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SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTET ŞİRKETİ
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Sigortalının vefatı durumunda kanunî varislerine, malûliyeti durumunda kendisine poliçe
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(18 yaş altı dahil), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri (18 yaş altı dahil), bedelli
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Komutanlığı kadrosunda çalışan işçiler “Mehmetçik Yaşam Sigortası”ndan faydalanabilirler.
Poliçe bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, baba adı, TCKN, rütbe, telefon numaranız) ile
birlikte aşağıdaki Mehmetçik Vakfı Sigorta IBAN numaralarına poliçe primi ödeme
dekontunuzu 0542 720 5095 numaralı kurumsal whatsapp hattımıza göndermeniz akabinde
Mehmetçik Yaşam Sigortanız başlayacaktır.
Akbank Nenehatun Şubesi:
ING Bank Ulus Şubesi:
TEB Bankası Meşrutiyet Şubesi:

TR 53 0004 6002 8388 8000 0712 69
TR 46 0009 9006 6606 6600 1000 03
TR 62 0003 2000 1050 0000 0305 81

Poliçe Süresi

Poliçe Primi

Vefat / Malûliyet Teminatı

Bedelli Asker

1 Ay

20,00TL

45.000TL

Erbaş/Er

6 Ay

30,00TL

45.000TL

Rütbeli ve Diğer Personel

12 Ay

70,00TL

55.000TL

Poliçe Kapsamı

“Bireysel Emeklilik Sözleşmesi”ni Mehmetçik Vakfı Sigorta’dan yaptıran tüm TSK personeline
ücretsiz 20.000 TL teminatlı “Ferdi Kaza Sigortası”
Kasko poliçelerinde tüm TSK mensuplarına TSK personel indirimi
TSK Personeline özel Mehmetçik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Gelirlerimiz Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimiz için!
MEHMETÇİK YAȘAM SİGORTASI
HAYAT SİGORTASI
SAĞLIK SİGORTASI
BİREYSEL EMEKLİLİK
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

KONUT SİGORTASI
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI
KASKO
İȘYERİ SİGORTASI
TÜM SİGORTACILIK HİZMETLERİ
MEHMETÇİK VAKFI
SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD. ȘTİ.

0850 724 08 50

0850 724 55 00

0850 250 99 99

0850 250 81 81

0850 755 07 55

444 12 44

Adres
: Nenehatun Cad. No. 55 Gaziosmanpașa/ANKARA
Telefon : 0 312 437 77 43
Faks
: 0 312 436 27 44
Whatsapp : 0 542 720 50 95
Web
: www.mehmetciksigorta.com.tr
e-posta : bilgi@mehmetciksigorta.com.tr

