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Saygıdeğer okurlarımız,

Mehmetçik Vakfı Dergisinin 31’inci sayısı ile yeniden
karşınızdayız. Bu dönemde Vakıf adına önemli pek
çok etkinliğimizi geride bırakırken, bu faaliyetlerimize
dergimizde yer vermeye çalıştık.
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Her yıl Vakıftan yardım alan Mehmetçik çocuklarına
yönelik düzenlediğimiz kültür gezisi bu yıl altıncı kez

S U NU Ş

gerçekleşti. Ankara’dan Afyon’a, Denizli’den İzmir’e
uzanan bu gezimiz sayesinde hem biz Mehmetçiğimizin
çocuklarıyla kucaklaştık hem de onları bağışçılarımızla
bir araya getirdik. Kültür gezimizin ayrıntılarına ve
katılan öğrencilerimizin görüşlerine ilerleyen sayfalarda
yer verdik.
Yine bu sayımızda, birinci derece gazimiz Tekin Dağlı
ve eşi Birsen Hanım’ın pek çok insana örnek olacak ortak
yaşam öyküsünü okuyacaksınız.
2014 yılı vekâleten kurban bağışı kampanyamız
kapsamında hazırladığımız reklam filmimizde şehit kızı
Kadife Karakuş rol aldı. Filmin senaryosu kapsamında
hayatı boyunca aynı duygularla yaşayan evladımızın
başarılı olacağına inanmıştık. 29’uncu sayımızda hayat
öyküsünü yayınladığımız Kadifenin yaşam hikâyesini
sizlere tekrar sunuyoruz.
Yaptığı yatırımlarla Mehmetçik ailelerine verdiği
desteği en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen TSK
Mehmetçik Vakfının yenilenme ve büyüme çalışmalarına
da ver verdik. İstanbul Kurtköy Akaryakıt Tesislerinde
gerçekleştirdiğimiz restorasyon ile Güngören’de inşaatı
devam eden alışveriş merkezimiz ile ilgili ayrıntılı
bilgileri ilerleyen sayfalarda okuyabilirsiniz.
Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle bütün
Mehmetçik ailelerimizin, bağışçılarımızın ve
vatandaşlarımızın bayramını kutlar, sağlıklı ve iyi bir
bayram geçirmelerini dilerim.

A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU
E. Tümgeneral
Genel Müdür
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Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları
“Kültür Gezisi”nde buluştu.

“vatan”

Bu toprakları
yapan kahraman atalarının izinde…
70 ş e h it ve ga zi ço cu ğu , TSK Me h metçik Vakfının düzenlediği “ Kü ltü r
Gezi s i ” n d e b i r a raya ge l d i . Ku rtu luş Savaşı’nın verildiği güzergâhta, o m üthi ş
m ü c ad e le n in izi n i s ü re n M e h met ç ik ç oc uk ları, P olatlı’dan başlattık ları yür üyüş le b u
to p rakları “ vatan” ya p a n l a rı n to runları olduk larını bize bir kere daha gösterd ile r.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

KÜLT ÜR GEZİSİ
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11 – 21 Ağustos 2014 tarihleri
arasında gerçekleştirilen gezinin
ilk buluşma noktası Ankara oldu.
Ankara programında ilk olarak TSK
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.
Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu
ile tanışan öğrencilere daha sonra
Genel Müdür Yardımcısı Osman
Aydoğan tarafından tanıtım brifingi
verildi. Brifing öncesinde öğrencilere
bir konuşma yapan Genel Müdür
Büyükkantarcıoğlu, “Kültür Gezisi”nin
en önemli özelliğinin, ülkenin dört bir
yanında bulunan, ancak birbirlerini
tanımayan şehit ve gazi çocuklarını
buluşturarak, “kardeşlik” bilincini
pekiştirmek olduğunu ifade etti.
Büyükkantarcıoğlu, şunları söyledi:

“Sizlerle burada birlikte olduğum
için çok mutluyum. Mehmetçik Vakfı
sizin ikinci aileniz. Çünkü hem biz, hem
siz büyük Mehmetçik ailesinin birer
parçasıyız. Altı yıldır aralıksız olarak
düzenlediğimiz kültür gezimiz sayesinde
hem birbirinizle kaynaşmanızı, hem de
ufkunuzun genişlemesini amaçlıyoruz.
Özellikle Sakarya Muharebeleri’nin,
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
ve Büyük Taarruz’un cereyan ettiği
bölgelerde ve hemen hemen aynı
tarihlerde yapacağımız bu gezi ile
o tarihi atmosferi zihninizde lütfen
canlandırın. O zor şartlarda bile vatanın
bütünlüğü için nasıl mücadele edildiğini
anlamaya çalışın. Bu gezi, Kurtuluş
Savaşı’nın adımlarını takip etmeniz, o
günleri gözünüzde canlandırabilmeniz
için büyük bir fırsattır. Kültür gezimiz
sırasında, aynı zamanda eğlenirseniz
de, ne mutlu bizlere…”

TSK Mehmetçik Vakfının, Vakfın
yardım planında bulunan Mehmetçik
çocukları için 2009 yılından bu yana
düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen
“Kültür Gezisi”nin 2014 yılı buluşmasında
70 şehit ve gazi çocuğu bir araya geldi.
Vakıftan bakım ve öğrenim yardımı
alan lise ve üniversite öğrencilerinden
oluşan 70 Mehmetçik çocuğu, “Kültür
Gezisi” sayesinde kardeşlik bağlarını
pekiştirdi. “Kültür Gezisi”nin 2014 yılı
rotası, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli
çarpışmalarının yaşandığı Polatlı, Afyon
ve İzmir oldu. Mehmetçik çocukları
gezi sayesinde hem tarih bilinçlerini
kuvvetlendirdiler, hem de gönüllerince
eğlendiler.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Bağışçılarla bir arada…

K Ü LT Ü R G EZ İ S İ

8

Brifingin ardından Vakıf Genel
Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler,
Çağlayan Sosyal Tesisleri’nde verilen
öğle yemeğinde TSK Mehmetçik Vakfı
bağışçıları ile bir araya gelme ve
onlarla tanışma fırsatı buldu. Yemeğe
katılan Vakıf bağışçıları da şehit ve
gazi çocukları ile tanıştıkları için
mutluluk duyduklarını belirterek,
kültür gezisi organizasyonu nedeniyle
Vakıf yetkililerine teşekkür ettiler.

Akşam yemeği
Ankara programının akşam
yemeği de güzel görüntülere sahne
oldu. Birbirleriyle iyice kaynaşan
Mehmetçik çocukları, havuz başında
dans edip, halay çektiler.

Ata’nın huzurunda…
Yemeğin ardından Cumhuriyet
Müzesi’ni ziyaret eden Mehmetçik
çocukları, daha sonra Anıtkabir’e
geçerek Ata’nın huzurunda saygı
duruşunda bulundu ve mozoleye
kırmızı karanfil bıraktı. Özellikle
Anıtkabir’e ilk kez gelen öğrenciler
ziyaret sırasında duygulu anlar yaşadı.
Mehmetçik çocuklarından Mehmet
Değermenci Anıtkabir’deki ziyaretçi
defterine şunları yazdı:
“Mehmetçik Vakfı ailesinin bir
ferdi olarak Atamız’ın naaşını ziyaret
etmek bizim için bir onur ve şereftir.
Bu millet her zaman Mustafa Kemal
Atatürk’e minnettar kalacaktır.”

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Mehmetçik çocukları, gezinin
üçüncü gününde Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş
Savaşı sırasında cephe karargâhı
olarak seçtiği ve Sakarya Meydan
Muharebesi’ni idare ettiği Alagöz
Başkomutanlık Karargâhı Müzesi’ni
gezerek görevlilerden bilgi aldı.
Ardından Malıköy’de bulunan ve
yine Sakarya Meydan Muharebesi

sırasında stratejik önemde görev icra
eden tren istasyonunu ziyaret eden
öğrenciler, müzedeki tarihi eşyaları
da dikkatle inceledi. Müze yetkilileri,
istasyonun komuta merkezinden sonra
en önemli üs olduğunu belirterek,
Sakarya Meydan Muharebesi’nin
ordumuzun tüm ihtiyaçlarını
karşılayan ve yaralı askerlerin ilk
müdahalelerinin yapıldığı yerin de bu
istasyon olduğunu ifade ettiler.
Daha sonra Polatlı’ya geçen heyet,
önce Polatlı Şehitlik Anıtını ziyaret etti
ve ardından Duatepe’ye çıkarak Sakarya
Meydan Muharebesi’nde gerçekleştiği
alanlar hakkında bilgi aldı.

KÜLTÜR GEZİSİ
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Kurtuluş Savaşı’nın izleri…
Gezinin dördüncü gününü,
Afyon’da geçiren Mehmetçik çocukları,
burada da Kurtuluş Savaşı’nın izlerini
sürmeye devam etti. Önce Şuhut’ta
bulunan Atatürk Evini gezen öğrenciler,
ardından Kocatepe’ye çıktı. Daha sonra
Kocatepe’den itibaren Zafer Yolu’nu
yürüyerek inen öğrenciler, hep bir
ağızdan İzmir Marşı’nı söylediler.

Ardından, 103 şehidimizin bulunduğu
Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği’ni gezen
heyet, daha sonra sırasıyla Afyon
Arkeoloji Müzesi, Zafer Müzesi ve Yıldırım
Kemal Şehitliği ile Zafertepe’yi ziyaret
etti. Yapım emrini Atatürk’ün verdiği Şehit
Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nı da ziyaret
eden öğrenciler, burada hatıra fotoğrafı
çektirdi.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Beyaz cennette…
Gezinin beşinci gününde
Denizli’ye geçen heyet,
Pamukkale’yi gezdi. Özellikle
Pamukkale’deki travertenler
üzerinde anı fotoğrafı çektirmeyi
ihmal etmeyen Mehmetçik
çocuklarının Pamukkale’ye ilgisi
büyük oldu. Heyet daha sonra
İzmir’e hareket etti.

Efes, Bergama, Çeşme…
İzmir programında, önce
rehberler eşliğinde Meryem Ana
Evi daha, sonra Efes Harabeleri
gezildi. Ertesi gün ise Bergama
antik kentini ziyaret eden
Mehmetçik çocukları, rehberler
eşliğinde Bergama antik kentinin
tarihi hakkında bilgi aldı. Özellikle
Bergama antik kentine teleferik
ile çıkılıyor olması, daha önce
bu deneyimi yaşamamış olan
öğrenciler için ayrı bir heyecan
oldu.

K Ü LT Ü R GEZ İ S İ
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Bergama’dan sonraki
durak, Ayvalık’ta bulunan
TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun
Rehabilitasyon Merkezi
Komutanlığı oldu. TSK
Ali Çetinkaya İlk Kurşun
Rehabilitasyon Merkezi
Komutanlığında öğle yemeği
yiyen öğrenciler, Rehabilitasyon
Merkezinde tatilini geçirmekte
olan şehit aileleri ile de tanıştı.
Öğleden sonra Rehabilitasyon
Merkezine ait plajdan faydalanan
Mehmetçik çocukları, akşam
Ayvalık’tan ayrıldı.
İzmir’deki son günlerinde
Çeşme’den tekne gezisine çıkan
öğrenciler, burada bol bol şarkı
söyleyip dans etti. Özellikle
Onuncu Yıl Marşı eşliğinde Türk
bayraklarını açarak sahilde
bulunanlara el sallayan öğrenciler,
“Mehmetçik” sloganları eşliğinde
Çeşme’den ayrıldı.
Tam on gün boyunca
birbirleriyle kaynaşan Mehmetçik
çocukları için veda zamanı
kolay olmadı. Duygusal anların
yaşandığı vedalaşmalar sırasında
telefon numaraları alındı, yepyeni
dostlukların temelleri atıldı.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Geziye katılanlar ne dedi?

KÜLTÜR GEZİSİ

Mehmet Değermenci

Yasemin Uslu

(Karadeniz Teknik Üniversitesi
Biyoloji Bölümü)

Lise
(Akdeniz Kız Teknik ve Meslek
öğrencisi)

n
Bu kadar aynı kaderi paylaşa
insanı bir araya toplamak ve
çekten
sorumluluğunu üstlenmek ger
zor bir görev. Gezmekten ziyade
ım için
böyle kaliteli insanları tanıdığ
.
kendimi çok şanslı hissediyorum
Bizimle tek tek ilgilendikleri için
ik
hakları ödenmez. TSK Mehmetç
Vakfına böyle bir organizasyon
um.
nedeniyle çok teşekkür ediyor
tek şey
Gezi hakkında ise söylenecek
var: Şahane eğlendik!

Çok
Ben geziye ilk kez katılıyorum.
lere
deş
iyi ablalara, ağabeylere ve kar
iz
sahip olduğumu hissettirdiğin
. Gezi
için size çok teşekkür ederim
boyunca gerçekten güzel vakit
n
geçirdik. Her anı ayrı özel ola
retle
has
ra
son
ar
yıll
ki
bel
zi
gezimi
m.
ve nemli gözlerle hatırlayacağı
iniz
Bu güzel anıları bana edindirdiğ
ederim.
için herkese tek tek teşekkür
Aileme aile kattınız…

Mahmut Sami Ayvaz

Aileme aile kattınız

Şahane eğlendik

si

ek beni
Atatürk’ün izlerini takip etm
çok etkiledi
(Lise öğrencisi)
takip
Ulu Önder Atatürk’ün izlerini
sinin
ele
etmek, Kurtuluş Savaşı mücad
çok
i
yaşandığı o yerleri görmek ben
yiz.
derinden etkiledi. Bizler bir aile
İyi ki varsınız!

Hatice Nur Mart

settim

İlk defa yalnız olmadığımı his

şirelik

(Gümüşhane Üniversitesi Hem
Bölümü)

Nur Özdenbaşı

m

Bu anılarımı hiç unutmayacağı

etim
(Anadolu Üniversitesi Açık Öğr
ü
üm
Böl
i
Fakültesi Kamu Yönetim
öğrencisi)
Bu geziye neden daha önce
e.
katılmadım diye kızdım kendim
el
güz
çok
a
Geçen on gün boyunc
lar
yerler gördüm, harika dostluk
güzel
ım
cağ
ata
edindim. Aileme anl
siyle
aile
ik
etç
anılarım oldu. Mehm
um.
old
ış
ışm
bu gezi sayesinde tan
sanki
ı,
laşt
yak
Hepsi bize arkadaşça
şum
rmu
ıyo
tan
n
hepsini daha öncede
ı
ayr
ı
ayr
e
kes
gibi hissettirdiler. Her
hiç
mı
ları
anı
bu
teşekkür ediyorum,
unutmayacağım.

Ramazan Türkmen

Yeni dostluklar edindim
(Lise öğrencisi)
lar
Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluk
bir
ı
dal
fay
çok
edinmem açısından
diğim
gezi oldu. Daha önce hiç görme
leri
yer
im
diğ
me
yerleri gördüm, gez
TSK
an
sun
atı
gezdim. Bize bu fırs
teşekkür
Mehmetçik Vakfına gönülden
ederim.

Ben bu geziye iki yıl önce
katıldığımda da aynı duyguları
adım
hissetmiştim. Bu gezi benim mil
ğım
ıldı
kat
oldu. Ben 2012 yılında
m.
gezide birçok ilkimi yaşamıştı
kaldım,
lde
ote
Hayatımda ilk defa bir
gerçek
a
def
ilk
ilk defa mantar yedim,
defa
İlk
ım.
tatt
anlamda takım ruhunu
’yi,
izli
Den
u,
on’
Ankara’yı, İzmir’i, Afy
ilk
mli
öne
en
a
Balıkesir’i gördüm. Am
uz?
sun
mu
yor
bili
deneyimim ne oldu
settim.
İlk defa yalnız olmadığımı his
r
ürle
şük
kez
Varlığınıza binlerce
olsun.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Şehit oğlu Ahmet Bektaş:

“Babamı tanımıyorum ama onun
oğlu olmaktan şeref duyuyorum”

S ÖYL EŞ İ
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“Kader birliğimiz
bizi büyük bir
kardeşliğe götürdü”
“10 Ağustos 1994 tarihinde
Aksaray’a bağlı Yağan köyünde
kahraman bir babanın tek çocuğu
olarak dünyaya geldim. 10 Ağustos
1995 tarihinde, benim tam da bir
yaşına bastığım gün, acı haber baba
ocağının tam orta yerine düşmüş…
Hakkâri ili Çayırlı Karakoluna
Jandarma Çavuş olarak dağıtımı
yapılmış olan babam, Çukurca
ilçesi Çayırlı-Işıklı köyleri arasında
Mevzitepe Mevkii’nde, bölücü örgüte
karşı yapılan bir operasyonda mayına
basması sonucu şehitlik mertebesine
ulaşmış. O mayına bastığında
sadece babam şehit olmadı, benim
ve annemin geleceği de yeni baştan
yazıldı.
Ben babaannem ve dedemin
yanında büyüdüm annemle birlikte…
Altı yaşına kadar köyde yaşadıktan
sonra annem benim daha iyi bir eğitim
alabilmem için il merkezine taşınmış.
Zaten annem benim hayattaki en
büyük destekçim, koruyucum ve
kollayıcım oldu. Ona duyduğum
sevgimi ve minnetimi kelimeler zor
dile getirir.
Şimdiye kadar hayata karşı
farklı bakabilen ve hayatın bütün
zorluklarını omuzlarında taşıyan
bir çocuk olarak yaşadım. Fakat bu
geçen yirmi yılda, şehit oğlu olmanın
haklı gururunu da içimde taşıyorum.
Elbette kolay değil ama şehit oğlu
olmak benim için hayatta şeref
duyabileceğim en önemli şeylerin
başında geliyor.
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Bu g ün 20 ya şı n a g e l mi ş yakı şı kl ı b i r ü ni ve rsi te öğ re n c is i o.
D o ğ u m g ü nl e ri ni h e p b uru k , he p yarı m ku tl aya n b i r d e l i kanlı…
Ç ü nkü ai l esi onun d ünya d a ki b i ri nci yaşı nı kutl amaya
h a zı rl anı rke n , b a b a sı n ı n öl üm h ab e ri h e rkesi ya sa b oğ m uş .
A h met B e kta ş, b u g ün Doğ u ş Ü ni ve rsi tesi n d e psi kol oj i okuyo r.
B ü y ü k b i r g uru rl a şe hi t b i r b ab anı n oğ l u ol d uğ unu söyl eyen A hm et,
h ayatı n ı ve g e l e ce k p l anl a rı nı Me h metçi k Vakfı De rg i si i le pay laş tı.
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Baba diye boynuna atılmayı
öyle isterdim ki…
Evet, ben de tıpkı diğer şehit
çocuğu kardeşlerim gibi ‘görmediğim
bir adamı’ özlüyorum. Ona sarılmayı,
‘baba’ diye boynuna atılmayı o
kadar çok isterdim ki… Halen onun
bize bıraktığı emanetleri her elime
aldığımda, gözlerim doluyor. Babamı
tanımıyorum ama onun oğlu olmaktan
şeref duyuyorum. Babam hakkında
anlatılanlar, onunla ilgili konuşmak
beni çok mutlu ediyor. Futbol aşığıymış
mesela… Koyu bir Fenerbahçeliymiş…
İçimden ‘bunları keşke onunla

konuşabilseydim’ diyorum. Özellikle
komutanlarının, babamın hatıra
defterine yazdıklarını okuyunca
tüylerim diken diken olmuştu. ‘İşte’
dedim kendi kendime… Ben böyle bir
babanın evladıyım ve bundan da gurur
duyuyorum. Şunu gayet iyi biliyorum ki
şehit çocuğu olmanın getirdiği ağırlığı
her omuz taşıyamaz.
Lisedeyken sosyal bir alanda meslek
sahibi olmak istedim. Bu nedenle
üniversite tercihim de bu yönde
oldu. Şu anda Doğuş Üniversitesinde
psikoloji okuyorum. Sevdiğim ve
istediğim bir bölümdeyim. Okulumu
güzel bir dereceyle bitirmek en öncelikli
hedefim. Sonrasında vatan borcumu iyi
bir psikolog olarak ödemeyi istiyorum.

