şampiyon’’ Fransızca
kökenli, ‘’fener’’ Rumca kökenli, ‘’bahçe’’ ise Farsça
kökenli sözcüklerdir. Eğer yabancı sözcük diye ‘’fener’’
ve ‘’bahçe’’ sözcükleri Türkçeden atılırsa Türk edebiyatı
da kökten yok edilir.
Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Gençliğe
Hitabesi’’ ilk hali ile okunduğunda verdiği anlamla
Türkçeleştirilmiş hali ile okunduğunda verdiği anlam
bir değildir. ‘’Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki
asil kanda mevcuttur’’ ifadesindeki anlamı,
‘’Gereksinim duyduğun güç damarlarındaki soylu
kanda bulunmaktadır’’ ifadesi vermemektedir. Dilimize
yerleşmiş ve artık Türkçeleşmiş yabancı sözcükler
değiştirilmeye zorlanmamalıydı, onun yerine yeni
özellikle teknik yabancı sözcüklerin (televizyon,
telefon, faks, internet, otomobil vb.) yerine Türkçe
sözcük konulmalıydı…
Ne yazık ki dilimizi Türkçeleştirirken yapılan
yanlışlıklar verdiğim bu örneklerle sınırlı değildir,
yapılan yanlışlıklar saymakla bitmez.
***
Dil konusunda üçüncü olarak da Arap dünyasından
Kıpti kökenli Mısırlı yazar ve dilbilimci Selâme Mûsâ
akla gelir. Prof. Dr. Bedrettin Aytaç ‘’Selâme Mûsâ
ve Arap Dili Üzerine Görüşleri’’ isimli çalışmasında
Mûsâ‘nın ‘‘El-Belâga’l-Asriyye ve’l-Luga’l-Arabiyye‘‘
isimli kitabında yer alan görüşlerini de şu şekilde verir:

‘‘Kelimelerine önem vermeyen, yenilemeyen ve
yeni kelimeler türetmeyen bir millet, sahte paranın
dolaşımına izin veren bir milletten daha kötü
durumdadır. Çünkü biz maden ya da kâğıt paralarla
bedenin, kelimelerle ise ruhun ihtiyaçlarını satın
alırız.“
Selâme Mûsâ’ya göre, Arap diline ilişkin,
günümüz Türkiye’si için dile getirilebilecek bir konu
da, yenilemenin olmamasından dolayı “fosilleşmiş”
kelimelerin varlığıdır. Böyle kelimeler de çeşitli
zararlara neden olmaktadır. Mûsâ, bu görüşlerini
şöyle dile getirir: “Dildeki fosiller içinde Yukarı
Mısır’ın bazı ilçelerinde kullanılan kan, öç, ırz
kelimeleri vardır. Bu kelimeler, her yıl yaklaşık
üç yüz kadın ve adamın öldürülmesine neden
olmaktadır.”

W. Von Humboldt

Dili kültürün esası olarak gören Mûsâ’ya göre,
kültürü geliştirmenin yolu da dili geliştirmekten
geçmektedir: “Dilin temeli kültürdür. Çökmüş bir
dille gelişmiş bir kültür ve donuk bir dille hareketli
bir kültür yaratmak kesinlikle mümkün değildir. “
Burada da, Mûsâ, W. Von Humboldt’un dil-kültür
ilişkisine dair görüşlerinin benzerini savunmaktadır.
Kapitalizm sayesinde bedenimizin ihtiyaçlarını
belki yeterince karşılıyoruz, ancak ya ruhumuzun
ihtiyaçları? Ülkemizdeki onca kadın cinayeti
ve kadına yönelik şiddetin sebebi üzerinde hiç
düşündük mü?
***
Bu üç dil bilimciden sonra benim söyleyeceğim
şudur ki; dil bilinci; yurt bilincini, yurt bilinci
de ulus bilincini, bunların üçü de uygarlığı