Yaşar BAL
E. Tümgeneral
Genel Müdür
Değerli Okurlarımız,
Mehmetçik Vakfı Dergisi'nin 41’inci sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Vatanımızın ve
milletimizin güvenliği, huzuru ve refahı için; canlarını hiçe sayarak Şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını
kaybeden, Gazi ve engelli duruma gelen Mehmetçiklerimiz ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına, ne yapsak
azdır düşüncesiyle, bizlere verilmiş olan bu ulvi görev ve sorumluluğu yerine getirmeye her geçen gün artan bir
şevkle devam ediyoruz.
Dergimizin bu sayısında yer verdiğimiz konulara değinmeden önce; Aralık 2019'da, Çin Halk Cumhuriyeti’nde
ortaya çıkan, daha sonra hızla tüm dünyaya yayılarak Mart 2020 ayı itibariyle ülkemizde de görülen Covid 19
virüsünün sebep olduğu salgın nedeniyle, insanlığın ağır bir sınavdan geçtiğini ifade etmek isterim. Ülkemizin
ve tüm dünya ülkelerinin el ele ve gönül birliğiyle gerekli tedbirleri alarak, en kısa sürede eskisinden çok daha
güçlü bir şekilde, yapılan çalışmalarla bu zorlu mücadelenin başarıya ulaşmasını temenni ediyor, bu konuda gece
gündüz demeden büyük bir özveri ile görevlerini icra eden sağlık ordumuzun tüm fertlerine en içten duygularla
teşekkür ediyor, anlamlı mücadelelerinde başarılar diliyorum.
27 Şubat 2020 tarihinde, İdlib’deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı’nda kadirşinas
halkımız yine, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekât dönemlerinde olduğu gibi, Mehmetçik’e olan
sevgisini ve gönül bağını gösterdi. Bizler de, Türk Milleti’nin tek yürek olarak sıradağlar gibi Mehmetçik’in arkasında
durduğu bu gurur tablosunu sizlerle paylaştık.
Mehmetçik Vakfı Dergisi'nin 41’inci sayısının kapsadığı bu dönemde, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü
ve Şehitler Günü münasebetiyle, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere,
aziz Şehitlerimizi andığımız faaliyetlerimize yer verdik. Ayrıca bu özel günün anlam ve önemine ilişkin bir de
makale hazırladık.
Bilindiği üzere, 2020 Yılı, Türkiye’de “Milli Egemenliğin” hâkim kılınma süreci açısından büyük önem arz eden
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100’üncü yılıdır. Bizler de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün;
“Çocuklar geleceğimizin güvencesi ve yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek
hepimizin insanlık görevidir.” dediği ve çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günle ilgili bir makaleye yer verdik.
ATA’mızın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak başlattığı Milli Mücadelemizin 101’inci yıl dönümüne ilişkin
makalemizden, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaptığımız ziyarete,
Vakfımızın 38'inci kuruluş yıl dönümü faaliyetimizden, Şehit kızımız, değerli bağışçımız ve kahraman Gazimizle
yaptığımız söyleşilere kadar ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz pek çok konuyu sizler için kaleme aldık.
Yüce Türk Milleti’nin vermiş olduğu destekle, her geçen gün gücüne güç katarak daha da büyüyen Mehmetçik
Vakfının bugünlere ulaşmasında, desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen başta Mehmetçik Vakfı ailesinin değerli
mensupları olmak üzere, Şehit yakınları, Gaziler ve bağışçılarımız, tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile siz değerli
okurlarımıza en içten sevgi, saygı ve şükranlarımı sunar, esenlikler dilerim.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
MAYIS 2020
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TSK Mehmetçik Vakfında
Görev Değişimi

Bahar Kalkanı Harekâtı’nda
Tüm Türkiye Yine Tek Yürek

2016-2019 yılları arasında başarı ile icra edilen Fırat
Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları sonrası,
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 27 Şubat 2020
tarihinde, İdlib bölgesinde Bahar Kalkanı Harekâtı’nı
başlatmıştır.

TSK Mehmetçik Vakfında, büyük bir özveri ile
görevlerini icra eden Tedarik Müdürümüz E.Alb.
Cihat YİĞİTBAŞI, Adana Temsilcimiz E.Alb. Aykut
EROĞLU, İstanbul Avrupa Yakası Temsilcimiz
E.Alb. Gürkan GÜLÇİN, İzmir Temsilcimiz E.Alb.
Ahmet TUNCER ve Kurtköy ve Yenişehir Akaryakıt
İstasyonları Müdürü E.Alb. Sami ARIOĞLU’nun
görev süreleri dolmuştur. TSK Mehmetçik Vakfına
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sağlamış oldukları katkılarından dolayı kendilerine
teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında
sağlık ve mutluluklar diliyoruz.
Kurtköy ve Yenişehir Akaryakıt İstasyonları
Müdürlüğüne
E.Alb.
Özkan
TAHAN
görevlendirilmiştir. Görevi teslim alan mesai
arkadaşımıza başarılar diliyoruz.

Milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri
ve teröristleri etkisiz hale getirmek, hudutlarımızın
güvenliğini sağlamak maksadıyla fedakârca görevlerini
ifa eden Kahramanlarımıza yönelik rejim unsurlarınca
yapılan hain saldırıya karşı, meşru müdafaa kapsamında
başlatılan harekâtta; sivil insanların, tarihi eserlerin,
kültürel ve dini yapıların dokunulmazlığı konusunda
gerekli hassasiyeti gösteren şanlı ordumuz, Vatanımızın
ve Milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna hedeflerine
ulaşırken, tüm Türkiye yine tek yürek olup, Mehmetçik’in
arkasında sıradağlar gibi durmaya devam etmiştir.
Harekât başladığı günden itibaren, sporcu ve
sanatçılarımızdan,
çeşitli
meslek
gruplarına,
çocuklarımızdan, yaşlı teyzelerimize ve amcalarımıza
kadar, 83 milyon TEK YÜREK olarak maddi/manevi
destekleriyle Mehmetçiğimizin yanında olduğunu
göstermiştir. Bizler de şanlı Ordumuzun başarılarının
devamını diliyor, yüce gönüllü Türk Milleti’ne
şükranlarımızı sunuyoruz.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
MAYIS 2020
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Yüce Gönüllü Türk Milleti

Eskişehir’de yaşayan Rahim
BARIŞ,
emekli
maaşından
biriktirdiği parayı 2 Mart 2020
tarihinde Vakfımıza bağışladı.