Mehmetçik Vakfı beni büyük
bir aile ile tanıştırdı
Mehmetçik Vakfını kurumsal olarak
biliyordum tabii. Ama asıl tanışmam
evimize gelen bir gezi daveti ile oldu
diyebilirim. Katıldığım kültür gezileri
sayesinde anladım ki Mehmetçik Vakfı
şehit ve gazi çocuklarını önemseyen,
onlara gerçekten yardım eli uzatan
büyük bir aile. Mehmetçik Vakfı
sayesinde yalnız olmadığımı anladım
ki bu da benim için çok önemli… Vakıf
sayesinde büyük bir aile ile tanıştım.
Vakfa yapılan bağışlar sayesinde
birçok şehit ve gazi çocuğu iyi bir
eğitim alabilme şansına erişiyor. Bu
çok ama çok önemli.
Kültür gezileri aracılığı ile benimle
aynı kaderi paylaşan birçok kardeşimle

tanıştım ve çok da mutlu oldum. Kader
birliğimiz, bizi büyük bir kardeşliğe
götürdü. Gezi sırasında kardeşlerimle
beraber güldüm beraber ağladım.
Onlarla ortak bir şeyler yapmak beni
çok mutlu etti. Gezide bize eşlik eden
Mehmetçik Vakfının değerli çalışanları
da bizimle yakından ilgilendiler,
adeta bize ağabey ve abla oldular.
Onlara buradan bir kez daha teşekkür
ediyorum, iyi ki varsınız. Şu an o kadar
fazla kardeşim var ki onların kardeşi
olmak beni çok mutlu ediyor.
Vakfın kültür gezisi sayesinde
üniversite eğitimi için geldiğim
İstanbul’da hiç yalnız kalmadım.
Çünkü gezide tanıştığım kardeşlerim,
hep yardımcım ve destekçim oldular.
Mehmetçik Vakfına yapılan bağışlar
sayesinde şu an çok iyi bir eğitim
alıyorum. Mehmetçik Vakfının yeri
benim için çok özel. Şimdi nasıl
Mehmetçik Vakfı bizlere destek
veriyorsa bir gün ben de benim gibi
olan kader arkadaşlarıma desteklerimi
sunmayı bir borç edineceğim. Vakfın
bütün bağışçılarına ve çalışanlarına
saygılarımı sunuyorum.”

Babamın şehit olmadan
önce defterine yazdığı şiir:
Ağlama Anam
Asker oldum Çukurca’ya düştüm
Garip kaldım gözyaşı döktüm
Komando oldum dağlara düştüm
Sen ağlama dönerim anam
Savaş olsa savaşa gitsem
Boynumu kadere büksem
Mermi yiyip toprağa düşsem
Sarılıp boynuma ağlama anam
Şehit olsam toprağa yayılsam
Bayrağa sarılıp eve varsam
Sizleri boynu bükük bıraksam
Sarılıp boynuma ağlama anam
JANDARMA ÇAVUŞ HACI BEKTAŞ

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Hem tıp fakültesinde okuyor,
hem dört dil biliyor, hem de piyano çalıyor.

Örnek Mehmetçik kızı:
Rümeysa Yiğen

S ÖYL EŞ İ
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Tam bir azim örneği olan Rümeysa,
1994 yılının Aralık ayında Adana’nın
Akozan ilçesinde dünyaya gelmiş.
Üniversiteyi kazanana kadar da ikinci
evliliğini yapan ve bu evlilikten de
bir erkek kardeş dünyaya getiren
annesiyle birlikte Adana’da yaşamış.

H e n üz on ayl ı kke n vata n î g örev i ni ya p a n b ab ası Eyüp
Yi ğ e n’i kayb e d e n Rü meysa , b ug ün örn e k b i r g e nç kı z. İl ko kula
b a ş la d ı ğ ı n d a annesi n i n öğ retme ni n e “B ab ası nı kayb etti , beni de
kay be d e b i l i r. B aşı nı n ça resi ne b akmayı öğ re n me l i ” d e mes ini hiç
u n u tmayan Rü meysa Y i ğ e n , çal ı şma azmi ni b u sözl e rd e n alm ış .
R ü m eysa , b ug ün p rofesyon e l ol a rak p i ya n o çal ı yor, d ört dil
b i l i yor ve tı p fa kül tesi nd e okuyor.

O henüz on aylıkken kaybettiği
babasını elbette hiç hatırlamıyor:
“Babamı ben on aylıkken kaybetmişiz.
Ben doğduğumda babam Siirt’te
askerlik görevini yerine getiriyormuş.
Annemin anlattığına göre ben henüz
iki aylıkken izne gelmiş ve beni
görmüş. Babamla geçirdiğimiz tüm
zaman bundan ibaret…”

Babam bir asker gibi öldü
Babasını sadece annesinin
anlattıklarından, bir de askerliği
sırasında komutanı olan Jandarma
Kıdemli Başçavuş Hüseyin Ayvalı’dan
dinlemiş Rümeysa. O artık
Rümeysa’nın “Hüseyin Amca”sı…
Jandarma Kd. Bşçvş. Ayvalı’nın,
Siirt Kurtalan Kayabağlar Jandarma
Karakolu Tim Komutanı olduğu tarihte,
babası Eyüp Yiğen aynı karakol
timindeymiş.

“Babam dağda ikili olarak
dolaşırlarmış Hüseyin Amca’yla…
Anlattığına göre babamın baş
ağrıları varmış. Gittikçe de durumu
kötüleşmeye başlamış. Sonunda
Diyarbakır Askerî Hastanesine
kaldırılmış ve burada beyin tümörü
teşhisi konulmuş babama. Daha
sonra GATA’ya sevk edilmiş ve iki
hafta geçmeden kaybetmişiz onu…
Hüseyin Amcam, ‘Baban ölene kadar
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tam bir asker gibiydi ve bir asker gibi
öldü’ diye anlatıyor hep. Bu benim
hayatımdaki gurur kaynaklarımdan
biri. Evet, benim babam bir asker gibi
öldü!”
Hep azimli ve başarılı bir
öğrenci olmuş Rümeysa... Kafasına
ne koyduysa yapmış. Matematik
kamplarındaki başarılardan piyanist
olarak konser vermeye kadar çıtayı hep
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yüksek tutmuş. Annesi hayatındaki en
büyük destekçisi olmuş Rümeysa’nın.
Hele de annesinin söylediği bir söz hiç
aklından çıkmamış:
“Hatırladığım ilk şeylerden biri
annemin ilkokul öğretmenime,
‘Babasını kaybetti, beni de
kaybedebilir. Yalnız kalabilir,
başının çaresine bakmayı öğrenmeli’
demesiydi. Bu sözlerine o zamanlar
kızmıştım ama şimdi görüyorum ki
annem, en doğrusunu yapmış. Aslında
kendime olan güvenimi ve hırsımı bu
cümleye borçlu olduğumu anlıyorum.
2011 yılı Akdeniz Matematik
Kampı seçmelerinde dereceye
girip ileri matematik konusunda
kendimi geliştirdim. Ancak üniversite
sınavı yaklaşırken, burslu olarak
bir koleje geçtim ve takımımdan
ayrılmak zorunda kaldım. Ayrıca
profesyonel olarak piyano çalıyorum
ve bunu University of West London’ın
düzenlediği London College of
Music sınavlarıyla dünya genelinde
geçerliliği olan notlarla belgeliyorum.
En düşük notumun 90 olması bana
büyük avantaj sağlıyor.
Yazları boş zamanlarımı
uluslararası öğrenci platformlarında
(AIESEC vb.) gönüllü olarak çalışarak
geçiriyorum ve bu bana öğrendiğim
dilleri ücretsiz olarak pratik yapabilme
olanağı sağlıyor. İngilizce ve
Almancayı çok iyi düzeyde, İspanyolca
ve İtalyancayı başlangıç düzeyinde
biliyorum. Tabii o iki dili daha da
geliştireceğim.”
Bugün İstanbul Üniversitesi Tıp

Fakültesi öğrencisi olan Rümeysa
geleceğe de umutla bakıyor. Hedefi,
mesleğinde isim yapacak düzeyde
başarılı olabilmek. Kendisine doğduğu
günden itibaren yardım yapan TSK
Mehmetçik Vakfına ilişkin duygu ve
düşüncelerini ise şöyle dile getiriyor
Rümeysa:
“Mehmetçik Vakfı büyük bir
aile… Mehmetçik Vakfının bazen
bize ebeveynlerimizden bile daha
yakın olduğunu söylemek isterim.
Çocukluktan gençliğe uzanan uzunca
bir zaman zarfında, maddi manevi
desteğinden bir an bile kuşku
duymadığım, hep yanımızda olduğunu
hissettiren güçlü bir aile.

Yiğen’e hoş bir sürpriz de oldu. Gezi
güzergâhı üzerinde bulunan Denizli
Pamukkale’de babasının askerliği
sırasında komutanlığını yapan Kıdemli
Başçavuş Hüseyin Ayvalı ile buluştu.
Halen Honaz Jandarma Trafik
Tim Komutanı olarak görev yapan
Kd. Bşçvş. Ayvalı ile Pamukkale’de
bir araya gelen Rümeysa, “Hüseyin
Amca”sı ile özlem giderdi. Kd. Bşçvş.
Ayvalı, Rümeysa’yı bebekliğinden beri
tanıdığını, babası öldükten sonra da
iletişimi hiç kesmediğini belirterek,
“Rümeysa da benim bir kızım. O bize
babasının emaneti. Onu da kendi
ailemin bir bireyi olarak görüyorum.
Eğitiminde gösterdiği üstün başarılarla
da gurur duyuyorum” dedi.

Tüm bunların yanı sıra Mehmetçik
Vakfına bağış yapan bağışçılarımıza
minnettarım. Günümüzde,
yetenekleriniz ve zekânızın göz ardı
edildiği, maddi anlamda büyük bir
fırsat eşitsizliği bulunan bir zamanda
yaşıyoruz. Vakfın bana yaptığı öğrenim
yardımı, planlı kullanıldığında
benim için çok özel eğitimlerin bile
karşılanabileceği çok değerli bir
fırsattı. Hayatımı yaşanmaya değer
kılan bir kariyere sahip olmamda
en büyük katkıyı sağlayan ve
bağışçılarla aramızda köprü vazifesi
gören Mehmetçik Vakfına ayrıca
minnettarlığımı belirtmek istiyorum.”

Babasının komutanı ile
Pamukkale’de buluştu
TSK Mehmetçik Vakfının
Vakıftan yardım alan Mehmetçik
çocuklarına yönelik düzenlediği
“Kültür Gezisi”ne katılan Rümeysa
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Mehmetçik Vakfı
tanıtım reklamında

şehit kızı

TSK Mehmetçik Vakfının 2014 yılı kurban
kampanyasını tanıtan reklamlarda şehit kızı
Kadife Karakuş rol aldı. Filmde işlendiği gibi
onur belgesiyle üniversiteden mezun olan
Kadife, böyle bir çalışmada rol aldığı için çok
mutlu olduğunu belirtti.
Filmin senaryosu kapsamında hayatı boyunca
aynı duygularla yaşayan evladımızın başarılı
olacağına inanmıştık. 29’uncu sayımızda hayat
öyküsünü yayınladığımız Kadife’nin yaşam
hikâyesini sizlere tekrar sunuyoruz.
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“Hayatımın tam ortasına döşenen mayın”
Ka d i fe Ka ra ku ş bi r şeh i t k ı zı … 19 9 4 yı l ı n da şehit
d ü ş e n S efer Ka ra ku ş’u n tek çocu ğu … On bi r ayl ı kken
b a b a s ı z ka l a n Ka di fe, ba ba sı n ı h ayatta n kopa ra n
m ay ı n ı , “ken di h ayatı n ı n da ta m orta sı n a döşen en
m ay ı n” ol ara k ta n ı m l ı yor. İşte Ka di fe Ka ra ku ş’u n
ka l e m i n d en ken di ya şa m öykü sü …
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.
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Annem, babamın adını
kardeşime koydu
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.
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…
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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 türlü
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
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.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Hisar'ın Nazmiye Annesine veda...
An ad o lu h i sa rı ’n ı n a s ı rl ı k çı n a rı ve Vak f ım ız ın değerli bağışç ısı Naz m iye
Ko rkm az la r h ayata gözl e ri n i yu mdu. Geç tiğim iz H az iran ayında yaşam a veda e d e n
b a ğ ış ç ım ız i l e i l gi l i o l a ra k " 3 0' u n c u Yıl" sayım ızda yer verdiğim iz söyleşim iz i b ir kez
d a h a yay ın lıyo r, d e ğe rl i b a ğı ş çı mız Kork m az lar 'ı rahm et ve şük ranla anıyor uz .
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Topladığı gazete ve
kâğıtların gelirini
Vakfa bağışladı
Eli öpülesi bağışçı
Nazmiye Korkmazlar
Anadoluhisarı Mahallesi’nde
herkesin tanıdığı bir isim o. İsmi öyle
efsaneleşmiş ki, mahallenin meydanına
büstünü bile dikmişler. Türkiye’nin
en yaşlı ve en uzun süre görev
yapan muhtarı, Anadoluhisarı’nın
yardım meleği “Nazmiye Annesi”,
gün ağarmadan topladığı gazete ve
kâğıtları satarak gelirini Mehmetçik
ailelerine gönderen, Mehmetçik
Vakfının eli öpülesi bağışçısı Nazmiye
Korkmazlar…
Türkiye’nin en yaşlı muhtarı
unvanını kimselere kaptırmayan

Fotoğraf: Gülşin Ketenci
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Nazmiye Korkmazlar, Trabzon Sürmene
kökenli bir balıkçı ailenin kızı olarak
1916 yılında Sarıyer’de dünyaya
geldi. Anadoluhisarı ile tanışması
1936 yılında gelin olarak mahalleye
gelmesiyle başladı. Yoksulluk
yakasını hiç bırakmadı. Yaşamak için
önce evlere temizliğe gitti, kazancı
yetmeyince eşiyle birlikte balıkçılık
yapmaya başladı. Kışın Anadoluhisarlı
balıkçılarla birlikte, tek kadın olarak
denize açıldı. İnşaat işçiliğini bile
denemekten çekinmedi, kahvehane
işletti. Daha sonra bugünlere uzanan
muhtarlık dönemi başladı. 1972

yılında muhtarlığa aday oluşunu şöyle
anlatıyor Nazmiye Korkmazlar:
“O yıllarda muhtar azalığı
yapıyordum. O zamanki muhtar
görevinden çekilirken, bana teklif
ettiler. ‘Muhtarlık, artık maaşa
bağlanıyor. Sen de gir, hiç olmazsa
düzenli bir aylığın olur’ dediler. Aday
olup kazandım. O gün bugündür
muhtarım.”
2009 seçimlerinde yaşının
ilerlemesi nedeniyle yeniden aday
olmayı düşünmemesine karşın, başka
bir aday çıkmadığı için yeniden

Fotoğraf: Gülşin Ketenci

aday olmuş ve seçilmiş Nazmiye
Korkmazlar. Mahalleliye göre başkası
da yapamazmış zaten. “Ben tek kuruş
para harcamam seçim zamanında.
Postermiş, afişmiş hiç yaptırmam. Beni
bilen bilir. Oyuna bana verecek olan
zaten verir” diyor Nazmiye Korkmazlar.
İsmet İnönü’ye olan hayranlığı da
herkes tarafından biliniyor Nazmiye
Hanım’ın. Bir bayram sabahı İsmet
İnönü, İstanbul’da olduğunda
ziyaretine gitmiş. Bu anısını şöyle
anlatıyor Nazmiye Hanım:
“Kalktık, bayramlaşmak için
Maltepe’deki evine gittik. Denize
girmişti. Sandalla açılmış, denize
atlamıştı. Yüzdü, geldi. Elini öptüm.
‘Sen nereden geldin kızım’ dedi.
‘Beykoz’dan geldim’ dedim. Şaşırdı,
o kadar yoldan nasıl geldiğimi sordu.
Ben de ‘Sizin için değil Maltepe’ye
Ankara’ya bile giderim paşam’ dedim.”
Nazmiye Hanım’ın “muhtar
anneliği” bir anne gibi ihtiyaç

Onlar şimdi sınırda
nöbet tutmasa,
biz nasıl rahat uyuruz
yataklarımızda?
sahiplerinin yardımına koşmasından
ileri geliyor. Mahalledeki hastaları,
bakıma ihtiyacı olanları, hastanelere
götürüp tedavileriyle ilgileniyor,
kıyafet ve yiyecek yardımlarını
organize ediyor.
Bacaklarındaki menüsküs bu denli
artmadan önce, kâğıt ve gazeteleri
topladığı deposunda, muhtarlıktan
daha çok vakit geçiriyormuş Nazmiye
Hanım. Sattığı kâğıt ve gazetelerden
elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfına
bağışlıyor.
Korkmazlar, 17 Ağustos depreminin
ardından bölgeye gidip yaraların
sarılmasına da yardımcı olmuş. Bir
röportajında yardım ederek sağlık

bulduğunu gözleri dolarak anlatıyor:
“Ben bu kadar ıslandım, ne olmuş!
Mehmetçik acaba hangi karın içinde
yatıyor? Bu işleri yapacak sağlığı
Allah bana veriyor. Şu bacağımın
kırığının bile bu yaşta iyileşmesi, hep
Mehmetçiklerin dualarındandır.”
Şimdi yaşlandığı için bu işlere
koşamamaktan şikâyetçi: “Yaşlandık
yavrum. Eskiden hastaları Çapa’ya
götürürdüm, tedavilerini ettirirdim.
Toplanır Darülacezeye, yetimlere
ziyaretlere giderdik ama artık
yapamıyorum.”
Şimdilerde evinden pek dışarı
çıkamıyor, yorgun bacakları, artık
o güçlü bedeni taşımakta zorluk
çıkarıyorlar. Muhtarlık işlerini yine
kızı ve damadı birlikte sürdürüyorlar.
Adına bir paylaşım sitesinde grup bile
kurulan Nazmiye Korkmazlar, katıldığı
bir televizyon programında kendisine,
“Neden sizin heykelinizi diktiler?”
diye sorulduğunda şu anlamlı yanıtı
veriyor:
“Ben hurda kâğıt topluyorum,
onun için. Bu kâğıtları satıp
Mehmetçik Vakfına yatırıyorum. Bu
ülkeden düşmanları kovan asker
değil mi? Onlar şimdi sınırda nöbet
tutmasa, biz nasıl rahat uyuruz
yataklarımızda? Parayı onlara
göndereceğim tabii ki, başka kimim
var?” “Onların sayesinde korkusuz
uyuyoruz biz. Helali hoş olsun kat be
kat. Sağlığım elverdiği müddetçe de
toplayacağım vereceğim.”