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

45

yaratmaktadır. Dil bilinci, yurt bilinci ve ulus
bilinci olmayan toplumlardan bir uygarlık tasarımı
çıkmadığını Tarih bize göstermektedir.
***
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Kimse sözcükte başkasının düşündüğünün tıpkı
tıpkısına düşünmez. Bu yüzden her anlama aynı
zamanda bir anlamamadır. Özellikle kavramlarda
bu böyledir. Bir kavrama hiç bir kimse aynı
anlamı yükleyemez. Bir dilin hiçbir kavramı da bir
başka dile tam tamına aktarılamaz. Çeşitli diller
karşılaştırıldığında, görülür ki, birbirini tam olarak
karşılayan hiçbir sözcük bulunamaz. Başka bir
dil insana başka bir düşünce biçimi verir. Başka
bir dille insan dünyayı başka türlü kavrar; başka
dilde insanın dünya karşısındaki duygu ve istekleri
başkadır.

71.000, Almanya’da 60.000 civarında sözcük
ile karşılaşıyor. Bu miktar Suudi Arabistan’da
ise 12.000 civarındadır. Bizde ise öğrenci
okula başladığı ilk yıl 6.000 civarında bir
sözcükle karşılaşıyor. Bu mukayese Türkçedeki
sözcük hazinesinin ne kadar yoksullaştığını ve
yoksunlaştığını gösteriyor.
Türkçe o kadar yoksullaştırılmış ki; yabancı
dilden Almanca, İngilizce, Fransızca veya Arapça
bir sözlük alın, rastgele herhangi bir yabancı
sözcük seçin ve Türkçe anlamına bakın. Bu yabancı
sözcüğün Türkçe anlamı olarak muhakkak ki birden
fazla Türkçe sözcük bulacaksınızdır. Çünkü tam
karşılığı bir Türkçe sözcük olmadığı için açıklama
için birden fazla sözcük kullanılmaktadır. Dünyanın
en zengin ve en güzel dilinin geldiği hale bakın.
Yine yapılan bir araştırmaya göre; bir kişinin
dâhi olması için kendi lisanında bilmesi gerek
sözcük 40.000 adetmiş. Alman yazar Goethe bu
nedenle meşhur eseri ‘’Faust’’unda bilerek 40.000
farklı Almanca sözcük kullanmış. Bir kişinin yazar,
politikacı olarak topluma yön verebilmesi için de
bilmesi gereken sözcük sayısı 20.000 adetmiş.
Bir kişinin böyle bir iddiası yok da sadece çağını
anlayan ve algılayan bir vatandaş olmak istiyorsa
bilmesi gereken sözcük sayısı 10.000 adetmiş.
Yapılan bir diğer araştırmada ise Türk insanının
günde 300 ila 500 sözcük kullandığını gösteriyor.
Bu tespit karşısında başka bir yoruma gerek var mı?

Eğer anadilin içerisine (Türkçe) yabancı dilden
(Sırasıyla; Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce)
kelimeler ve kavramlar katarsanız o zaman o
toplumun insanları net düşünemezler, duygularını
net ifade edemezler. Yabancı sözcüklerde Türkçe
dil mantığına göre kök anlamı bulunmadığından
bu sözcükler üzerlerinde düşünülmeden, ezberden
kullanılırlar. Anlamdaş olan pek çok yabancı
sözcüğün Türkçesiyle birlikte kullanımda kalması
sonucunda bu sözcükler, kendi anlamlarının
çok dışında, çok yanlış olarak, kullanılmaktadır.
Dolayısıyla bir dil kargaşası ortaya çıkmaktadır.
Bu şekilde dilin düşünceyle birebir bağıntısı,
bunların her kullanımında kopmaktadır.
Yapılan bir araştırmaya göre; okula henüz
başlayan bir öğrenci ilk yılında ABD’inde
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Okula ilk başladığında akranlarının yedide
biri kadar sözcükle karşılaşan, günlük hayatında
olması gerekenin yirmi katı daha az sözcük
kullanan insanların günümüzün karmaşık dünyasını
kavrayışları ve algılayışları mümkün olur mu?
Sözcüklerin cüceleştiği yerde düşünceler de
cüceleşmez mi? Böyle insanların daracık ve küçücük
dünyaları olmaz mı? Wittgenstein’ı anımsarsak, ne
diyordu Wittgenstein: “Dilimin sınırları dünyamın
sınırlarıdır.” Böyle insanların ruhlarının kıvrımları,
incelikleri ve zenginlikleri olur mu? Olmaz; çünkü
ifade edilemez... Dil gelişmediği için kültürel gelişme
de olmaz... Sosyal gelişme de olmaz… Politika
da olmaz; politika üretilemez. Strateji de olmaz;
üretilemez.
İçinde yaşadığımız kültür, sanat, edebiyat ve
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politikadaki kısırlığın kökeninde, ben, son
üç yüz yıldır Türkçede yaşanan gerileme ve
yozlaşmanın bulunduğunu düşünüyorum.
Lisanımızı, Türkçemizi geliştiremedik...
Ruhunuzu geliştiremedik... Hep yabancı
kelimeler kattık içine... Dil sistematiğimizi
bozduk, bozulan dil yoluyla düşünce
sistematiğimizi bozduk… Muhakeme
yeteneğimizi kaybettik.

Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini
Bu cihan cehennemini, sekiz cennet ede bir söz.
Yunus şimdi söz yatından, söyle sözü gayetinden
Pek sakın o sah katından, seni ırak ede bir söz.’’
Karamanoğlu Mehmet Bey’i ve O’nun fermanını
anımsamak istiyorum;
‘’Bu günden sonra divanda, dergâhta, bargâhta,
mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil
konuşulmayacaktır.’’ (13 Mayıs 1277)

Günümüzde içinde bulunduğumuz
durumumuz dikkate alındığında açık ve net bir
şekilde görülmektedir ki hem edebiyatta hem
sanatta hem eğitimde hem iç politikada hem
dış politikada ve hem de stratejide muhakeme
yeteneğimizi yitirdik, pusulamızı şaşırdık,
yönümüzü kaybettik, kafamızı karıştırdık.

Günümüz Türkçesi acil bir şekilde ve çığlık
çığlığa ikinci bir Karamanoğlu Mehmet Bey’i
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aramaktadır. İvedi bir şekilde ikinci bir Karamanoğlu
Mehmet Bey bulunsun ki Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın
dediği gibi “Ses Bayrağımız Türkçemiz” nice yıllar
boyunca dalgalansın...

***
Bestesi Yılmaz Yüksel’e, güftesi Ahmet
Sözün, sözcüğün, kelimelerin önemini
tarihten örnekler vererek yazıyı sonlandırmak
istiyorum. Önce Konfüçyüs’ün bir saptaması:
“Bir ülkenin dirliğini bozmak istiyorsanız o
ülkede konuşulan dili yozlaştırın. Zaman içinde
insanların birbirini anlamaları zorlaştıkça her
alanda çözülme başlar. Ve sonunda öyle bir
noktaya gelinir ki; insanlar birbirini anlamaz
hale gelirler ve kargaşa başlar...”

Aymutlu’ya ait Uşşak makamında ‘’Gönlüme gir doğ
güneşim’’ isminde güzel bir Türk Sanat Musikisi
şarkısı vardı. Bu şarkının sözleri şu şekildeydi:
‘’Gönlüme gir doğ güneşim
Kalbimi yak aşk ateşim
Kimsesizim yoktur eşim
Yandı hayat söndü emel.
Koyda yanan bir ışığım
Bir kuruyan sarmaşığım
Kalbe akan hıçkırığım
Yandı hayat söndü emel.
İçtim elem ırmağını
Gezdim o sevdâ bağını
Koklamadım zambağını
Yandı hayat söndü emel.’’
Günümüzde Türkçemiz tıpkı bu güzel şarkı

Sonra da Yunus Emre;
‘’Sözü bilen kişinin, yüzünü ak ede bir söz
Sözü pişirip diyenin, işini sağ ede bir söz.
Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz.