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Tekin ve Birsen Dağlı’nın “engelleri
aşan” aşkları yüreğinizi titretecek.
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Aşağıda okuyacaklarınız,
askerlik görevi sırasında
paraşütünün açılmaması
sonucunda 1’inci derece gazi
olan Tekin Dağlı ile henüz bir
bebekken geçirdiği çocuk felci
nedeniyle engelli hale gelen
Birsen Dağlı’nın hem aşk hem
de yaşam hikâyesi. Mücadele ve
azmin, 28 yıllık öyküsü… Onlar,
hayatlarında var olan her şeyi
tırnaklarıyla kazıyarak elde
etmişler, ama tüm “engelleri”
yıkarak yaşamayı da
öğrenmişler. Bin bir
emekle büyüttükleri
ve bugün üniversite
öğrencisi olan
oğulları Kadir Can,
her ikisinin de
gözbebeği…

Hem Tekin Bey hem de
eşi Birsen Hanım’ın kendi
hayatlarından çıkardıkları en
büyük ders şu: “Koşullarınız
ne kadar zor olursa olsun asla
kendinizi bağımlılığa mahkûm
etmeyin.”

Birsen ve Tekin Dağlı’nın ortak
yaşam öyküleri her açıdan pek
çok insana ders verir nitelikte.
Güler yüzünden olsa gerek gazi
arkadaşlarının “Şirin Baba” dedikleri
1’inci derece gazi olan Tekin Dağlı,
vatani görevini yaparken, paraşütle
atlama eğitimi sırasında paraşütünün
açılmaması nedeniyle bacaklarını

28 y ı l l ı k
kaybetmiş. Yıl 1984. Hayatının en
güzel dönemlerini yaşarken, birden
tekerlekli sandalyeye mahkûm
olmak, hem onu hem de ailesini şoka
uğratmış.
Tekin Bey’in kaderi o atlama
sırasında değişmiş ama asıl dönüm
noktasını, bir yıl sonra GATA’da
tedavisi sürerken Birsen Hanım ile
karşılaşmasıyla yaşamış. Tekin Dağlı o
günleri şöyle anlatıyor:
“Birsen Hanım ile tanıştığımda
henüz bacağımda kesim işlemi
yapılmamıştı. En umutsuz olduğum
günlerdi o günler. Her şey bitti dediğim
zamanlardı. O da kendi tedavi işlemleri
için GATA’daydı. 1985 Mayıs ayında
tanıştık. Aynı yılın Ekim ayında da
nişanlandık.”
Nişanlanmaları öyle kolay olmamış
elbette. Her iki tarafın ailesi de
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b i r sevda masalı…
bu evliliğe karşı çıkmış. “İkiniz de
böyleyken evliliği nasıl taşırsınız?
Birbirinize yük olursunuz ancak”
diyerek evlenmelerine mani olmaya
çalışmışlar. Ayrıca Tekin Bey’in
herhangi bir gelirinin bulunmuyor
olması da Birsen Hanım’ın ailesinin
karşı çıkma nedenlerinden biri olmuş.
Birsen Hanım, gülümseyerek anlatıyor
28 yıl öncesini:
“Ben memur çocuğuyum. Babam
astsubay emeklisi. Çok varlıklı değildik
ama yokluk da görmedik. Tekinler tabii
bir de çok kardeş olmanın etkisiyle kıt
kanaat geçinen bir aile… Hele bir de
fiziksel engeller de söz konusu olunca
istemediler evlenmemizi... Bir şey
vardır, hani karşılaştığınız zaman körü
körüne inanırsınız. Hiç ötesini berisini
sormadan, sorgulamadan inanırsınız.
İşte öyle inandım ben eşime. Ağzından
çıkan her şeye, samimiyetine,

dürüstlüğüne inandım. 28 yıllık evliyiz
şimdi. Hiç de pişman olmadım. Hiç
parasal sıkıntıları düşünmedim bile.”
Birsen Hanım’ın sözlerini
kararlılıkla kesiyor Tekin Bey: “Ben
gazi maaşım olmasıydı bile çalışır para
kazanırdım.” Gülüyorlar…
“Hatta” diyor Birsen Hanım. O
zamanlar o kadar parası yoktu ki, ben
jetonlu telefondan beni rahat arasın
diye taa Adana’ya poşet poşet jeton
gönderirdim. Yeter ki Tekin’le biraz
daha konuşalım diye.”

sosyal güvenlik kurumundan herhangi
bir maaş da bağlanmamış. Tam da
o sırada Birsen Hanım’ın tabiriyle
“Mehmetçik Vakfı Hızır gibi” yetişmiş.
“1985 yılında ilk nakdî yardımı
bize Mehmetçik Vakfı yaptı. Hiç
unutmam 400 TL yardım yaptınız bize.
Kuruşu kuruşuna biliyorum o parayı…
Nişanlıydık, ilaç gibi gelmişti bize…
Gerçi hala öyle bizim için. Verdiğiniz
her kuruş değerli…”

Mehmetçik Vakfı Hızır
gibi yetişti

Birsen Hanım ve Tekin Bey 1987
yılında evleniyorlar. Başlangıçta
evliliğe karşı çıkan Birsen Hanım’ın
ailesi Tekin Bey’i bağırlarına basıyor,
oğulları yerine koyuyor artık.

Nihayetinde aileleri ikna eden
çift, 1985 yılının Ekim ayında
nişanlanıyorlar. Maddi sıkıntılar bir
yanda evlilik hazırlıkları diğer yanda…
Tekin Bey’e henüz o tarihlerde mevcut

Evlendikten sonra Ankara
Batıkent’te ev tutuyorlar. Elbette
tedavilerin getirdiği çeşitli masrafları
da bulunuyor. Paraya ihtiyaçları
oluyor herkes gibi… O tarihte
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Emekli Sandığı ile TSK Mehmetçik
Vakfı arasındaki kayıtlarda farklılık
olduğunu öğreniyorlar. Emekli Sandığı
kayıtlarında Tekin Dağlı 1’inci derece
gazi görünürken, Vakıf kayıtlarına
4’üncü derece gazi olarak geçtiğini fark
ediyorlar. Soluğu Mehmetçik Vakfının
o dönem Mithatpaşa Caddesinde
bulunan dairesinde alıyorlar. Şöyle
devam ediyor Birsen Hanım:
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“Bunu gidip o zamanki genel
müdür Raif Babaoğlu’na anlattık.
Raif Paşa bize soyadı gibi gerçek bir
babalık yaptı. Her şeyimizle ilgilendi.
‘Ben bu sorunu çözeceğim’ dedi.
Tekrar bizi GATA’ya yönlendirdi ve
yeni bir rapor aldık. Nihayetinde

Kadir Can Dağlı
Yeditepe Üniversite Elektrik – Elektronik
Mühendisliği bölümünde öğrenci

bize Vakıf tarafından sürekli yardım
bağlanınca, elimde bir saksı çiçeği
ile teşekkür etmeye gittik. Tabii o
binanın asansörüne Tekin’in tekerlikli
sandalyesi sığmıyor, o nedenle
Tekin aşağıda bekliyor, ben yukarı
çıkıyordum. Raif Paşa, Tekin’i sordu.
Çıkamadığını söyledim. ‘O bana
çıkamazsa ben ona inerim’ dedi ve
öyle hızla bir aşağıya indi ki… İnince
Tekin’in yanaklarından öptü, sarıldı…
Kendisi bize çok yardımcı olmuştur.
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Allah ondan razı olsun. İşte o ilk
paramızla da gidip otomatik çamaşır
makinesi aldık.”
Tekin Bey ve Birsen Hanım bir
yandan da boş durmayıp kendileri
para kazanmaya çalışmışlar. Gazete
ilanlarını takip ederken, bir gün
“evlere iş verilir” ilanını görünce
hemen başvuru yapmaya gitmişler.
Böylece daha sonraki yıllarda yurt
dışındaki Türk haftalarında bile
sergilenen ürünlerini yapacakları işe
ilk adımlarını atmışlar. “Mobilyalardaki
oymaları ham olarak bize veriyorlardı,
kenarlarını makaslayıp, törpüleyip
düzeltiyorduk” diye özetliyor işi
Tekin Bey. Ama o küçük işin nerelere
varacağını henüz bilmiyorlarmış.
“Bir yeğenim var benim” diye
başlıyor anlatmaya Birsen Hanım.
“Küçük bir kızdı o zamanlar. Doğum
günü kutlaması olacaktı, tabii bizim de
hediye götürmemiz lazımdı. Tekin’in
biraz önce bahsettiği işten artan
oymalardan Tekin uğraştı ve bir beşik
yaptı. Üzerine bir örtü diktik, bir de
bebek koyduk süsledik püsledik doğum
gününe gittik. Aradan biraz zaman
geçti. Eniştem dedi ki ‘Tekin, sen bunu
ne kadar güzel yapmışsın, bu beşiği
anlayan birilerine göstersene…’ O öyle
dedikten sonra beşiği aldık Kızılay’da
bir oyuncak firmasına götürdük.
İnanamadık ama onlar beşiğe bayıldılar.
O zaman farkında olmadan standart
bir Barbie beşiği yapmış Tekin. İşte o
zaman biz bir sarıldık bu işe… Hatta
kardeşlerim de bize boş zamanlarında
yardım etmeye başladılar. Ürünleri
zamanla geliştirdik. Abajur yaptık,
gazetelik yaptık, tokalar, küpeler,
kolyeler… Hatta Bülent Ersoy’un bir
albüm kapağında kullandığı küpeler
bizim tasarımlarımızdı. O dönem iyi
para kazandık.”
Sonra bir vesile ile Kültür
Bakanlığına yönlendirilmiş Dağlı ailesi.
Bakanlığın ilgili birimleri ürünleriyle
çok ilgilenmiş. O kadar ki Döner
Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
(DÖSİMM) aracılığı ile Yunanistan’da,
İngiltere’de organize edilen Türk
haftalarına ürünlerini göndermişler. Bu
durum üç – dört yıl sürmüş.
1995 yılında oğullarının
dünyaya gelmesiyle işi bırakmışlar

ve hayatlarının en önemli merkezi
yavruları Kadir Can olmuş. O kadar
ki Kadir Can’ın adı her geçişinde her
ikisinin de gözleri parlıyor. Bebekliğini
anlatırken bile heyecanlanıyorlar.
Tıpkı evlenmek istedikleri
dönemde olduğu gibi bu kez de
Kadir Can dünyaya geldiğinde heves
kırıcı sözler duymuşlar etraflarından.
“Çocuğunuzu nasıl büyüteceksiniz,
nasıl bakacaksınız ona?” gibi ifadeler
canlarını acıtmış. Ama onlar yine dört
elle sarılmışlar hayata ve çocuklarına…
“Biz iddialı bir aile değiliz elbette”
diye anlatıyor Birsen Hanım. “Ama
diğer insanlar çocuklarını nasıl
büyüttüyse biz de öyle büyüttük. Başka
konularda iddialı değiliz ama anne ve
baba olarak belki de biz on numarayız.
Çünkü yapamayacağımız hiçbir şeyi
ona söz vermedik.”
Kadir Can, şimdi Yeditepe Üniversite
Elektrik – Elektronik Mühendisliği
bölümünde okuyor. Tekin Bey de Birsen
Hanım da gurur duyuyorlar Kadir Can
ile. Kadir Can üniversite sınavlarına
hazırlanırken babası bir ara şöyle
demiş: “Hayat senin oğlum, seçim
senin. Ya emir alan olursun ya da emir
veren. Ama biz öncelikle başarılı –
mutlu değil, mutlu – başarılı bir evlat
istiyoruz.” Ardından da ekliyor, “Benim
çocuğum lise mezunu da kalsa yine
benim başımın tacıydı.”
Birsen Hanım’ın anlattığına göre
Kadir Can da babasına çok düşkün.
En büyük hayali üniversiteden
mezun olduktan sonra babasının
tedavi olanaklarını yurtdışında
araştırmakmış. “Hiçbir sonuç alamasa
da o muayeneyi yaptırmak istiyor”
diyor Birsen Hanım.
Dağlı ailesi hayatta her şeyi kendi
mücadeleleriyle elde etmiş. Birsen
Hanım da Tekin Bey de Mehmetçik
Vakfı dergisi aracılığıyla şu mesajı
veriyor:
“İnsanın başına her şey gelebilir,
yeter ki insan kendisini bağımlılığa
mahkum etmesin. Çünkü birilerine
bağımlı olmak insanın içini çok
acıtıyor. Yapabileceğiniz çok şey
var. Şartlarınızı kendinize göre
uyarlamalısınız. Anlık değil programlı
yaşamalısınız.”

Şehit oğlunun gurur günü
30 Ağu stos’ta 73 6 te ğ m e n i n d i p l o m a a l dı ğ ı Ka ra H a rp Okul u nd a Öre n
ailes i n i n ya ş a dı ğ ı g u ru r fa rk l ı o l d u . 19 9 4’te Ş ı rnak’ta çatı şmad a şe h i t d üşe n
piyad e ç av u ş Ab d u l l a h Öre n’ i n e ş i Fatm a Ö re n, b i r oğ l u nun g e çe n yı l a stsu b ay
olma s ı n ı n a rd ı n d a n i k i n c i o ğ l u H a sa n Ö re n’ i d e H a rb i ye l i ol a rak mezun etti .
Kara H a rp O ku l u n d a d ü ze n l e n e n m ezu n i yet töre n i n e TSK Mehmetçik Vakfı
Ge n e l Mü d ü r ü E . Tü m g e n e ral Tam e r Bü y ük kantarcıoğlu d a katı l d ı .
Ankara-Nallıhan
Osmanköy’de yaşayan Abdullah
Ören, 1991’de evlenmesinin
ardından 1993’te bebeklik
çağındaki iki çocuğunu ailesine
emanet ederek askere gitti.
Abdullah Çavuş, 12 Mayıs
1994’te Gabar dağındaki
çatışmada şehit düştü.
Genç yaşta şehit eşi olan Fatma
Ören, babalarının kokusunu bilmeyen
Yusuf ve Hasan’ı Mehmetçik Vakfının
ve ailesinin desteğiyle okuttu. Havacı
astsubay olan Yusuf Ören geçen yıl
göreve başlarken, 2006’da askeri
liseyi kazanan Hasan Ören de 165’inci
dönem mezunlarıyla birlikte teğmen
oldu. Kara havacı olan Hasan Ören,
sınıf eğitiminin ardından görevine
başlayacak. Zafer Bayramında çifte
gurur yaşayan anne Fatma Ören,
şunları söyledi:

Vakfına çok teşekkür ediyorum,
hep yanımızdaydılar. Ailem köydeki
düzenlerini bıraktılar, bizim için şehir
değiştirdiler. Çok şükür hiçbir maddi
sıkıntımız olmadı. İnsanların manevi
desteği de hep yanımızdaydı.”