sözünde olduğu gibi; koyda yanan bir ışıktır, bir
kuruyan sarmaşıktır, kalbe akan bir hıçkırıktır,
kimsesizdir, yoktur eşi ve sahibi. Hayat yanmadan,
emel sönmeden, elem ırmağını içmeden yetiş ya
ikinci bir Karamanoğlu Mehmet!
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Mehmetçik Vakfı
bir kartopu gibi büyüdü
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TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdürlüğü tarafından
lütfedilip Mayıs 2013 sayılı
Mehmetçik Dergisinin
adresime gönderilmiş
olmasından dolayı teşekkür
ederim. Dergiyi baştan
sonuna kadar inceledim.
Vakfın ne kadar isabetli
bir kuruluş olduğu şüphe
götürmez bir gerçek.
Mehmetçik Vakfı bir kıvılcım idi…
1976 – 1978 yıllarında Siirt’te Tugay
komutanı iken sabah sporunda bir
Mehmetçik fenalaştı ve revirde vefat
etti. Ailesine haber verildi. Kırklareli
Dereköy’den geldiler. Önce cenazeyi
memleketlerine götüreceklerini
söylediler. Ertesi gün sabah mali
olanaklarının olmadığını bildirdiler.
Tugaydaki subay ve astsubaydan araç
ücreti için yeterli para toplandı, artanı
da babasına verildi ve cenaze törenle
uğurlandı. Babasına verilen paranın
yetersizliği, bu durumla ilgili kıvılcım idi.
Bu konu komuta katına arz edildi.
Komutanlar Vakfın kurulmasını uygun
buldular, kuruluş parasını ceplerinden
ödediler ve Vakıf kuruldu. Aradan geçen
yıllarda Vakıf bir kartopu gibi büyüdü.
Bugün dergiyi incelerseniz, Vakfın mali
olanaklarını, faaliyetlerini, yaptığı
yardımları, gelecekteki düşüncelerini
görebilirsiniz. Bir kıvılcımın neleri
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getirdiğini ve daha da
getireceğine şahit olursunuz.
Gerek düşünce safhasında,
gerek kuruluşunda, gerekse
başlangıçtaki yönetiminde
tuzu bulunan bir fani görevli
olarak şunu söyleyebilirim:
“Türk milleti velutdur
(vericidir). ”
Bağışların nelere merhem
olduğu da ödenen rakamlarda
bulabilirsiniz. Kuruluşundan günümüze
kadar yönetimde emeği geçenlere
takdirlerimi, Vakfın güçlenmesi
için bağışta bulunanlara minnet ve
şükranlarımı, şehit Mehmetçiklere
Tanrı’dan rahmet dileklerimi,
gazilerimize sağlık içinde huzurla
yaşamalarını, şehit ve gazi yakınlarına
uzun ömür dileklerimi sunarım. Büyük
Türk milleti varolsun… Şehitlerimizin
ruhları şad olsun… Gaziler ve şehit
çocukları müsterih olsun ve ömürleri
gururla dolsun…
Ne mutlu onlara… 01. Haziran 2013
Ankara
Saygılarımla.
E. Korgeneral
Fuat AVCI

SİZDEN GELENLER

Kahraman Mehmetçiği doğuran
eşsiz ve fedakâr

annelere saygıyla…

Anne kıymetin bilelim
Bizleri doğuran O’dur.
Gözümüzü açar açmaz
Bizleri emziren O’dur.

Hastalansak O üzülür
Kalbi dayanmaz ezilir
Gözüne yaşlar dizilir
Bizlere ağlayan O’dur.

Anneler bizim canımız
Damarda akan kanımız
Başımızdaki tacımız
Bizlere güç veren O’dur.

Dokuz ay karnında taşır
Annelik O’na yakışır
Yorulmak bilmez çalışır
Emekle büyüten O’dur.

Kalbi sevgimizle coşar
Anne bizler için yaşar
Yere düşsek hemen koşar
Tutup ta kaldıran O’dur.

Ağlarsa analar ağlar
Başkaları yalan ağlar
Sinesine taşlar bağlar
Yaramızı saran O’dur.

O söyledi ninnimizi
Kucakta büyüttü bizi

Der ki: “Yavrum git askere
Sağlıcakla al teskere

Garip der, anneye saygı
Göstermezsen, olmaz sevgi

Hemen anlar sezgimizi
Yemeyip yediren O’dur.

Kurşun değmez yat sipere”
Vatanı sevdiren O’dur.

Ödenmez annenin hakkı
Yavrum diye yanan O’dur…
Bizlere ağlayan O’dur.

Ağlarken eder teselli
Gözlerinde şefkat belli
Elimizden düşmez eli
Bizleri koruyan O’dur.

Sevmeyi bize öğretti
Şefkatle bizi seyretti
El kızını gelin etti
Yuvamızı kuran O’dur.

Osman ERDEM

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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22 Ağustos 2013
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Yetimleri
Derneği Sakarya Şubesi Onursal Başkanı ve şehit
babası Salim Yarar, TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdür Yardımcısı Osman Aydoğan’ı ziyaret etti.

29 Temmuz 2013
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Z İ YA RET L ER

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
Tamer Büyükkantarcıoğlu, Vakıf bağışçılarından Emine
Köseataç ile biraraya geldi.

23 Temmuz 2013

Bir gazi kızı ve aynı zamanda ressam olan Fatime
Çelik, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu’nu
makamında ziyaret ederek, Vakfın logosunu içeren
çalışmasını hediye etti.

04 Temmuz 2013

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
Tamer Büyükkantarcıoğlu, 6’ıncı Tümen Komutanı
Tümgeneral Sezai Bostancı’yı ziyaret etti.

19 Haziran 2013

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi
İ. Hakkı Aydar, Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak’ı
makamında ziyaret etti.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

ZİYARETLER

12 Haziran 2013
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri
Derneği, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu’nu
makamında ziyaret etti.

23 Mayıs 2013

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
Tamer Büyükkantarcıoğlu, Hava Eğitim Komutanı
Korgeneral Akın Öztürk’ü ziyaret etti.

23 Mayıs 2013
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
Tamer Büyükkantarcıoğlu, Vakıf İzmir Temsilcisi
E. Tuğamiral Ufuk Aslan ile birlikte Güney Deniz
Saha Komutanı Koramiral Atilla Tezek’i ziyaret etti.

13 Mayıs 2013

Adana Bilge Kaan Ortaokulu öğrencileri TSK
Mehmetçik Vakfı Adana Temsilciliğini ziyaret ederek
Temsilci Yardımcısı Özkan Can’dan Vakıf hakkında
bilgi aldı.

07 Mayıs 2013
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Ortaokulu öğrencileri
TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğini ziyaret
ederek TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi
İ. Hakkı Aydar ile görüştü.
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17.04.2013 ile 31.08.2013 tarihleri arasında şehit olan veya herhangi bir nedenle vefat eden ve
yakınlarına TSK Mehmetçik Vakfı tarafından yardım yapılan Mehmetçiklerin listesi