“Bir anne için en gurur verici günü
yaşattılar bana. Babalarına yakışır
evlatlar oldular. Aslında ben asker
olmalarını başta istemedim. ‘Hiç
değilse oğullarım yanımda kalsınlar,
bir an önce çalışıp hayata atılsınlar’
dedim. Ama onlar çok istekli olunca
engel olmak istemedim. Babalarının
yolundan gitmenin onlar için tutku
olduğunu gözlemledim. Kabiliyetleri
de olunca destek oldum. Şimdi onlarla
gurur duyuyorum. Öncelikle aileme,
eşimin ailesine ve özellikle Mehmetçik

Hayalim bu tarihti
Teğmen Hasan Ören de “Böyle
güzel bir günde duygularımı anlatmak
zor. O kadar heyecanlıyım ki ne
hissettiğimi bile anlayamıyorum. Sekiz
yıldır bu anı bekliyordum, arkama
dönüp baktığımda şimdi nasıl geçtiğini
bile hatırlamıyorum, hayal gibiydi,
ama şu an 30 Ağustos 2014. 2006’dan
beri bu anı düşünüyorum. İlk olarak
sınıf okulunu bitirip pilot olmayı
hedefliyorum. Sonra kara pilotlukta en
üst seviyeye kadar çıkmayı istiyorum.
Şehit babama layık bir evlat olmaya
gayret edeceğim” dedi.
Hasan Ören, birkaç ay önce
Mehmetçik Vakfına dilekçe göndererek,
mezun olması nedeniyle Vakıftan aldığı
yardımın kesilmesini istedi. Vakfa da
teşekkür eden Ören, Vakfa bağış yapan
herkese teşekkürlerini iletti.
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
Tamer Büyükkantarcıoğlu da Kara
Harp Okulundaki törene katılarak
Ören ailesini kutladı ve Hasan Ören’e
duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
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Yürekleri zengin bağışçılarımız
Tü rk i ye’n i n d ö rt b i r ya n ı n d a n o l d u ğ u ka d ar h e r kesi md e n vata n d aşı mı zı n sahi p l e nd i ğ i TS K
Meh met ç i k Va k f ı , y ü re k l e ri ze n g i n b a ğ ı ş ç ı l a rı mı zı n yard ı ml arı sayesi nd e g e l e ce ğ e g ü ve n l e b a kıyo r.
H a r ç l ı kl a rı n d a n b i ri k t i rd i k l e ri p a ra l a rı Va kfa g ön d e re nl e r, b a şka hi çb i r g e l i rl e ri ol ma d ı ğ ı h al de
yaş a dı kl a rı ev i M e h m et ç i k Va k fı n a b a ğ ı ş l aya n l a r… Onl a r b izi m yü re kl e ri b üyü k b ağ ı şçı l a rı mı z…

Küçük yüreklerden büyük bağış
Kırklareli Babaeski
İlçesi Özel Faik Besim
İlköğretim Okulu öğrencileri
harçlıklarından biriktirdikleri
paraları TSK Mehmetçik
Vakfına bağışladı.
Öğrencilerimizin bu duyarlı
davranışları dolayısıyla
İstanbul Avrupa Yakası
Temsilcisi Mustafa Akyol,
Vakıf Genel Müdürü Tamer
Büyükkantarcıoğlu tarafından
imzalanan teşekkür
mektubunu takdim etti.

“Mehmetçik ailelerine helali hoş olsun”
Ankara’da şimdi oturduğu ev hediye
edilmiş Hanife Hanım’a. 1970’ten beri
de o evde yaşıyor. Evini Mehmetçik
Vakfına bağışlayan Hanife Hanım, hiçbir
geliri olmadığı için de yeşil kart ile
devletten ödeme alıyor. Vakfa neden
bağış yaptığını şöyle anlatıyor Hanife
Halis:

1938 doğumlu Hanife Halis de
TSK Mehmetçik Vakfının gönlü zengin
bağışçılarından.
Ankara İskitlerde halen yaşadığı
evini TSK Mehmetçik Vakfına bağışlayan
Hanife Hanım, annesini hiç görmeden
babaannesinin yanında büyümüş. Belli

bir yaşa geldikten sonra sevgiyle andığı
bir aileye evlatlık olarak verilen Hanife
Hanım, okuma yazmayı kendi kendine
öğrenmiş. Hanife Hanım, “Okumaya çok
meraklıydım ama beni okutan olmadı”
diyor biraz buruk.
Kendisini büyüten aile tarafından

“Ben Mehmetçik Vakfını
Zeki Müren’den biliyorum. O da
Mehmetçik Vakfına bağış yapmıştı. Bir
arkadaşımdan rica ettim. Bir araştır
ben de evimi Mehmetçik Vakfına
bağışlayayım dedim. Araştırdık, içime
sindi, size bağışladık. Bu bağışımdan
dolayı da hiç pişman olmadım. Ben
itikadı bütün biriyim. Allah insanın
alnına ne yazarsa onu göreceğiz. Bana
başka bir gelirim de olmadığı için
bağışımdan vazgeçmemi söyleyen
çok oldu. Neden geri alayım? İnşallah
benim bu küçük bağışım, şehit ve gazi
ailelerimiz için makbule geçer. Ufak
bir şey belki ama ben başka insanlara
faydam olsun istedim. Mehmetçik
ailelerine helali hoş olsun.”

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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TSK Ankara Özel Bakım Merkezinde tanıtım brifingi
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu,
TSK Ankara Özel Bakım Merkezinde Mehmetçik Vakfı tanıtım brifingi verdi.
Bakım Merkezi sakinleri ile personelin yer aldığı brifing 03 Haziran
Çarşamba günü gerçekleşti. Katılımcıların Vakıf hakkında ayrıntılı bilgi sahibi
oldukları brifing sonrasında TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Komutanı, Genel
Müdür Büyükkantarcıoğlu’na teşekkür etti. Brifingin başında Genel Müdür
Büyükkantarcıoğlu’nun, TSK Ankara Özel Bakım Merkezi sakini olan ve kırk yıl
önce Kara Harp Okulu’nda kendilerinin Alay Komutanlığını yapan E. Tümgeneral
Sıtkı Aydınel’den bahsetmesi ve Komutanın o tarihe ait Alay Sancağı önündeki
resmini göstermesi heyecan yaşattı.
Brifingin ardından Genel Müdür Büyükkantarcıoğlu, bir grup Özel Bakım
Merkezi sakini ile sohbet etti.

ET K İ N L İ K L ER

26

Zafer Bayramı coşkusu

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
Tamer Büyükkantarcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı
nedeniyle bir alışveriş merkezinde düzenlenen Tuluyhan
Uğurlu “Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri”
konserine katıldı.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Şehit ve gazi ailelerinin de yer aldığı konserde
bir konuşma yapan Genel Müdür Büyükkantarcıoğlu,
vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz
şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize gönül borcumuzun
bulunduğunu belirterek herkesin Zafer Bayramını kutladı.

ETKİNLİKLER
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İl jandarma alay komutanları eşleri
Mehmetçik Vakfını ziyaret etti
TSK Mehmetçik Vakfı
hakkında ayrıntılı bilgi sahibi
olmak isteyen il jandarma
alay komutanları eşleri ile
bilgilendirme toplantısı
yapıldı.
TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdür Yardımcısı
Osman Aydoğan tarafından
verilen brifing, katılımcılar
tarafından ilgiyle takip edildi.
Tanıtım brifinginin ardından
Genel Müdürlük binası önünde
hatıra fotoğrafı çekildi.

Samsun’da
şehit ve gazi
aileleri ile iftar
TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu, Samsun Valisi
Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret
etti. Büyükkantarcıoğlu, Samsun
Valiliği tarafından şehit aileleri ile
gaziler adına düzenlenen iftara da
katıldı.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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TSK Mehmetçik Vakfı 32 yaşında!
Türk S ilahlı Kuv vetleri Meh metç i k Vakf ı , 32’n c i ku r u l u ş yı l dö n ü münü
Anıtkabir’de düzenlenen tören l e ku tl adı .
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Kuruluş yıl dönümü dolayısı ile Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral A. Tamer
BÜYÜKKANTARCIOĞLU ve Vakıf personelinden
oluşan heyet Anıtkabir’i ziyaret etti. Genel
Müdür BÜYÜKKANTARCIOĞLU’nun Atatürk’ün
mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı
duruşunda bulunuldu.
Genel Müdür BÜYÜKKANTARCIOĞLU
daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek,
“Anıtkabir Özel Defteri”ni imzaladı. Genel Müdür
BÜYÜKKANTARCIOĞLU, deftere şunları yazdı:
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Ruhun şad ol

Sanat Güneşimizi anıyoruz
Akşam ise düzenlenecek anma konseri Bodrum Antik Tiyatro’da
gerçekleştirilecek. Beş bin kişi kapasiteli tiyatroda Mustafa Yolaşan’ın
sunumuyla Bekir Ünlüataer tarafından Zeki Müren hayranlarına unutulmaz
bir konser verilecek.

Sanat Güneşimiz Zeki Müren,
ölümünün 18’inci yıldönümü nedeniyle
doğum yeri Bursa ve ikametgâhı
Bodrum’da düzenlenen etkinliklerle
anılacak.
24 Eylül Çarşamba günü Bursa’da
Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu
Lisesinde düzenlenecek anma töreninin
ardından, başta TSK Mehmetçik
Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı görevlileri
olmak üzere vatandaşların da
aralarında bulunduğu sanatseverler
tarafından Emir Sultan Mezarlığında,
Müren’in mezarı başında anma töreni
düzenlenecek. Bursa’da ayrıca öğle
namazını müteakip Emir Sultan
Camii’nde mevlit okutulacak.
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27 Eylül Cumartesi günü Bodrum’da
yapılan anma etkinliklerinde ise ilk
olarak Zeki Müren Sanat Müzesinde TSK
Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı
tarafından mevlit okutulacak.

Aziz şehitlerimiz ve bağışçılarımız için mevlit
Ankara

TSK Mehmetçik Vakfı tarafından; 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.
25 Temmuz tarihinde cuma namazı öncesinde; Ankara Çankaya Hasan Tanık Camii;
İstanbul Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii; İzmir Alsancak, Hocazade Camii; Samsun
Ulugazi Camii; Adana Hacı Arif Zaloğlu Camii; Kocaeli Fevziye Camii ile Erzurum Lala
Mustafa Paşa Camiinde okutulan mevlitlere halkımızın ilgisi büyük oldu.

Adana

İstanbul

Kocaeli

Erzurum

İzmir

Samsun
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Mehmetçik Vakfı büyüyor

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Şehit olan veya herhangi
bir nedenle hayatını kaybeden
erbaş ve erler ile malul gazi ve
engelli Mehmetçiklerimize ve
ailelerine destek sağlayan TSK
Mehmetçik Vakfı yatırımlarını
büyütüyor. Kapsamlı
çalışmalar sonucunda yatırım
yapacağı alanları seçen
Mehmetçik Vakfı, şehit ve
malul gazi ailelerimiz adına,
her aşamada “kılı kırk yaran”
bir titizlik içerisinde çalışıyor.
Mehmetçik Vakfı, ilk olarak
İstanbul’da bulunan Kurtköy
Otoyol Hizmet Tesislerinde
yenileme çalışmaları başlattı.
Elektrik, doğalgaz, su ve
arıtma sistemlerini içeren
yenilemeler başta olmak
üzere çevre düzenlemesi
ve restoran işletmeleri de
yenilendi. Yeni yüzü ile
hizmet vermeye başlayan
tesis, ziyaretçilerinden de tam
not aldı.

Güngören’de AVM
İstanbul Güngören’de 2013
yılında ihalesi gerçekleştirilen ve
inşaatına başlanan alışveriş merkezi
çalışmaları da bütün hızıyla sürüyor.
2015 yılı içerisinde bitirilmesi
planlanan alışveriş merkezi, Yıldız
Teknik Üniversitesinin yerleşkesine
yakın bir bölgede hayata geçecek.
Toplam 15.623,28 metrekare alanda
inşa edilen alışveriş merkezinde
yaklaşık 5.000 metrekarelik
kiralanabilir alan olacak.
Prestijli mağazalar, restoranlar
ve yaşam alanlarıyla dikkat çekecek
olan alışveriş merkezi bölgede
önemli bir cazibe merkezi olacak.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

33

34

TSK Mehmetçik Vakfında bayrak değişimi
TS K Me hmetçi k Vak fı
İ l et i ş i m ve B i l g i Si stem
M ü d ü rl ü ğü i l e Sams un
Te ms i l c i l i ğ i nde g ö rev
d ev i r tes l i mi yapı l dı .
İlk devir teslim töreni 04 Temmuz 2014
tarihinde TSK Mehmetçik Vakfı Samsun
Temsilciliğinde gerçekleşti. Temsilcilik görevini
yürüten Taner Padar, TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürü E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu’nun
katıldığı bir törenle temsilcilik görevini
İbrahim Yıldırım’a teslim etti. Genel Müdür
Büyükkantarcıoğlu, hizmetlerinden dolayı Taner
Padar’a şilt takdim ederken, yeni temsilci İbrahim
Yıldırım’a da görevinde başarılar diledi.
Öte yandan TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürlüğünde İletişim ve Bilgi Sistem Müdürlüğü
görevini yürüten Cengiz Baştuhan görevini
Gürsel Gürsoy’a devretti. Genel Müdürlükte
gerçekleşen töreninde konuşan Genel Müdür
Büyükkantarcıoğlu, Cengiz Baştuhan’a
hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Mehmetçik heykeli açılışı
TSK Mehmetçik Vakfının Ankara’da faaliyet
gösteren akaryakıt istasyonu Vakfın simgesi
olan Mehmetçik heykeline kavuştu.
Heykeltıraş Aslan Başpınar tarafından
yapılan heykelin açılışı TSK Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu, Genel Müdür Yardımcısı
Osman Aydoğan, Mehmetçik Sigorta Aracılık
Hizmetleri Limitet Şirketi Müdürü Serap
Çetinkaya, Mehmetçik Limitet Şirketi Müdürü
Süleyman Tezel ile Vakıf ve Mehmetçik Limitet
Şirketi personeli tarafından gerçekleştirildi.

Mehmetçik Vakfı sosyal medyada
Kuruluşundan bugüne kurumsal faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmeyi www.mehmetcik.org.tr
sitesinden sürdüren TSK Mehmetçik Vakfı artık sosyal medyada.
17 Mayıs 2014 itibariyle aktif hale gelen facebook ve twitter
adreslerinden Mehmetçik Vakfı ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
Vakıf ayrıca kurumsal web sayfası mehmetcik.org.tr’yi de yeniledi.
Resmi web sayfası yenilenen yüzüyle 17 Mayıs 2014 tarihinden itibaren
hizmet veriyor.

Vakfı sosyal medyada takip etmek için:

facebook.com/TSKMEV1982
twitter.com/mehmetcikV

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

TSK Mehmetçik Vakfının Yaptığı Yardımlar
TSK Mehmetçik Vakfının amacı; Silahlı Kuvvetlerde yaptığı vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir
nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erlerin yakınları ile malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin kendilerine ve çocuklarına
belirlenen esaslara göre ve yardım planı dâhilinde ekonomik ve sosyal destek sağlamaktır.
TSK Mehmetçik Vakfının yaptığı yardımlar
TSK Mehmetçik Vakfı, 01 Ocak 1982 tarihinden itibaren hak sahibi olan erbaş ve erler ile yakınlarına
yardımda bulunmaktadır. Vakfın yaptığı yardımlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
1. 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.

- 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’ncı derece malul gazi ve engelli
Mehmetçiklere 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren yılda
iki kez nakdî yardım yapılmaktadır.

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

3. Diğer yardımlar
Ayvalık’taki TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun
Rehabilitasyon Merkezi Komutanlığından yararlanan
şehit yakınları ile malul gazi Mehmetçiklerin
kendilerinin ve yakınlarının ulaşım ve yemek ücreti
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından karşılanmaktadır.
TSK Mehmetçik Vakfı 01 Ocak 1982’den 31
Ağustos 2014 tarihine kadar geçen sürede 39.242
kişiye toplam 440.926.703,53 TL yardım yapmıştır.
Vakıf halen aylık ortalama olarak 5.100.000,00 TL
amaca yönelik ödemede bulunmaktadır.

YARDIM PLANI

TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
(2014 yılı 01 Temmuz – 31 Aralık Dönemi)*

1. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar
a.

Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden

		 Mehmetçik’ler için yapılan ölüm yardımı
b.

40.000,00 TL

Malul gazi ve engelli Mehmetçiklere yapılan maluliyet yardımı

		 1’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

40.000,00 TL

		 2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

36.000,00 TL

		 3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

32.000,00 TL

		 4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

28.000,00 TL

		 5’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

24.000,00 TL

		 6’ncı derece malul gazi ve engelli yardımı

20.000,00 TL

c.

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

9.800,00 TL

ç.

Doğum yardımı

9.800,00 TL

d.

Çocuk ölüm yardımı

9.800,00 TL

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

b.

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

1.060,00 TL

2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

960,00 TL

3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

860,00 TL

4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

760,00 TL

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

400,00 TL

Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım

560,00 TL

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

700,00 TL
700,00 TL

875,00 TL

* Not: Yardım planı yılda iki defa güncellenmektedir.

Afyon 2014
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“2013 yılında
2,5 milyon TL vergi ödedik”
TSK Mehmetçik Vakfı Tedarik Müdürü Mehmet Akif Kafkas, vekâleten kurban bağışına
ilişkin bilgi verdi. Kafkas, Mehmetçik Vakfının vekâleten kurban bağışı faaliyeti ile önemli bir
d inî vecibenin yerine getirilmesine aracılık ettiğini belirtirken, Vakfın aynı zamanda kurban
hizmetini gerçekleştiren firmalar aracılığı ile devlete 2,5 milyon TL vergi ödediğini söyledi.

S ÖY L EŞ İ
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TSK Mehmetçik Vakfı Tedarik
Müdürü olarak 2014 yılı vekâleten
kurban bağışı faaliyetleri hakkında
bize bilgi verebilir misiniz?
2014 yılı vekâleten kurban bağışı
faaliyetlerine Ocak ayında Yönetim
Kurulundan ihale ve sözleşme yapma
yetkisi alınarak başlandı. Daha
sonra kurban temin ve kurban kesim
hizmetlerine ait ihale dokümanlarını
oluşturma maksadıyla Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı ile Diyanet
İşleri Başkanlığından görüş aldık.
Mehmetçik Vakfı olarak Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı ile Diyanet
İşleri Başkanlığının ilgili tebliğ ve
bildirimlerini dikkate alıyoruz.
Daha sonra alıma esas ihale
dokümanlarını oluşturduk ve temin
edeceğimiz teknik kriterlere göre canlı
hayvan temin fiyatı ve kesim hizmeti
fiyatını belirledik. Ardından Türkiye
genelinde 81 ilde ihale amaçlı ilana
çıktık ve ihaleyi gerçekleştirdik.

İhaleye katılan firmalarda
aradığınız kriterler nelerdir?

Kurban bedelini nasıl
belirliyorsunuz?

Kurban kesim merkezlerini
denetliyor musunuz?

İhaleye katılan firmaların
bulundukları ildeki ticaret ve sanayi
odalarına kayıtlı olması gerekiyor. Aynı
zamanda firmanın, kesinleşmiş vergi
borcunun ve sigorta prim borcunun
bulunmaması da bizim için zorunlu
şartlardan. Yine firmanın ihale tarihinden
önceki beş yıl içerisinde, mesleki
faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giymemiş olması da bizim ana
kriterlerimizden biri. İhalemize ilanda
ve ihale dokümanında belirtilen şartları
taşıyan herkes katılabilir.

Canlı hayvan bedeli, kesim hizmeti
ve cari giderlerimizin toplamı kurban
bedelimizi oluşturuyor. Ayrıca önemli
bir noktaya değinmek istiyorum.
TSK Mehmetçik Vakfı olarak canlı
hayvan bedelinin yüzde 8’i ve hizmet
bedelinin yüzde 18’ini devlete vergi
olarak yatırıyoruz. Örneğin 2013 yılı
vekâleten kurban bağışı faaliyeti
sırasında aldığımız 55 bin 47 adet
hisse kurban için devlete firmalar
aracılığı ile yaklaşık 2,5 milyon TL
vergi ödedik.

Elbette denetliyoruz. Hem de
bu denetim birden fazla aşamada
gerçekleşiyor. Önce ihale aşamasında
kesimhanelerin kapasitelerini,
ruhsatlarını, hijyenle ilgili belge ve
raporlarını inceliyoruz. Kesimden önce
de Vakıf personelinden oluşan bir
heyet aracılığı ile denetleme yapıyoruz.
Denetlememizin ardından uygunluk
raporu hazırlıyoruz. Ayrıca kesim
heyeti de kesime gittikleri zaman kendi
kontrol formları ile bir kez daha kontrol
yapıyorlar. Yani birden fazla aşamada
kontrol gerçekleştiriyoruz.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

SÖYLEŞİ
Kurban kesim faaliyetleri nasıl
gerçekleşiyor?
Kurbanlıkların kesimi; modern
tesislerde, hijyenik koşullarda,
her kesimhanede görevlendirilen
Vakıf personeli, veteriner, noter
ve din görevlisinin denetimi ve
gözetimi altında kesim merkezlerinin
kapasitelerine göre ve Kurban
Bayramı’nın ilk üç gününde
gerçekleştiriliyor. Biz aynı zamanda,
bütün kesim merkezlerinde kesim
süresince kameralar aracılığı ile bu
faaliyeti kayıt altına alıyoruz.
Bağışçılarınıza hangi aşamada
kesim faaliyetinin gerçekleştiğine
dair bilgi veriyorsunuz?
Vekâleten kurban bağışı faaliyeti
sırasında bilgisayarlarımız aracılığı
ile kesimhanelere dağıtım otomatik
olarak yapılıyor. Bağışçılarımızın
bankalar aracılığı ile yaptıkları kurban
bağışları sistemimize ulaştıktan
sonra, cep telefonu bilgisi elimizde
bulunan bağışçılarımıza SMS ile
alındı onayını gönderiyoruz. Kesim
işlemi gerçekleştikten sonra da yine
bağışçılarımıza kesim yapıldığına dair
bilgilendirme SMS’i gönderiyoruz.
Kesilen kurbanların dağıtımını
nasıl yapıyorsunuz?
Kesim hizmetinin yapılmış olduğu
il veya ilçenin 150 km dâhilindeki
şehit ve gazi ailelerine 4,5 kilogramlık

paketler halinde taze et dağıtımını
gerçekleştiriyoruz. Kesim merkezleri
dışında bulunan il ve ilçelerdeki şehit
ve gazi aileleri ile kurban bağışında
bulunan bağışçılarımızın adreslerine
de kurban etinden imal edilmiş
konserve kavurmalar ulaştırılıyor.

ailelerine yapılacak yardımlarda
kullanıyoruz.

Etlerin geri kalanını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Bağışçılarımız Vakfa gönül
rahatlığı ile bağış yapabilir mi?

Etlerin dağıtamadığımız kısımlarını
ise kâr amaçlanmaksızın ihale
şartname esaslarına uygun olarak
kurban kesimini yapan yüklenici
firmalara satıyor, elde edilen geliri
TSK Mehmetçik Vakfı Senedine uygun
olarak yardım planı dâhilinde bulunan
şehit, malul gazi ve engelli Mehmetçik

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki
TSK Mehmetçik Vakfı bağışçılarımızın
güvenine layık bir şekilde dinî
vecibelerinin yerine getirilmesine
aracılık etmektedir. Bütün
bağışçılarımız akıllarında herhangi bir
soru işareti olmadan gönül rahatlığı ile
Vakfımıza bağış yapabilirler.

2014 yılında 77.020 hisse kurbanı
Ankara / Polatlı, Bilecik, Bursa,
Diyarbakır / Ergani, Elazığ, Gaziantep,
Malatya ve Şanlıurfa’da kesiyoruz.

Türkiye Mehmetçik’e,
Mehmetçik Türk Milletine
Emanettir.
VEKÂLETEN KURBAN BAĞIŞI
YAPABİLECEĞİNİZ BANKALAR
Akbank • Denizbank • Finansbank • Garanti Bankası
ING Bank • Şekerbank • T.C. Ziraat Bankası • Türk Ekonomi Bankası
Türkiye Halk Bankası • Türkiye İş Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası • Yapı Kredi Bankası

www.mehmetcik.org.tr
facebook.com/TSKMEV1982
twitter.com/mehmetcikV
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Babil’in Asma Bahçeleri

Osman Aydoğan
E. Tuğgeneral
TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdür Yardımcısı

Orta Doğu; Akdeniz’den Pakistan’a kadar uzanan,
Arap Yarımadası’nı ve Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının
birbirlerine yaklaştıkları yerleri kapsayan ve birbirine
komşu ülkelerin oluşturduğu bir bölgedir. Orta Doğu
kavramı İngilizlerin 19. yüzyılda ortaya çıkardıkları bir
kavramdır. Bu tanımlamada İngiltere ve Avrupa ülkeleri
merkez kabul edilmiş; Doğu, Uzak Doğu, Yakın Doğu, Orta
Doğu gibi kavramlar buna göre tayin edilmiştir. Bu tanıma
göre Orta Doğu ülkeleri; Suriye, Irak, Katar, Kıbrıs, Ürdün,
İsrail, Lübnan, İran, Filistin, Suudi Arabistan, Birleşik
Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Mısır,
Afganistan, Pakistan, Tunus, Cezayir, Libya, Sudan ve
Fas’tır.
Aynı şekilde ‘’Orta Asya’’ kavramı da İngilizlere aittir.
Bütün Tarih kitaplarında bugün Orta Asya diye ifade
ettiğimiz bölgenin adı 18’inci yüzyıla kadar ‘’Türkistan’’dı.
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.
Benzer şekilde biz de İngilizler gibi Güneyimizdeki hemen
yanı başı komşularımıza çok uzaklarda bir yermiş gibi
‘’Orta Doğu’’ dedik. Hatta hızımızı alamadık Gürcistan,
Ermenistan ve Azerbaycan ülkelerini de ‘’Trans Kafkasya
Ülkeleri’’ diye adlandırdık. ‘’Trans’’ öte demek, eğer
Moskova’dan bakarsanız doğrudur bu ülkeler Kafkasya
ötesi ülkeleridir, 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.
Orta Doğu; Doğu ile Batıyı, Akdeniz ile Hint
Okyanusu’nu, Rusya ile sıcak denizleri birbirine bağlayan,

aynı zamanda Doğu ile Batı arasındaki bütün ticari ve
kültürel bağlantıların yapıldığı bir bölgedir. Yeryüzünün
en önemli kara ve suyollarına, su ve enerji kaynaklarına
sahip olması, tarihin, dinlerin ve uygarlıkların beşiği
olması nedeniyle sahip olduğu eşsiz jeopolitik değer,
Orta Doğu’yu tarihin ilk dönemlerinden bu yana dünya
egemenliği peşinde koşan güçlerin birincil hedefi haline
getirmiştir. Bu nedenle de tarihin başlangıcından bugüne
Dünyanın en huzursuz bölgesi olmuştur. Bu huzursuzluğun
diğer nedenleri de bölgenin karmaşık etnik, dinî, mezhebi,
siyasi, demokratik, sosyolojik ve kültürel yapısından
kaynaklanmaktadır.
Önce bölgeye ait bir tarihî bilgi: Osmanlı
hükümdarlarına ‘’Sultan’’, Mısır krallarına ‘’Firavun’’
dendiği gibi Babil krallarına da ‘’Nemrut’’ genel adı verilir.
Babil kralları Keldânî kavminden gelirler ve Nemrut diye
adlandırılırlar. Birinci Nemrut, Hz. Nûh’un oğlu Hâm’ın
soyundandır. Babil şehrini kurdu. Bilinen bir diğer
Babil kralı Nemrut Hammurabi’dir. İnşa ettirdiği ünlü
asma bahçeleriyle tanınan Babil hükümdarı Nemrut
Buhtunnasır’dır. Buhtunnasır’ın diğer adı Nebukadnezar
veya Batı’da bilinen adıyla Nabucco’dur (MÖ 605562). O’nun üç kişiyi Babil’de Dora ovasına diktirdiği
altın puta tapmadıkları için ateşe attırdığı, ancak
onların yanmadıkları rivayet edilir. Bunlardan birisi Hz.
İbrahim’dir. Bu olay Kur’anı Kerim’de Enbiya Suresinde
anlatılır; ‘’Biz de dedik ki: Ey ateş, İbrahim’e karşı soğuk
ve esenlik ol.” (Enbiya Suresi, 69-71)
Buhtunnasır’ın inşa ettirdiği asma bahçeler Babil’in
çorak Mezopotamya çölünün ortasında, ağaçlar, akan
sular ve egzotik bitkilerin bulunduğu çok katlı bir
bahçedir. Söylentiye göre Buhtunnasır, bu yapıyı sıla
hasreti çeken karısı Medes kralının kızı Semiramis için
yaptırmıştır. Buhtunnasır Kudüs’ü ele geçirerek -MÖ 587halkın devlet adamı, yazar ve sanatçı gibi ileri gelenlerini
tutsak edip Babil’e götürmüş, Yahudi devletini ortadan
kaldırıp Kudüs´teki Hazreti Süleyman Mabedi’ni yıkarak
Babil Devleti’ni Suriye’den Mısır’a kadar genişletmiştir.
Böylece Buhtunnasır, tüm Orta Doğu’yu -ilk, tek ve son
olarak- birleştirmiştir.
Rivayete göre Buhtunnasır (NebukadnezarNabucco), bir rüya görür ve kâhinlerini çağırıp rüyasını
tabir ettirmek ister ancak Buhtunnasır rüyasını
hatırlamamaktadır. Kâhinler hem Buhtunnasır’ın ne rüya
gördüğünü bilip hem de tabir edecekler veya öleceklerdir.
Semâvî dinlerin tümünde peygamber olarak kabul gören,

İsrâiloğulları’na gönderilen peygamberlerden olan Hz.
Danyâl -İngilizce kaynaklarda adı “Daniel” olarak geçer-,
bu imkânsız görünen işi yapar ve kâhinleri kurtarır.
Hz. Danyal Buhtunnasır’a der ki; ‘’Yerde ve gökte
olan herşeyi bilen bir Allah var. O bana rüyanızı söyledi.’’
Buhtunnasır rüyasında beş katlı bir heykel görmüştür.
Sonra heykel yuvarlanarak yıkılmış ve parçalanmıştır.
Hz. Danyal bu rüyayı şöyle yorumlar: ‘’Bütün bölgeyi
-Orta Doğu- egemenliğiniz altına alacak ve tek bir devlet
oluşturacaksınız. Ancak sizden sonra gelenler bu ülkeyi
bir arada tutamayacaklar ve ülkeniz parçalanacak ve
halkınız sürekli ıstırap çekecek, kan ve gözyaşı dökecek
ancak ülken bir daha asla bir araya gelemeyecek.’’
Bir rivayete
göre tanrılık
iddiasındaki
Buhtunnasır’ın
burnuna bir sinek
kaçar ve beynine
kadar ilerler
ve sinek orada
dönmeye başlar.
O andan itibaren
Buhtunnasır’da
müthiş bir
başağrısı başlar.
Buhtunnasır
başağrısına çare
Buhtunnasır
olarak başını
tokmaklattırmakta bulur. Her tokmakta sinek hareketini
keser, böylece başağrısı durur. Buhtunnasır başına
tokmağın her inişinde daha hızlı vurun diye talimat verir.
Böylece tanrılık iddiasındaki Buhtunnasır başına inen
tokmaklarla çırpına çırpına can verir.
İşte Orta Doğu’nun etnik, dini, mezhebi, siyasi,
demokratik, sosyolojik ve kültürel yapısı da tıpkı Babil’in
asma bahçeleri gibi kat kattır. Bu katlar aynı zamanda
çatışma alanlarıdır. Bu katları bilmeden Orta Doğu’yu
anlamak imkânsız gibidir. Çatışma şiddetleri katlar
arasında zaman içerisinde yer değiştirmekle beraber bu
katlar şu şekildedir:
Orta Doğu’nun birinci katı; etnik yapısıdır.
Bu kadim topraklarda bulunan etnik unsurlar
dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar kaynaşmamış
bir halde bulunmaktadır. Ana olarak Arabî, Farsî, Türkî,
Kürdî ve Yahudi unsurlar bulunmaktadır. Mikro unsurlara
bakarsanız içinden çıkamaz hale gelirsiniz: Ermeni, Rum
(Grek), Süryani, Keldani, Nasturi, Çerkez, Beluci, Glaki,
Lur, Balok vs. say say bitmez. Bu çeşitli etnik yapı bir
bütün halinde de değildir. Hemen hemen her ülkede
az veya çok bu etnik yapı temsil edilmektedir. Bu etnik
yapılar arasında derin problemler bulunmaktadır.

Orta Doğu’nun ikinci katı; dinî yapısıdır.
Bölgede başta Müslüman, Hristiyan ve Musevi olmak
üzere üç temel inanca sahip insanlar bulunmaktadır.
Esas kadim çatışma bu üç din arasındadır.
Orta Doğu’nun üçüncü katı; mezhep yapısıdır.
Müslümanlar; Şii, Sünni ve Alevi diye alt gruplara
ayrılmaktadır. Sünniler geleneksel olarak; Hanefi,
Hanbelî, Maliki ve Şafi şeklinde ayrılmakta ve ayrıca
mezhep olarak Selefi ve Vehhabiler de bulunmaktadır.
Dürzi, Nusayri, Zeydi ve İbadiler de diğer Müslüman
gruplardır. Hristiyanlar ise; Marunî Hristiyanlar (Arap
Katolikleri), Grek Ortodokslar, Grek Katolikler ve Ermeni
Ortodokslardan oluşmaktadır. Bölgede, hem İncil’i hem
de Kuran’ı kutsal sayan ancak “Allah’a peygambersiz
inanan halk” anlamına gelen “Ezdai” olarak adlandırılan
ve yol göstericileri olarak Yezid bin Ezidiyan’ı (Emevi
sultanı Yezid bin Muaviye ile sadece isim benzerliği
vardır) kabul eden Ezidi’ler gibi mezhepler de vardır.
Daha vahim çatışma ise bu mezhepler arasındadır.
Orta Doğu’nun dördüncü katı; siyasi yapısıdır.
Bölgedeki ülkelerin büyük çoğunluğu gerçek anlamda
henüz ‘’devlet’’ olamamışlardır. Bölgedeki ülkelerin
çoğunun siyasi yapıları hâlâ aşiret düzeyindedir.
Bölgede bir ulus organizasyonu yapılamamış, bir ortak
toplum projesi de gerçekleştirilememiştir. Bölgedeki
liderler, Saddam’dan, Kaddafi’ye, Esad’dan Nasır’a
kadar Arap Bismarck’ı veya çağdaş Buhtunnasır olmak
istemişlerse de bu nedenle başarmaları mümkün
olmamış, başarmaları mümkün olmadığı gibi bu yöndeki
çabaları da hüsranla sonuçlanmıştır.
Ayrıca bölge devletleri arasındaki siyasi ilişkilerde ve
ittifak yapılarında Emevi kültürü hâkimdir. Bu kültürü en
iyi şekilde tarihin aktörü ve tanığı Ebû Müslim Horasanî’nin
Emevîlerin yıkılışı ile ilgili ve her türlü ittifaklar konusunda
bir strateji ilkesi olan şu sözü yansıtmaktadır: ‘’Onlar;
Babil’in asma bahçeleri
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zararından
emin oldukları
için dostlarını
uzak tuttular.
Düşmanlarını
kazanmak için
yakınlarına aldılar.
Yanlarına aldıkları
düşmanları dost
olmadığı gibi, uzakta
tuttukları dostları
da düşman oldu.
Herkes düşman
safında birleşince,
yıkılmaları
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mukadder oldu.’’
Bölgede Birinci Dünya savaşı sonrası sınırlar
emperyalist güçlerin keyfine göre çizilmiş, ülkelerin
devlet yapıları da yine emperyalist güçlerin
çıkarlarına göre yapılmıştır. Savaş sonunda adil bir
barış yapılmamıştır. Bu konuyu en iyi anlatan David
Fromkin’in ‘’Barışa Son Veren Barış’’ isimli kitabıdır.
(Barışa Son Veren Barış, David Fromkin, Orijinal Adı: A
Peace to End All Peace, Epsilon Yayınları, 2004) Kitap,
Birinci Dünya Savaşı ve sonraki ilk yıllarda (1914–1922)
dünyadaki güç dengelerinin panoramasını oluştururken,
özellikle de Doğu’da emperyalist güçlerin masa başında
bugünkü Orta Doğu’nun haritasını nasıl yeniden
şekillendirdiğini anlatmaktadır. Bu siyasi yapı bir başka
çatışma katıdır.
Orta Doğu’nun beşinci katı; demokratik yapısıdır.
Bölge ülkelerinin bazılarının isminde veya devlet
yapılarında ’’demokrasi’’ ismi geçiyor olsa da bunun
gerçek anlamda demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Çünkü
demokrasi, öncelikle burjuva demokratik devriminin ve
sanayi devriminin bir ürünüdür, üretim, bilgi toplumu ve
bilgi ekonomisi ile gelişir, ekonomik ilişkiler ve bunun
üzerinde gelişen sosyal ilişkilere dayanır. Bunların
hiçbirisi bölge ülkelerinde yoktur. Tabanda demokrasinin
temelleri atılmamıştır, Batı tipi bir demokratik toplum
ve demokratik işleyiş kurulmamıştır. Gerçek demokratik
bir düzen için ihtiyaç duyulan demokratik insan da
yetiştirilmemiş, insan davranış ve değer yargıları da
demokrasiye uygun bir biçimde değiştirilmemiştir.
Bu nedenle bütün demokrasi girişimleri bünyeye
uymamakta ve bu kat da çatışma sebebi olmaktadır.
Ayrıca demokrasi olmayınca mevcut sosyal gruplar
kendilerini dışlanmış hissetmekte, dışlanma
ötekileştirmeyi, ötekileştirme de düşmanı yaratmakta bu
da bir çatışma sebebi olmakta ve şiddeti artmaktadır.
Orta Doğu’nun altıncı katı; sosyolojik yapısıdır.
Modernleşmenin tam olarak sağlanamadığı bu
bölgede Avrupa ve Amerika merkezli ideolojik bir