YA RDI M L AR
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VEYSİ ÖGMEN
SEZGİN SEZGİN
ÇARE EDİLLİ
ŞEVKİ EYİGÜN
MEHMET OKTAY KAYIŞ
FERİDUN PÖZÜT
İLHAN ZERENDER
ABDURRAHMAN ÇİFTÇİ
İLYAS TEZER
EREN İGNECİ
MESUT YAKAR
MASUN ADLIĞ
BURHAN ÇELİK
ÖMER YERER
SAVAŞ BOZANBUNAR
NİHAT BAKIR
MUSA ERTÜRK
HALİL ŞAKİ
FERHAT ÇETİN
CAN ŞAHİN
MUSTAFA ALTAN
AHMET KAÇMAZ
DURAN TÜRK
CİHAN TANRIKULU
SERGEN ALTINTAŞ
İBRAHİM AKTEPE
YÜCEL ULUPINAR
KAMİL ACAR
DAVUT SUCU
ARİF BOSTAN
NAZMİ SAATCI
ERDOĞAN KAPLAN
DUYAL CEYLAN
FİKRET ARIKAN
İBRAHİM ÖZKIDIR
UYGAR YALÇINKAYA
ALİ ÖZ
MUSTAFA EKİZ
SALİH TANKO
AHMET DEMİR
MESUT CANKATAR
ADEM ÖDEMİŞ
İSMAİL SEYHAN
HÜSEYİN ÇARDAK
ABDÜLHALİK AY
KERİM AKSAN
TUGAY BAKIR
FATİH GÜLKOPARAN
RECEP ORAL
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LEVENT KURT
ALİ GÜL ÖZDEMİR
TAYFUN YILDIZ
TEKİN YILMAZ
ORHAN GÜNGÖR
AYTEKİN GENCE
İBRAHİM AYÇİÇEK
HÜSEYİN GÜVEN
ENGİN DURU
CELAL KURT
YUSUF BOZAN
ERDEM YILMAZ
SAMET GÜLER
YAŞAR ÇELİK
ERDİ CAN AKKUŞ
SUAT TAŞKİN AYDEMİR
BEYRUT KALKAN
ADEM SÖĞÜT
FAYSAL GENÇ
MUHAMMET SIDDIK ÇİNTİMAR
BARIŞ RENDE
ERHAN KURKU
FİKRİ ÖZBAY
ALİ KARABACAK

YARDIMLAR

17.04.2013 ile 31.08.2013 tarihleri arasında malul gazi ve engelli hale gelen ve TSK Mehmetçik Vakfı
tarafından yardım yapılan Mehmetçiklerin listesi

EREN BAYDAR
UĞUR ÖZKAN
ESLEM HAKAN KARAOSMANOĞLU
EMRAH SAVCI
YASİN ARABACI
ŞÜKRÜ YILDIRIM
SERVET BENGİ
ÇETİN GÜLEÇ
CUMHUR TEZGEL
HÜSEYİN GAZEL
İHSAN KAYA
55
CESUR ENKUDAR
AYKUT ÇINAR
MEVLÜT ÇÖKLÜ
BARIŞ GÖZEN
FARUK BAYAR
Vakıf halen
RECEP CENGİZ
9.439 Mehmetçik ve
EKREM YOBAŞ
Mehmetçik ailelerine
SERKAN AKKURT
MİKAİL DENİZ
yardımda
YAŞAR AŞKAN
bulunmaktadır.
YASİN DURSUN
RAMAZAN TAYYAR
GÜRKAY İLGİN
REFİK KAMEL
BAYRAM ÖĞREN
HASAN ALTINTAŞ
MENDERES CIRIK
AYDIN SANCILI
SABRİ AVCI
SEMİH SEDAT KANAATLI
ENGİN ÇETİN
ABDULKADİR EKE
HÜSEYİN YETKİN
ALİ TOLUM
SAİT PEKTAŞ
RAMAZAN SATICI
ONUR SUBAŞ
MURAT YURTSEVEN
KADRİ GENÇ
ERCAN KARAK
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198
117

150
67

316
151

238
130

96
59

309
260 159
144

130
64

359
221

73
42

81
41

163
119

21
11
99
59

543
296

193
91

240
110

117
63

266
164

136 95
66
46
196
146

170
123

418
239

257
158

152
74

325
182

153
74

177
88

312
193

423
264

Gazi ve engelli Mehmetçiklerimiz

: 9.387

292
264

292
158

266
156

109
67

332
144

54
40

55
26
153
93

271
163
99
46

168
113

148
77

259
145

161
77

200
88

101
48 106
54

438
244

96
44

101
55

138
75

91
48

237
130

273
147

169
72

218
118

78
37

39
35

01 Ocak 1982 - 31 Ağustos 2013 dönemini kapsamaktadır.

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

50
36

481
232

360
254

325
245

325
188

309
207

157
128

321
181

156
94

360
243

140
79

154
89

265
168

138
89

144
97

97
49

85
57

75
60

Şehit olan veya hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz : 16.286

403
198

104
63

126
57

101
49

Türkiye Mehmetçik’e,
Mehmetçik Türk milletine emanettir.
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VATAN İ Çİ N YA Ş AY I P
VATAN İÇİN MÜCADELE ETTİLER,
TO P R AĞ A D EĞ İ L
KALPLERE GÖMÜLDÜLER...
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(01 Mayıs 2013-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında şehit olan Mehmetçiklerimizdir.)