yabancılaşma söz konusudur. Bu yabancılaşma bir kültür
ikilemini doğurmaktadır. Bu yabancılaşmanın bir sonucu
olarak bölgedeki bütün bu etnik, dini ve mezhep yapısı
kendi içinde de değişik sosyal gruplara ayrılmaktadır.
Bu ayrışım içinde Batı Dünyası ile kısmen bütünleşmiş
veya bütünleşmek isteyen ve Batılı bir yaşam tarzını
benimseyenler ile kendi muhafazakâr yapısını korumak
isteyen veya radikal düşüncesini gerçekleştirmek
isteyen gruplar bulunmaktadır. Bu ayrımı Laik Müslüman
- İslamcı veya Ilımlı Müslüman- fanatik Müslüman
veya radikal Yahudi- ılımlı Yahudi diye de yapabiliriz.
Bölgedeki en tehlikeli ve derin çatışma bu kattadır.
Orta Doğu’nun yedinci katı; bölge ülkelerinin
küresel güçlerle olan ilişkileridir.
Bütün bölge ülkelerinin küresel güçlerle çok özel
ilişkileri vardır ve bu küresel güçler bütün bölge
devletlerinin hücrelerine kadar nüfuz etmiştir. Bölgede
küresel güçlerin menfaatlerine uyum sağlayamayan
hiçbir iktidar uzun süre görevde kalamamaktadır.
Saddam’dan Kaddafi’ye bölge liderlerinin tasfiyesi
düşündürücüdür. Bölgede emperyal güçlere
ters düşecek, küreselleşme karşıtı, ulusalcı, tam
bağımsızlıkçı sivil - asker ne kadar güç varsa hepsi
etkisiz hale getirilmiştir.
Orta Doğu’nun sekizinci katı; sorunu çözülmemiş
Filistin’dir.
Filistin sorunu çözülmediği sürece çatışma sebebi
olmaya devam edecektir. Sorunun birincil kaynağı
İsrail’de yerleşik bir varlık olan ve hep toprak peşinde
koşan Siyonizm ve Siyonist siyaseti rehber edinen
İsrail yöneticileridir. (Sion; Kudüs’ün eski adıdır, aynı
zamanda Kudüs’te Yahudilerin kurduğu ilk kaledir,
Tevrat’ta ise Kudüs’ün doğu tepesine verilen addır.
Siyonizm de bu kelimeden gelir.) Sorunun ikincil kaynağı
da İsrail’i hepten tanımayan siyasal İslam’dır.
Bölgede Filistin’in en büyük destekçisi ve İsrail’in
en büyük karşıtı Saddam’lı Irak idi. Birinci Körfez
Krizinde İsrail’e düşen Saddam’ın Scud füzeleri hâlâ
hafızalardadır. Bölgede Filistin’in ikinci en büyük
destekçisi ve İsrail’in ikinci en büyük karşıtı Kaddafi’li
Libya idi. Bölgede Filistin’in üçüncü en büyük destekçisi
ve İsrail’in üçüncü en büyük muhalifi Esad’lı Suriye
idi. Bu ülkelerden ilk ikisi tasfiye edilmiş, üçüncüsü
ise yaşattırıldığı iç savaşla var olma mücadelesi
vermektedir. Bu şekilde Filistin’i gerçek anlamda
destekleyen bu üç devletin de saf dışı bırakılmasıyla;
Filistin’in korumasız, kimsesiz, sahipsiz ve desteksiz,
İsrail’in ise kontrolsüz ve muhalifsiz bırakıldığı
değerlendirilmektedir. ABD ve AB’nin İsrail’in yanında
yer aldıkları malumdur. Bu süreçlerden sonra İsrail’in
Filistin konusunda daha bir pervasız ve daha bir frensiz
hareket edeceği beklenmektedir. Bu durum ise sorunu
daha bir içinden çıkılmaz hâle getirmektedir.

Orta Doğu’nun dokuzuncu katı; doğal enerji
kaynakları ve su sorunudur.
Tüm dünyada, fosil kaynaklar denilen kömür,
petrol ve doğalgaz, toplam enerji tüketiminin %85’ini
oluşturmaktadır. Fosil kaynakların en önemli kesimini de
petrol oluşturmaktadır. Orta Doğu, bugün, dünya petrol
tüketiminin %60’ını, doğal gaz ihtiyacının ise %25’ini
sağlamaktadır. Tahminlere göre dünya petrol rezervi
yaklaşık olarak 1200 milyar varildir ve bunun yaklaşık
750 milyar varili Orta Doğu topraklarında bulunmaktadır.
Ayrıca Orta Doğu petrolü kaliteli ve çıkarılması kolay
bir petroldür. Bu yüzden, petrol üretimine yatırılan
sermayenin kâr oranı, dünyanın diğer kesimlerindeki
petrol üretimine göre çok daha yüksektir. Bu durum ise,
emperyalist güçlerin iştahını kabartmaktadır.
Dünya yüzeyinin yaklaşık %70’i sularla kaplıdır,
fakat insanoğlu bu suyun ancak %3’lük bir kısmını
kullanabilmektedir. Bu %3’lük kısmın dünya üzerindeki
dağılımı son derece dengesizdir. Bu durum kimi ülkeleri
su zengini yaparken, kimi ülkeleri kuraklıkla karşı
karşıya bırakmaktadır. Orta Doğu bölgesi zaten su
kaynakları açısından kıttır. Sınır aşan sular vardır. Bu
durum Orta Doğu’daki birçok ülke için hayati sorunlar
yaratmaktadır. Suya ve su kaynaklarına ulaşmak işbirliği
kültürünün olmadığı Orta Doğu’da en büyük çatışma
sebebidir. Hızla artan Orta Doğu nüfusu ve küresel
ısınma da su sorununun şiddetini artırmaktadır. Dışarıda
petrol, içeride su hâkimiyeti çabaları Orta Doğu için
büyük bir çatışma kaynağını oluşturmaktadır.
Orta Doğu’nun onuncu katı; kültürel yapısıdır.
Önce bölgeye ait bir hikâye: Yunan mitolojisinde
Tanrı Zeus şimdiki Kaz dağında (o zamanki İda dağında)
yaşar. İki oğlu vardır. Ne yazık ki bu ikisi de birbirinden
kıskançtır. Zeus bunların kıskançlığından bıkar ve en
kıskancını karşısına alarak sorar; ‘’Oğul! Dile benden
ne dilersen,
sınırsız olarak
dilediğin
her şeyi
vereceğim,
ancak bir
şartım var;
benden
dilediğinin
iki mislini
kardeşine
vereceğim.’’
Oğul cümlenin
ilk yarısında
sevinir ancak
cümlenin

tamamlanmasıyla üzülür, biraz düşündükten sonra cevap
verir: ‘’Baba, benim bir gözümü çıkar!’’ Hikâyede olduğu
gibi bu özellik bölgenin hâkim kültürüdür; Kaybet –
kaybet!
Carl Von Clausewitz’in ‘’savaş politikanın başka
araçlarla devamından başka bir şey değildir’’ tezi
bize şimdiye kadar çatışmaların sebeplerini anlamaya
çalışmak için temel bir esas vermekteydi. Ancak;
hâlen İngiliz Kraliyet Akademisinde öğretmenlik yapan
İngiliz düşünür ve yazar John Keegan’ın güzel bir kitabı
vardır; ‘’Die Kultur des Krieges’’ (Savaşın Kültürü) (Die
Kultur des Krieges, John Keegan, Verlag: Rowolt Tb.
2007) (Bu kitap Türkçeye ‘’Savaş Sanatı Tarihi’’ olarak
çevrilmiştir, Doruk Yayınları, Tarih Dizisi, 2007) John
Keegan bu kitabında Clausewitz’in ‘’savaş politikanın
başka araçlarla devamından başka bir şey değildir’’
önermesine bir karşı tez getirip savaşın kültürel
karakterine vurgu yaparak savaşın esas nedenini kültüre
bağlamaktadır. Keegan’a göre işbirliği özelliğinin ve
davranışının ve uzlaşma kültürünün gelişmediği ve
çatışma alışkanlığının hâkim olduğu kültürlerde savaş
kaçınılmaz olmaktadır. Babil’in asma bahçelerinde
birey ve toplum bazında işbirliği ve uzlaşma kültürünün
geliştiğini gösteren pek bir emare bulunmamaktadır.
Uyum, ahenk, işbirliği ve uzlaşma kültürünün olmadığı
bu bölge, bölgenin hâkim karakteri ‘’çatışma kültürü’’ ile
yoğrulmuştur. Bu da gelecek açısından ürkütücü ve de
korkutucudur.
Le Monde Diplomatique isimli aylık çıkan Fransız
dergisi yıllarca önce yazar Claude Julien (1925-2005)
imzasıyla ‘’Kendi Kültürleriyle Hasta Olan Toplumlar’’
adlı bir makale yayınlamıştı. Makalenin adı gibi bütün
bölge milletleri; feodal yapıları, gelenekleri, orijininden
sapmış dini inanışları, kadına bakış açıları, otoriter
eğilimleri, güce olan sevgi ve biat anlayışları, uzlaşma
ve işbirliği yeteneğinin olmayışı gibi özellikleriyle
kendi kültürleriyle hasta olan toplumlardır. Bu kültür
onları hem hasta etmekte hem de komşu toplumlarla
çatışmalarına yol açmaktadır.
Bir söz vardır; ‘‘Yakınmanın bitmediği yerde hayat
bir zebani topuzu, yakınmanın bittiği yerde ise hayat
bir gül bahçesidir.’’ Ne yazık ki ‘’yakınmak’’ Babil’in
asma bahçelerine özgü bir alışkanlıktır. Babil’in asma
bahçelerinin hâkim kültürü yakınmaktır, hüzündür,
feryattır, figandır. Bu bahçelerde insanlara müzik diye
genellikle hüzün şırınga edilir. Bu bahçelerde insanların
sevinçlerini alenen dışa vurmaları ayıptır ama kederleri
ve yasları, feryatları ve figanları aşikârdır. Babil’in
asma bahçelerinde bilgi, eğitim, demokrasi, özgürlük,
hak, hukuk ve adalet gibi toplum bilincine yerleşmiş
açık kavramlar ile yerleşik kurumlar, kurallar, kaideler
ve teamüller yeterince gelişmemiştir. Bu bahçelerde
‘’kin’’ ve ‘’nefret’’ sıkça rastlanılan iki kavramdır. Bu
bahçelerde tartışma ve sorgulama kültürü oluşmamıştır,
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bunun yerine ezber, itaat ve biat kültürü hâkimdir.
Bu bahçelerde politika; ilkelerin ve ülkülerin değil,
çoğunlukla çıkarların ve güçlerin mücadele aracıdır.
Bu bahçeler kargaşa içindedir; bu bahçelerde trafik
kargaşası, inşaat kargaşası, insan kargaşası vardır. Bu
bahçelerde zekâ yerine şark kurnazlığı, dürüstlük ve
liyakat yerine sadakat, görev yerine itaat, hak yerine
güç vardır. Bu bahçelerde bilim, sanat, edebiyat, felsefe
ve estetik rakipleriyle rekabet edebilecek seviyeye
ulaşmamıştır. Bu bahçelerde; eğitim, disiplin ve ahlak
adına insanların yaşama sevinci budanır, ciddiyet adına
suratları asılır, kadınları; gelenek adına aşağılanır, cinsel
obje olarak görülür, baskı altına alınır, katledilir. Bu
bahçelerde “Devlet Organizasyonu” halk için değil, halk
“Devlet Organizasyonu” için vardır. Bütün bunlar yeni
değildir. Mevlânâ Celaleddin Rumi ‘’Bu Ayrılık’’ isimli
şiirinde tanımlardı bu bahçeleri: ‘‘Bu kupkuru yerde
yakınmadan gayri ne gördük, / bu kupkuru yerde ne
gördük zulümden gayri.’’ Sanki Dante’nin şiiri de Babil’in
asma bahçelerinin insanlarını anlatır gibidir: “Sizler
ki hüzün var / yüzünüzde yere eğik / gözleriniz acınızı
gösteren, / nereden gelirsiniz, / renginiz acının rengine
dönmüş böyle..!” Muhtemeldir ki Buhtunnasır’ın rüyası
gerçek olmuştur. Bu bahçelerde ulviyet iddiasındaki
liderlerinde sonu hep Buhtunnasır gibi olmuştur.
(Saddam, Kaddafi vb.)
Babil’in asma bahçelerinin kültürünü ve insan
yapısını ve insanının özelliğini arda arda vereceğim şu
üç yazısı ile Lübnanlı yazar, şair ve ressam Halil Cibran
daha iyi anlatmaktadır:

Acıyla karıldı harcın ama acıya da yabancısın. Ağıtları
sen yakarsın ama kendi kulakların duymaz kendi ağıtını.
Bir koyun sürüsünden çalar gibi çalarlar insanlarını
ve sen bir koyun sürüsü gibi bakarsın çalınanlarına.
Tanrı’ya yakarır ama firavunlara taparsın. Musa
Kızıldeniz’i açsa önünde sen o denizden geçmezsin.
Ey kavmim, sen ki peygamberlerini bile dinlemedin,
beni hiç dinlemezsin. Korkarsın kendinden olmayan
herkesten. Ve sen kendinden bile korkarsın. Hazreti
İbrahim olsan sana gönderilen kurbanı sen pazarda
satarsın. Hazreti İsa’yı gözünün önünde çarmıha
gerseler sen başka şeylere ağlarsın. Gündüzleri Maria
Magdelena’yı fahişe diye taşlar, geceleri koynuna
girmeye çalışırsın.
Ey kavmim, sen ki peygamberlerinin dediklerini bile
dinlemedin, beni hiç dinlemezsin. Dönüp de bakmazsın
ölülerine. Lut kavminden de değilsin, hazdan olmayacak
mahvın. Ama sen kendi acına da yabancısın. Kadınların
siyah giyer kederle solar tenleri ama onları görmezsin.
Her kuytulukta bir çocuğun vurulur, aldırmazsın.
Merhamet dilenir, şefkat dilenir, para dilenirsin.
Ve nefret edersin dilencilerden. Utancı bilir ama
utanmazsın. Tanrı’ya inanır ama firavunlara taparsın.
Bütün seslerin arasında yalnızca kırbaç sesini dinlersin
sen...
Ey kavmim, sen ki peygamberlerini bile dinlemedin,
beni hiç dinlemezsin... Ey kavmim, tek tek öldürülürken
insanların, sen korkudan öleceksin.’’
…
Halil Cibran’ın ‘’Ermiş’’
isimli kitabından bir
bölüm:

“Ne yazık o ulusa ki bir urba giyer, kendi dokumaz,
bir ekmek yer, kendi hasat etmez ve bir şarap içer ki
kendi testisinden akmaz. Ne yazık o ulusa ki zorbayı
kahraman diye alkışlar ve gösterişi fatih cömertliği
sayar. Bir ulusa ne yazık ki rüyasında küçümsediği
tutkuya uyanıkken boyun eğer.

‘’Siz kurallar koymayı
çok seversiniz, ama
kuralları bozmayı daha çok
seversiniz. Tıpkı okyanus
kıyısında sabırla kumdan
kuleler yapan, sonra da
kahkahalarla onları deviren
çocuklar gibi.’’

Ne yazık o ulusa ki bir cenaze töreninde yürürken
sesini yükseltmez, yıkıntıları içindeyken bile öğünür ve
ensesi kılıçla kütük arasında uzanırken ayaklanmaktan
geri duracaktır. Devlet adamı bir tilki, düşünürü bir
hokkabaz ve sanatı yamama ve taklit olan o ulusa ne
yazıktır.
Ne yazık o ulusa ki yeni yöneticilerini borazanlarla
karşılar ve yalnızca bir diğerini yine borazanla
karşılamak için yuhalarla uğurlar. Ne yazık o ulusa ki
bilgileriyle yıllardır dilsiz ve güçlüleri beşiktedir henüz.
Ne yazık o ulusa ki parçalara bölünmüş, her parçası
kendini bir ulus sanır. “
…
‘’Ey kavmim, sen ki peygamberlerini bile dinlemedin
beni hiç dinlemezsin. Dönüp de bakmazsın ölülerine. Lut
kavminden de değilsin sen, hazdan olmayacak mahvın.

Belki de bu kat
bir sonuç değil bütün
çatışmaların anası ve
sebebidir.
Katlardan arta kalanlar.
Erol Toy’un çok güzel bir kitabı vardı iki ciltlik:
Toprak acıkınca. (Toprak Acıkınca, Erol Toy, Yaz
Yayınları, 1998) Kurtuluş savaşını anlatırdı. Bu kitapta
bir konuşma geçer torun ile nine arasında:
- ‘’Nine ölüm nedir?’’
- ‘’Ölüm neye benzer biliyor musun Hasan?’’

- ‘’Neye nine?’’
- ‘’Toprak acıkır Hasan. Toprak da insanlar gibidir.
Belirli bir süre içinde acıkır. O zaman sürmek gerekir
onu. Ekmek gerekir. Doyduysa ne âlâ. Doymadıysa
daha ister toprak. Terini alır insanoğlunun. Yetmez.
Tohumunu, emeğini alır. Oda yetmez Hasan’ım. Gayrı
alacak bir şeyi kalmamıştır. Canını alır. Bir can yetmezse,
pek çok can alır. Doyar toprak. Bir süre doyar aldığıyla.
Sonra yine acıkır.’’ Susar nine. Bir süre düşünür sonra
yeniden devam eder…
- ‘’İşte ölüm, insanoğlunun bir lokma gibi, bir
tohum gibi toprağa düşmesine benzer.’’
Babil’in asma bahçelerinde ölüm hep ninenin
söylediği gibi insanoğlunun bir lokma gibi, bir tohum
gibi toprağa düşmesine benzemektedir ve bu bahçelerde
bu topraklar yukarıda anlatılan nedenlerle hep açtır ve
hiç doymamaktadır.
***
Bu
katlardan
ikinci
kattaki (din)
unsurların
(Musevilik,
Hıristiyanlık
ve İslamiyet)
bu hâlde
olmasının
her birisinin
kendine özgü
nedenleri
vardır. İslam
dünyasının
ise bu hâle
gelmesinin
bir nedeni
de İbn-i
Rüşd, Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Haldun gibi eski Yunan
felsefesinde Aristo çizgisinde deneyimci gerçekçiliği
sürdürme yolunu tutanların karşısında Eflatuncu
idealist felsefeyi savunan İmam-ı Gazalî’nin (Hüccet’ül
İslam -İslam’ın kanıtı) (1058-1111) egemen olmasıdır.
Gazali 11 ve 12. yüzyıl İslam coğrafyasının çok etkin
bir din bilginidir. Saygı duyulan birisidir. İmam-ı
Gazalî ‘’Tehâfütü’l-Felâsife’’ (Filozofların Tutarsızlığı)
(El-Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı-Türkçe-Arapça,
Çevirenler: Mahmut Kaya - Hüseyin Sarıoğlu, Klâsik
Yayınları, 2014) adlı eserinde, Farabi ve İbn-i Sina gibi
İslam bilginlerini eleştirerek (ve de kâfirlikle suçlayarak)
“akıl, inanca ters düşemez” diye devletin varlığı ve
güvenliği için akılcı gidişi önlemeye çalışmıştır. Ayrıca
İmam-ı Gazalî ‘’artık İslam tekâmüle erdi’’ diyerek
İslam’da içtihat kapısını (yorum, yeni kural koyma) da
kapatmıştır. İmam-ı Gazali, ümmeti soru soran, eleştiren,

itiraz eden bir kütle değil, itaat eden ve teslim olan bir
topluluk olarak tanımlamıştır.
Gazalî ‘’Tehâfütü’l-Felâsife’’ isimli eserinde, İbn-i
Sina’nın, sadece İslam düşüncesinin değil, tüm insanlık
tarihinin en değerli eserlerinden olan ‘’Kitab’uş
Şifa’’sında (İbn Sînâ, Şifa Kitabı, Tıp Kanunu, Felsefe
Meseleleri, Müzik / Fikir Mimarları Dizisi, Editör:
Hüseyin Gazi Topdemir, Say Yayınları, 2013) geçen
düşünceleri de eleştirir. (Gazalî kitabının başında
Maksadü’l Felâsife adı ile İbn-i Sina’nın felsefe doktrinini
özetler. ‘’Tehâfütü’l-Felâsife’’, İbn-i Sina’nın fikirlerini
reddetmeye çalışan yirmi bölümden oluşur. Onyedi
bölümde İbn-i Sina ve takipçilerinin yanıldığı noktaları
göstererek onları küfür ile itham eder. Diğer üç bölümde
ise fikirlerinin tamamen İslam dışı olduğunu söyler.
Filozoflara karşı öne sürdüğü suçlamaların arasında
Allah’ın varlığını ve Allah’tan başka tanrı olmadığını
kanıtlayamamalarıdır.)
İmam-ı Gazalî’den yaklaşık yüz yıl sonra, Endülüslü
Halife İbn-i Rüşd (1126-1198) ise ‘’Tehâfüt et – Tehâfüt’’
(Tutarsızlığın Tutarsızlığı) (Kurtubalı İbn Rüşd,
Tutarsızlığın Tutarsızlığı, Çeviren: Muharrem Hilmi Özev,
Bordo Siyah Yayınları, Dünya Klasikleri-Felsefe, 2012)
denemesinde, akıl-inanç çelişkisinin kaçınılmazlığını,
hatta gerekliliğini iddia eder. İbn-i Rüşd, bilimin ve
felsefenin kâfirlik olamayacağını, insan aklının özgür
bırakılması gerektiğini, dini kuralların akıl ve mantıkla
çelişmesi halinde akla göre yorumlanmasının doğru
olacağı görüşünü savunur. ‘’Çünkü’’ der İbn-i Rüşd;
“İnsan aklı da Allah vergisi bir yetenektir ve bu nedenle
akla uygun olan nakle (kutsal söz, vahiy) aykırı olamaz.’’
Gerçekte de İslamiyet, akıl dinidir, bilimi kutsar,
bilim, Çin’de de olsa onu oradan gidip almayı önerir. “İlim
Çin’de dâhi olsa gidip alınız.”, “Âlimin mürekkebi şehidin
kanından daha
üstündür.”, “İlim
öğrenmek beşikten
mezara kadar
farzdır.”, “Bir
saatlik tefekkür –
düşünüş - 60 yıllık
nafile ibadetten
daha hayırlıdır.”
gibi İslam’ın bilim
ile çatışmadığını,
evrensel bir din
olduğunu, akla ve
doğaya en uygun
din olduğunu
açıklayan Hz.
Muhammed
(SAV)’in hadisleri
vardır. Ayrıca
Kur’anı Kerim Ra’d
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Suresi 19. ayette ‘’innema yetezekkeru
ulül ‘elbab’’ ifadesi geçmektedir ki
Türkçe meali şu şekildedir; ‘’Yalnızca
derin düşünebilen akıl sahipleri bunu
idrak edebilirler’’. Bir kısım yorumcular
bu ayette geçen ‘’ulül ‘elbab’’ kavramını
‘’akıl ile vahiy veya nakil çatışınca
akl-ı selim karar vermelidir’’ şeklinde
yorumlamışlardır. (Dr. Harun Çağlayan,
Bilgi Kaynağı Olarak Akıl- Reason
As A Source Of Knowledge, Kelam
Araştırmaları, 2011, s. 246, Muhammed
Abduh, Tevhid Risalesi, Çev. Prof. Dr.
Sabri Hizmetli, Ankara, 1986) Ayrıca
Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği
gibi; “Bizim dinimiz en makul ve en
tabii dindir. Ve ancak bundan dolayıdır
ki, son din olmuştur. Bir dinin tabii
olabilmesi için akla, fenne, ilme,
mantığa uygun düşmesi gereklidir.
Bizim dinimiz bunlara tamamen uygun
düşer.” (Ord. Prof. Enver Ziya Karal, -1923-01- Fatih
ÖZDEMİR Atatürk’ten Düşünceler, ODTÜ Yayıncılık,
Ankara 1990, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II ) sözü
ışığı altında İslam dinin akla ve bilimsel faaliyetlere
önem verdiğini görmekteyiz. Kaldı ki bizzat İmam-ı Gazalî
kendisi söylemiştir; “astronomi bilmeyen marifetullahta
noksan kalır”. Marifetullah; ‘’Allah’ı tanımak’’ demektir.
Acaba bilimsiz, ilimsiz astronomi nasıl gerçekleşecektir
ki? Görüldüğü gibi hem İslamiyet hem de bizzat Gazalî
bilimi kutsarken ne yazık ki Gazalî’nin yanlış anlaşıldığı ve
tüm bu uygulamaların bu yanlış anlamadan kaynaklandığı
veya güç sahiplerinin işlerine öyle geldiği gibi anladığı
değerlendirilmektedir. Muhtemeldir ki Gazalî; akıl ile
imanın uyum içinde birbirini tamamlayacağını iddia
etmiştir.
Aralarında yüzyıl gibi bir zaman aralığı da olsa
İmam-ı Gazalî ile İbn-i Rüşd’ün bu kitapları yazılı tarihin
en önemli ve en büyük tartışmalarından birisi olduğu
kıymetlendirilmektedir. İbn-i Rüşd bu tartışmayı siyasal
planda kaybetmiştir. Çünkü İslam dünyasının sultanları,
halifeleri ve güç sahipleri–yanlış anlaşılan veya işlerine
öyle gelen, bilim yerine inancı savunduğunu iddia ettikleriGazalî’yi desteklemişler, İbn-i Rüşd’ü ise ihmal etmişlerdir.
Ancak İslam dünyasında Gazalî’nin görüşünün
(veya bu yanlış anlamanın) egemen olmasının tüm
İslam dünyası için büyük bir talihsizlik olduğu
değerlendirilmektedir. Gazalî’nin görüşü Fatih Sultan
Mehmet’ten sonra Osmanlı medresesine de egemen
olmuştur. Osmanlıcada Ehl-i İman ve Ehl-i İlim ve Ehl-i
Hikmet (felsefe) kavramları olmasına rağmen Osmanlıda
özgür düşünce ve felsefeden uzak durulmuş, din eğitimine
ağırlık verilerek bilim ihmal edilmiş ve bu da Osmanlının
sonunu hazırlayan nedenlerin başında gelmiştir.

Antik Çağ Grek bilimi ve felsefesi
uzmanı olan, Aristo’dan Platon’a kadar
çok sayıda felsefe ve bilim insanının
eserlerine yorumlar yazan, onlara
şerhler düşen İbn-i Rüşd’ün kitapları
Arapçadan Latinceye çevrilmiş ve Batı,
unuttuğu Antik Çağın bilim insanlarını
ve felsefecilerini yeniden İbn-i Rüşd’ün
eserlerinden öğrenerek Rönesans’ı
başlatmıştır. Böylece Batı İbn-i Rüşd’ün
yolundan giderken, Doğu ise Gazalî’nin
yolundan gitmiştir. Varılan sonuç
ortadadır. Ancak İbn-i Rüşd, tüm İslam
dünyasında ve tüm zamanlarda sadece
bir yerde kazanmıştır; bu da Türkiye’dir.
Bu topraklarda gerçekleşen 1923
Cumhuriyet devrimlerinin tarihsel ve
felsefi anlamı budur.
Günümüzde de İran, Mısır,
Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye’de
yaşanan olaylar ile İŞİD (İD), Şebap
ve Boko Haram vakaları yeni değildir. İşte ne olmuşsa
o zaman (MS 1100) olmuştur. Bugün olanlar Gazalî
görüşünün (veya yanlış anlaşılışının) günümüze
olan izdüşümleridir. Aşağıda sunulan tespitler İslam
dünyasındaki bu talihsizliğin, bu yanlış anlamanın ve bu
izdüşümün somut sonuçları olduğu değerlendirilmektedir.
2000’li yılların başında Mısır El Ezher Üniversitesinin
bir araştırması yayınlandı. Bu araştırmaya göre son bir
yılda yabancı dillerden İspanyolcaya çevrilen kitap sayısı,
son 1000 (bin) yılda yabancı dillerden Arapçaya çevrilen
kitap sayısından daha fazladır.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Temmuz 2014
tarihinde İstanbul’da düzenlenen 32 ülkeden 100’ü aşkın
İslam bilim adamının katıldığı ‘’Dünya İslam Bilginleri
Barış, İtidal ve Sağduyu İnisiyatifi Toplantısı’’nın
değerlendirme oturumunda konuşan Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez bazı araştırma
sonuçlarını da paylaşarak şunları ifade etti: “Yapılan
bazı araştırmalara göre son yıllarda günde ortalama bin
Müslüman katlediliyor. Bunun yüzde 90’ı Müslüman
tarafından, kardeşi tarafından katlediliyor. Sadece
Suriye’de, Irak’ta değil. Libya’da, Pakistan’da, Afrika’da,
Myanmar’da... Buralarda ortaya çıkan hareketler var.
Şebap’lar, İŞİD’ler, Boko Haram’lar var. Bütün bunlar
nasıl türedi. Müslüman kamuoyunda nasıl ortaya çıktı.
Üzerinde durmamız gereken en önemli husus bütün bu
yapılar nasıl ortaya çıktı. Yanlış yapılar nasıl oluştu. Asıl
gaye ise temelinde mezhepçilik ya da fitne ateşini nasıl
söndürebiliriz.” Görüldüğü gibi bu coğrafyadaki bir kısım
insanlar Müslüman olmuşlar, lakin İslam olamamışlardır.
(İslam sözcüğü Arapça “se-le-me” kökünden türemiştir ve
anlamı “barış”tır.)
O günden (1100-1200) bugüne İbn-i Rüşd, Farabi,

İbn-i Sina, İbn-i Haldun, Şirazlı Şadi, Hafız-ı Şirazî,
Ahmet Yesevi, El Kindî, Mevlânâ, Yunus Emre, Şems-i
Tebrizi, Muhyiddin İbn-i Arabî, Sadrettin Konevî, Hallac-ı
Mansur, Cüneyd-î Bağdadî, Bayezid-î Bistamî, İmam-ı
Rabbanî (16. yy.), İmam-ı Azâm Ebu Hanife, İmam-ı
Buharî ve İmam-ı Gazalî gibi İslam tefekkürlerini,
düşünürlerini bu coğrafya bir daha çıkaramamıştır.
Bu coğrafyada böylesine İslam düşünürleri bir daha
çıkmadığı gibi, İslam dünyasını 20. ve 21. yüzyılda
Batı kültürü ile rekabet edebilecek bir güce eriştirecek
düşün dünyasının temsilcileri de olmamıştır. Batı
dünyasını aydınlığa taşıyan ve 20. yüzyıla hazırlayan
sanat ve bilim dünyasının yanında düşün dünyasının
Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, Immanuel Kant,
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Baron de Montesquieu,
Auguste Comte, Alexis de Tocqueville, Emile Durkheim,
Jean-Jacques Rousseau, Max Weber, Raymond Aron,
Maurice Duverger gibi temsilcileri de İslam dünyasında
olmamıştır. Günümüzde de tüm dünyaya ve hatta
sadece İslam dünyasına da olsa hitap edecek bir İslam
entelektüeli de yoktur. Çünkü sadece düşüncenin evrimi
olur, inancın evrimi olmazdı.
Alman araştırmacı Peter Scholl-Latour’un (1924 16 Ağustos 2014) 1998 yılında yayınlanan güzel bir
kitabı vardı; ‘’Das Schlachtfeld der Zukunft: Zwischen
Kaukasus und Pamir’’
(Geleceğin Muharebe
Sahası: Kafkasya ve
Pamir Arası) (Goldmann
Verlag, April 1998)
(Ne yazık ki bu kitap
ne Türkçeye çevrildi
ne de Türkiye’de ilgi
gördü.) Kitapta özetle
diyordu ki yazar;
İran ve Afganistan’da
dini referans alan
bir rejim türemiştir.
Kafkasya ve Pamir
arası ve bölge ülkeleri
tamamen, İran ve
Taliban cinsi bu dinci akımın etkisine girecektir. 1970’lı
yıllardan bu güne, gerçek dinle, gerçek İslam’la, gerçek
Müslümanlıkla hiç ilgisi olmayan ve dini, İslam’ı ve
Müslümanlığı siyasi amaçlarla kullanmak isteyen ‘’Yeşil
Kuşak’’ ve ‘’Ilımlı İslam’’ gibi projeler uygulamaya
konulmuş ve bu projeler sonunda da bu Taliban etkisi
sadece Kafkasya ve Pamir arasında kalmamış, Mısır
dâhil tüm Kuzey Afrika’yı, Irak ve Suriye’yi ve tüm
Orta Doğu’yu kaplamıştır. İşte Irak ve Suriye’de ortaya
çıkan bu çatışmaların bu projelerin bir sonucu olduğu
değerlendirilmektedir.
Bugün için Afganistan’dan, Irak’a, Suriye’ye, Libya’ya
kadar Babil’in asma bahçelerinde siyasi iktidarlar

parçalanarak devlet kapasitesi çökertilmiş, paylaşılan
ortak ulusal değer, ortak inanç ve ortak hikâyeler
kaybolmuş, bu şekilde bölgede bir siyasal boşluk oluşmuş
ve bu boşlukta El Kaide, El Nusra gibi radikal dinci
çeteler, IŞİD (İD) gibi terör grupları, aşiretlerden de güç
alarak bir din devleti inşa etmeye başlamışlardır. Bu
nedenle bazı düşünürler Avrupa’nın 5’inci Yüzyılda girdiği
Orta Çağ gibi Babil’in asma bahçelerinin de bu yüzyılda
kendi Orta Çağına girdiklerini iddia etmektedirler.
İslam dünyasındaki bu Batı karşısındaki
gerileyişinin, mevcut siyasal kavgaların, sosyolojik ve
ideolojik ayrışmaların temelinde İmam-ı Gazalî ile İbn-i
Rüşd arasındaki bu bin yıllık tezadın yatmakta olduğu
ve yukarıda da anlatıldığı gibi bütün bunların İmam-ı
Gazalî’nin düşüncesinin veya yanlış anlaşılmasının
egemen olmasının İslam dünyasını getirdiği yer, bir
sonuç olduğu düşünülmektedir. Avrupa’da Rönesans’a
öncülük etmiş, bilimin, medeniyetin ve insanlığın beşiği
bu bahçeler o günden (1100) bugüne bilimi unutmuş,
metafiziğin dipsiz kuyularında kaybolmuş ve mezhep ve
etnik kavgalar nedeniyle bahçede asma katlar arasında
insanları birbirini boğazlar hale gelmiştir.

Sonuç
Anlatıldığı gibi Orta Doğu’nun yapısı Babil’in asma
bahçeleri gibi kat kattır. Ayrıca bu katların da birbiriyle
iç içe geçtiği görülmektedir. Çatışma potansiyelinin çok
yüksek olduğu bu bahçelerde, bu katlarda ve aralarında
bilimden uzak, etnik kökene, dine ve mezhebe dayalı
siyasetlerin sonunun huzursuzluk, çatışma, kan, gözyaşı
ve acıkan topraklar olduğu görülmektedir.
İngiliz aktör, yönetmen ve yazar Peter Ustinov’un
bir tespiti vardır: ‘‘Terör; yoksulların savaşı, savaş
ise zenginlerin terörüdür.’’ Emperyalist güçler bu
bahçelerden elini çekmediği, İslam dünyası da
emperyalizme alet olmadığı, İslam dünyasının
metafiziğin dipsiz kuyularından ve mezhep
kavgalarından kurtulup bilime ve akla yönelmediği,
bölge halklarının etnik tuzaklardan uzaklaşmadığı ve
sonuçta bölgeye gerçek anlamda bir barış ve huzur
gelmediği sürece bu tespit doğrultusunda Babil’in
asma bahçelerinde terör yoksulların savaşı, savaş ise
zenginlerin terörü olmaya devam edecektir.
Ayrıca bölgede hâkim olan ve bölge için politika
belirleyen güçler İngiliz yazar ve sanat eleştirmeni
John Berger’in şu sözünü hiç unutmamalıdırlar:
‘’Galiplerin devri her zaman kısadır; mağlupların ise
anlatılamayacak kadar uzun. Boğucu egemenlik teröre
ilham kaynağı olur; mücadeleye anlam kazandırır.’’
Bölgede barışın ve huzurun tek adresi emperyalist
güçlerden, etnik kökenden ve mezheplerden uzak, laik
bir düzen içerisinde yaşam, bilimsel temele dayalı
eğitim ve yönetim ve bölge ülkeleri arasında sağlanacak
uyum, ahenk ve işbirliği ve yüce Atatürk’ün ‘’Yurtta sulh,
cihanda sulh’’ ilkesidir. Bu olduğu takdirde Babil’in asma
bahçeleri cennetin katlarına dönüşecektir.
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26 Ağustos 2014
Şehit İsmail KÖSE’nin oğlu
Muhammed KÖSE, TSK Mehmetçik
Vakfı İstanbul Anadolu Yakası
Temsilciliği personeli Elif İnce
tarafından ziyaret edildi.