P. Er
Mahmut ÖZAY
15.06.2013
İSTANBUL

J. Er
Engin ŞAHİN
03.07.2013
SİNOP

J. Er
Cüneyt YAVUZ
23.08.2013
MUŞ
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TSK
MEHMETÇİK VAKFI
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TEMS İLC İL İK L E R
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Plaj Yolu Tan. Apt. Nu.: 19/4
Caddebostan/İstanbul
Telefon : 0 216 369 66 22
Faks : 0 216 369 67 57
İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
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 K: 1 D: 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
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MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL
İNŞAAT SAĞLIK GIDA LTD. Ş.
Adres : Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad.
Nu.: 21 Pendik/İstanbul
Telefon : 0 216 482 00 00
Faks : 0 216 482 50 50
E-Posta : mehmetcik@mehmetciklimitet.com
Web : mehmetciklimitet.com.tr
MEHMETÇİK VAKFI SİGORTA
ARACILIK HİZ. LTD. Ş
Adres : Nenehatun Cad. Nu.: 55
Gaziosmanpaşa/Ankara
Telefon : 0 312 437 77 43
Faks : 0 312 436 27 44
E-posta : bilgi@mehmetciksigorta.com.tr
Web : www.mehmetciksigorta.com.tr
MEHMETÇİK VAKFI VE TINAZTEPE
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ LTD. Ş
Adres : Zeytinlik Mah. Fahri Korutürk Bulvarı
Nu.: 39 Tınaztepe Pasajı
Bakırköy/İSTANBUL
Telefon : 0 212 571 72 00
Faks : 0 212 571 72 00

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
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TURİZM
İ PETROL İİNȘAAT SAĞLIK
Ğ
GIDA VE TİCARET
İ
LTD. Ș

Katkılarınız
Şehit ve Gazi aileleri için

MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL İNȘAAT SAĞLIK GIDA VE TİCARET LTD. Ș
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
VE BAĞIŞ HESAP NUMARALARI
BANKALAR
T.C. Ziraat Bankası
Türkiye Halk Bankası
Türkiye Vakıﬂar Bankası
Akbank
Alternatif Bank
Denizbank
Finansbank
Garanti Bankası
ING Bank
Şekerbank
Türk Ekonomi Bankası
Türkiye İş Bankası
Yapı Kredi Bankası
TSK MEHMETÇİK VAKFINA bağışta bulunmayı arzu eden vatandaşlar;
• Yukarıda belirtilen bankalardaki ortak hesap numaralarına
bağışta bulunabilecekleri gibi, Ankara’da Vakıf Genel Müdürlüğünde,
İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Kocaeli ve Erzurum’da bulunan
temsilciliklerimizde, Ankara’daki Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık
Hizmetleri Ltd. Ş ile İstanbul’da Kurtköy, Maslak ve Pendik’te, Ankara’da
ise Etimesgut’ta bulunan Mehmetçik Vakfı akaryakıt istasyonlarında
makbuz karşılığı bağışta bulunabilirler.
• Ayrıca Vakıf internet sitesi www.mehmetcik.org.tr üzerinden de
kredi kartı ile on-line bağış yapabilirler.
• Turkcell, Avea ve Vodafone GSM operatörlerinin faturalı telefonları
üzerinden 2582’ye boş kısa mesaj göndererek Vakfa 10,00 TL nakit bağış yapabilirler.

TSK MEHMETÇİK VAKFI ÇELENGİ
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