25 Ağustos 2014
Gazi Arslan Şahin, TSK
Mehmetçik Vakfı Samsun
Temsilciliği personeli Özgür
Gültekin tarafından işyerinde
ziyaret edildi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZiLERi ZiYARE TLER
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22 Ağustos 2014
Gazi İbrahim Öz, TSK
Mehmetçik Vakfı İzmir
Temsilciliğini ziyaret etti.

20 Ağustos 2014

Şehit Selman Özay’ın Babası
Rahim Özay, TSK Mehmetçik Vakfı
Samsun Temsilciliğini ziyaret etti.

19 Ağustos 2014
TSK Mehmetçik Vakfı Adana
Temsilciliği personeli Özkan Can,
Gazi Yunus Emre Ayhan’ı evinde
ziyaret etti.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

5 Ağustos 2014
Şehit J. Er Yusuf Keskin’in annesi
Emine Keskin, torunu Yusuf Keskin
ile birlikte TSK Mehmetçik Vakfı
Kocaeli Temsilciliğini ziyaret etti.

14 Temmuz 2014
TSK Mehmetçik Vakfı
Erzurum Temsilciliği personeli
Necati Yıldız tarafından Şehit
Mehmetçik Haydar Taş’ın eşi
Halide Taş ziyaret edildi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZiLERi ZiYARE TLER
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3 Haziran 2014
TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul
Avrupa Yakası Temsilcisi Mustafa
Akyol ile Temsilcilik personeli
İsmail Tükenmez, Gazi Ramazan
Acar’ı Tekirdağ’da ziyaret etti.

20 Mayıs 2014
TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul
Avrupa Yakası Temsilcilik
personeli İsmail Tükenmez,
engelli Mehmetçik Kemal Kılınç’ı
evinde ziyaret etti.

15 Mayıs 2014
TSK Mehmetçik Vakfı
Adana Temsilcisi Mesut
Demiralay, Gazi İnayet
Yetkin’i Hatay’daki evinde
ziyaret etti.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Va s iy e t n a m e n in a rd ın d a n …
mış
Bir önc eki yaz ımız da Türk Med eni Kan unu nda ele alın
hak kınd a
olan ölüm e bağ lı tasa rruf şek iller inde n olan vas iyet
ve vas iyet
akla gele bile cek soru lara cev apla r vere rek vas iyet
çalı şmı ştık .
haz ırlam a süre ci hak kınd a açık lam alar da bulu nma ya
anm ası ile
Bu yaz ımız da ise vas iyet haz ırlam a süre cini n tam aml
in vefa tının
vas iyet nam enin yap ılma sınd an son ra vas iyet sah ibin
şac ağız .
ardı nda n yaş ana nlar ın bir bölü mün ü anla tma ya çalı
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Okan Orduoğlu

MA K ALE

TSK Mehmetçik Vakfı
Hukuk Müşaviri

Soru: Vasiyetnameler hukuk sistemimizde nasıl
koruma altına alınmıştır?
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başka yerde sulh hâkimine teslim edilmiş bile
miras
yer sulh hâkimi tarafından resen (kendiliğinden)
ine
bırakan vasiyet sahibinin yerleşim yeri sulh hâkim
gönderilecektir.
k
Uygulamada daha çok karşımıza çıkan şekil olara
etler
noterde yapılan veya notere teslim edilen vasiy
Noterlik
r.
dadı
altın
nce
güve
daha
biraz
açısından durum
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çalış
e
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Soru: Vasiyetnamenin sulh hâkimine teslimind
r?
sonraki süreç nasıl işliyo
Miras bırakanın yerleşim yeri sulh hâkimine
yarak
teslim edilen vasiyetname, tesliminden başla
lere
ilgili
ve
açılır
bir ay içinde hâkim tarafından
sulh
okunur. Vasiyetname kendisine teslim edilen
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n
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hâkimi 4721 sayılı Türk Mede
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sahib
et
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de
şekil
maddesinde düzenlendiği
enin
bilinen mirasçılarını ve diğer ilgilileri vasiyetnam
nmak
bulu
hazır
rde
takdi
i
açılması sırasında diledikler

MAKALE

enin
üzere çağırır ve iş bu çağrı esnasında vasiyetnam
ğinin
kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örne
eveffa
“Müt
nde
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tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönd
da
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kendilerine ilişkin kısımları ilan yolu ile tebli
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Soru: Vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespi
edilmesinin amacı nedir?
Vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespit
ndırma
edilmesinin amacı mirasçıları ve lehine kaza
rını
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doğr
Bu
ır.
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Soru: Mirasçılık belgesi nedir?
Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı
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tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklılar
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MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

51

Ay ve Yıldız
Ay ve Yıldız
Kaçıncı katında semanın
Al renk mi?
Dolaşmakta damarında Mehmed’in
Ay ve Yıldız
Dalgalandıkça bu topraklarda
Timsalidir istiklalin
Ay ve Yıldız
Işığa, aydınlığa
Döndükçe sırtını dünya
Elbet çıkar.
Bu karanlıkta rahat uyuyan
Anadolu’nun her hudut taşına
Bil ki
Sırtını dayamış bir Mehmet var

S İ Z D EN G EL ENL ER
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Ay ve Yıldız
Bilmem nasıl demeli
O her şeyimiz
Varlığımız, birliğimiz
Göklerden inmedikçe
Gönderden indirme onu, Mehmedim
Yok ondan başka
Hiçbir şeyimiz
Necati Yıldız
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Çok değerli paşam,
Bayram tebrikinizi aldık.
Ne kadar memnun olduğumuzu
şu satırlarımla izah edemem.
değerli
Sağolun, varolun! Her zaman sizin gibi
.
paşalarımızı sonsuza kadar yâd ediyoruz
Sizleri saygı ile anıyoruz.
Bizleri şehit aileleri olarak unutmadınız.
Bizler de sizleri unutamayız.
laşan
Paşam, başta zatıâliniz olmak üzere yak
ar,
kutl
izle
lerim
bayramınızı en içten dilek
Ayrıca
sağlık ve sıhhat dolu günler niyaz ederiz.
an tüm
çalış
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğünde
mlarımızı
görevlilerin bayramını kutlar, saygı ve sela
arız.
Denizli’den kucak dolusu sevgilerimizle yoll
Emine - Ömer TARIM
(Şehit anne ve babası) Denizli

4 Temmuz 2014
TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu, Samsun
Garnizon Komutanı Tuğgeneral
Ufuk Ekinci’yi makamında
ziyaret etti.

4 Temmuz 2014

16 Haziran 2014
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit
Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şubesi
Başkanı Üstüner Midiliç ve Hüdaverdi
Mercan, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu’nu
Vakıf Genel Müdürlüğünde ziyaret etti.

16 Haziran 2014
Kara Havacılık Okul Komutanı
Tümgeneral Metin Gürak, TSK Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
Tamer Büyükkantarcıoğlu’nu makamında
ziyaret ederek ziyaret anısı takdim etti.

24 Nisan 2014
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu
gayrimenkul bağışçılarımız Cemile
Akalın ve Hüseyin Şener Akalın’ı
evlerinde ziyaret etti.
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TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu,
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy’u
makamında ziyaret etti.
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01.04.2014 ile 31.08.2014 tarihleri arasında şehit olan veya herhangi bir nedenle vefat
eden ve yakınlarına TSK Mehmetçik Vakfı tarafından yardım yapılan Mehmetçik’lerin listesi

YA RDI M L AR

56

SERHAT ADSOY

TUNCAY YILDIZHAN

UĞUR ŞAHİN

MEHMET YILDIZ

YILMAZ YÜKSEL

ONUR TAHMAZ

MEHMET TÜRKKOT

SEVDİN YİGİT

MEHMET IĞDIR

BEKİR SEVİNÇ

MUSTAFA DEMİR

ZEKİ AK

ERCAN ALTUNER

BAYRAM ÖZATA

ŞAHİN YİĞİT

METİN ÖZÜARI

MEHMET ERGÜN

BERK KÖSELER

MUHAMMET AKÇELİK

RECEP MÜTEVELLİOĞLU

YUSUF BIÇAK

BEŞİR CÜNEYT YILDIZ

MEHMET UZUN

GÖKHAN DAĞBAY

SEZER ÇELİK

MUSTAFA KAYA

HAZNİ GEZER

KADİR BİLGİN

CİHAN PINARBAŞI

GÜRSEL ERDUĞAN

FERHAN TEKİN

BARIŞ SEVİMSİZ

ÖZKAN DEMİR

BARIŞ GÜLEÇ

ALİEKBER ASLAN

OSMAN KEL

HÜSEYİN ALİCİ

UĞUR YILDIRIM

MELİH BAL

BERAT GÖZAY

HASAN KALKAN

MUHARREM ALİ AL

ERSİN TAŞLİ
SİNAN SEZGİN
MUSTAFA SARI
İBRAHİM TURGUT ARICI
MURAT BÜMEN
HAKAN OLUCAK
ABDULLAH OĞUZ
ALİ KOCA
DOĞAN DOĞAN
SEZGİN ÇEVİK
CANER AYDIN
AYDIN ÇEVİK
KEMAL AÇIKGÖZ
OZAN AĞUŞ

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

YARDIMLAR

01.04.2014 ile 31.08.2014 tarihleri arasında malul gazi ve engelli hale gelen ve TSK Mehmetçik Vakfı
tarafından yardım yapılan Mehmetçik’lerin listesi

İRFAN YILDIRIM

HAKAN ÇELİK

SİNAN DEMİR

MEHMET ÖZBOLAT

KADİR BEYOĞLU

RECEP DÜNDAR

ZÜBEYİR DOĞAN

YUSUF KAYMIŞ

SERABİ ERSÖZ

OSMAN NURİ DİLEK

ONUR SAVRAN

MUSTAFA ÖZEL

SİNAN IŞIK

MURAT KARAASLAN

MEMET YILMAZ

BEKİR GÜĞDEMİR

BURHAN ÖZCAN

ÖMER AĞIŞ

SERVET YILMAZ

İBRAHİM ATİK

ABBAS SAY

MUTLU KORHAN IŞIK

YALÇIN TOP

NAİM AYDIN

SERKAN YURDAKUL

UMUT BERRAK

CEM ERMAN EŞSİZ

MEHMET AYDOĞMUŞ

İSMAİL ŞAHİN

NECATİ EKREM TOSUN

HASAN SANSARKAN

YUSUF AKKAYA

MUSTAFA AMAÇ

SERKAN GEZER

ALİ GÜLEŞÇİ

NUSRET KILIÇ

SERDAR DURAN

HÜSEYİN ÜNDER

EKREM ÇELEBİ

SERKAN TAYKAYA

MURAT ÇETİNKAYA

İSMAİL BULUT

MURAT YÜKSEL

BEKİR ESEN

FATİH KONUK

MEHMET ÇARAL

MEHMET KÜÇÜK

LOKMAN ÇELİK

MUSTAFA SEZER

GÖKHAN BAYTEMUR

CEVAT YALVAÇ

SEFER MERKİT

SERHAT KOCA
TOLGA OLCAY
ERHAN YALÇIN
ADEM CANKARA

MAHMUT KOÇ
HALİL AKKUŞ
CİHAN BAŞSEZER
EMRE ÖZTÜRK

ORHAN SEVERLİ
RAMAZAN YILDIRIM
KEMAL DEMİR
EMRE IŞIK
DİNDAR ARSLAN
ENES YILDIZ
ENGİN ŞENGÜL
ERCAN AYGÜN
İSMAİL PEKER

Vakıf halen
8.748 Mehmetçik ve
Mehmetçik ailesine
yardımda
bulunmaktadır.
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199
118

150
69

318
154

240
131

97
59

309
262 163
144

131
64

361
225

73
42

82
41

164
122

21
11

242
111

99
59

548
298

196
91

95
46

119
63

270
168

136
67
197
147

172
125

421
240

258
160

153
78

331
184

155
75

180
88

316
196

430
270

Gazi ve engelli Mehmetçiklerimiz

: 9.533

295
266

294
159
170
113

149
77

275
165

110
69

333
146

54
41

55
26
154
96

275
259 165
147
100
47

161
78

206
92

104
50 107
57

441
247

97
44

105
57

142
79

93
49

237
132

279
148

167
72

222
119

80
38

39
35

01 Ocak 1982 - 31 Ağustos 2014 dönemini kapsamaktadır.

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

50
37

485
237

364
259

329
247

327
191

314
216

159
129

325
185

157
94

364
248

142
79

157
91

267
170

143
90

147
98

97
50

85
57

75
60

Şehit olan veya hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz : 16.455

405
201

105
64

126
58

104
49

Türkiye Mehmetçik’e,
Mehmetçik Türk milletine emanettir.
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VATAN İÇ İN YA Ş AYIP
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(01 Nisan-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında şehit olan Mehmetçiklerimizdir.)

J. Er
İdris SOLMAZ
19.04.2014
DİYARBAKIR

J. Er
Recep MÜTEVELLİOĞLU
26.05.2014
KONYA

P. Er
Gökhan DAĞBAY
05.06.2014
KOCAELİ

P. Er
Berat SAĞIRKAYA
21.07.2014
NİĞDE

Shh. Onb.
Yiğit ŞAHAN
22.07.2014
İZMİR

P. Er
Emin DASCI
28.07.2014
UŞAK

P. Er
Adem DÖĞÜŞĞEN
21.07.2014
HATAY
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temsİlcİl İkler
60

İSTANBUL ANADOLU YAKASI TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Plaj Yolu Sok. Tan. Apt. Nu.: 19/4
		Caddebostan-Kadıköy/İstanbul
Telefon : 0 216 369 66 22
Faks
: 0 216 369 67 57
İSTANBUL AVRUPA YAKASI TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Ergenekon Mah. Halaskârgazi Cad.
		 Nu.: 3 D.: 4 (Askerî Müze Karşısı)
		Pangaltı-Şişli/İstanbul
Telefon : 0 212 343 37 50 - 51
Faks
: 0 212 343 37 52
İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Talatpaşa Bulvarı Olgun Apt. Nu.: 34/1
		Alsancak/İzmir
Telefon : 0 232 464 66 66
Faks
: 0 232 464 66 66
ADANA TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. Naşal Apt. Nu.: 7/1
		Seyhan/Adana
Telefon : 0 322 457 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. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
: TCZBTR2A
1982 (TL hesabı için)
: TR070001002533000019825329
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR500001002533000019825331
1984 (Euro hesabı için)
: TR660001002533000019825334
Türkiye Halk Bankası Meşrutiyet Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
: TRHBTR2A
1982 (TL hesabı için)
: TR230001200938700016001982
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR860001200938700053001983
1984 (Euro hesabı için)
: TR16000120093870002P001984
Türkiye Vakıflar Bankası Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
: TVBATR2A
1982 (TL hesabı için)
: TR960001500158007286587386
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR400001500158048000441268
1984 (Euro hesabı için)
: TR560001500158048000441271
Akbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)

: AKBKTRIS
: TR040004600646888001001982
: TR750004600646001000001983
: TR250004600646036000001984

Şekerbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)

: SEKETR2A
: TR230005902350130000001982
: TR930005902350130000001983
: TR660005902350130000001984
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Türk Ekonomi Bankası Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
: TEBUTRISXXX
1982 (TL hesabı için)
: TR540003200015000000001982
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR270003200015000000001983
1984 (Euro hesabı için)
: TR970003200015000000001984
Türkiye Garanti Bankası Yenişehir Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
: TGBATRISXXX
1982 (TL hesabı için)
: TR960006200041100000001982
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR690006200041100000001983
1984 (Euro hesabı için)
: TR420006200041100000001984
Türkiye İş Bankası Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
: ISBKTRISXXX
1982 (TL hesabı için)
: TR950006400000142840001982
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR300006400000242840001983
1984 (Euro hesabı için)
: TR030006400000242840001984
Yapı ve Kredi Bankası Ankara Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
: YAPITRISFEX
1982 (TL hesabı için)
: TR570006701000000000001982
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR300006701000000000001983
1984 (Euro hesabı için)
: TR030006701000000000001984
Denizbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)

: DENITRIS
: TR850013400000900198200002
: TR800013400000900198300002
: TR750013400000900198400002

Finansbank Necatibey Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
: FNNBTRIS
1982 (TL hesabı için)
: TR690011100000000000001982
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR420011100000000000001983
1984 (Euro hesabı için)
: TR150011100000000000001984
ING Bank Çankaya Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)

: INGBTRIS
: TR880009900888888800100001
: TR830009900888888800200001
: TR560009900888888800200002

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

TURİZM PETROL İNŞAAT SAĞLIK GIDA VE TİCARET LTD. Ş
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Katkılarınız
Şehit ve Gazi aileleri için

MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL
İNŞAAT SAĞLIK GIDA LTD. Ş
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: www.mehmetciklimitet.com.tr

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

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

TSK MEHMETÇİK VAKFI ÇELENGİ

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

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

TSK
MEHMETÇİK VAKFI
Türkiye Mehmetçik’e,
Mehmetçik Türk Milletine
Emanettir.

VEKÂLETEN KURBAN BAĞIŞI
YAPABİLECEĞİNİZ BANKALAR
Akbank • Denizbank • Finansbank • Garanti Bankası
ING Bank • Şekerbank • T.C. Ziraat Bankası • Türk Ekonomi Bankası
Türkiye Halk Bankası • Türkiye İş Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası • Yapı Kredi Bankası

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü • Tel : 0 312 284 19 70-71

www.mehmetcik.org.tr • mehmetcik@mehmetcik.org.tr
facebook.com/TSKMEV1982

twitter.com/mehmetcikV