Pertevniyal
Lisesi
Sosyal
Dayanışma ve Yardımlaşma
Kulübü,
düzenledikleri
kermesten elde ettikleri geliri,
5 Mart 2020 tarihinde Vakfımıza
bağışladı.

Koçarlı/Aydın’da yaşayan ve
şehir içi yolcu taşımacılığı
yapan Gürbüz ÖDEMİŞ, Şehit
ve Gazilere vefasını göstermek
amacıyla,
10 Mart 2020
tarihinde, iki günlük gelirini
Vakfımıza bağışladı.

Altı Nokta Körler Derneği
Diyarbakır Şubesinin görme
engelli
kadınlara
yönelik
açtığı örgü ve el işleme
kursunda; Mehmetçik gönüllüsü
hanımlarımız, 3 Mart 2020
tarihinde el emeği örgülerini
satışa çıkararak elde ettikleri
geliri Vakfımıza bağışladı.

Uğurludağ
Çok
Programlı
Anadolu Lisesi tarafından, 12
Mart İstiklal Marşı’nın kabulü
nedeniyle İstiklal Marşı’nı güzel
okuma yarışması düzenlendi.
Yarışmada 1’inci olan Feyzanur
GÜLBEK, 5 Mart 2020 tarihinde
kazandığı
ödülü
Vakfımıza
bağışladı.

“Hendeklerde
Vurulduk”
kitabının yazarı, Sur Gazisi
Bahaddin SEÇGİN, 10 Mart 2020
tarihinde kitabından elde ettiği
telif gelirini Vakfımıza bağışladı.

Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi
yönetimi, “Çorbada bizim de
tuzumuz bulunsun, zaman birlik
zamandır” diyerek 3 Mart 2020
tarihinde, Vakfımıza bağışta
bulundu.

MKE
Ankaragücü,
İdlib’de
gerçekleşen
hain
saldırı
sonucu Şehit düşen Kahraman
Mehmetçiklerimizin
anısına
Sivasspor maçının seremonisinde
siyah formayla sahaya çıktı. Stat
çevresinde ve belli mağazalarda
satışa çıkarılan formalardan
elde edilen gelir, 5 Mart 2020
tarihinde Vakfımıza bağışlandı.

Medipol Başakşehir Kulübü,
UEFA Avrupa Liginde Kopenhag
ile oynadıkları ve TFF Başkanı ile
17 Süper Lig Kulüp Başkanının
da kendilerini yalnız bırakmadığı
karşılaşmanın gelirini 16 Mart
2020
tarihinde
Vakfımıza
bağışladı.
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Küçük Kalplerden, Mehmetçiklerimize…
Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler tarafından; Mehmetçiklerimize moral vermek
amacıyla yine duygu dolu mektuplar ve şiirler yazıldı, resimler yapıldı. Ayrıca küçük
kardeşlerimiz tarafından el emeği, göz nuru örülen örgüler ve atkılar, tasarlanan objeler,
Vatanımızın ve Milletimizin bütünlüğünü korumak için canlarını siper ederek görevlerini
yürüten Mehmetçiklerimize gönderilirken, öğrencilerimizin düzenledikleri kermeslerden elde
edilen gelir Mehmetçiklerimize bağışlandı. Kıymetli öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin
çalışmalarının bir kısmını sizlerle paylaşırken, kendileri küçük, yürekleri büyük kardeşlerimize,
teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.
Küçükyoncalı Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları proje kapsamında, Küçükyoncalı Ortaokulu
Edebiyat Öğretmeni Ertürk SEMİZ tarafından “Öğrencilerimin Gözünden Vatan Sevgisi” adlı bir kitap
çıkarıldı. Öğrenci kardeşlerimizin ilk kez yazarlık tecrübesini tattıkları kitabın içeriği, tamamen gönüllülük
esasına göre yazılan vatan sevgisi temalı kompozisyonlar, şiirler ve resimlerinden oluşmaktadır.

Kocaeli Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu öğrencileri örnek bir projeye imza attılar. Yün iplerden
ördükleri el emeği göz nuru bilekliklerinden elde ettikleri geliri Vakfımıza bağışladılar.

Sincan Pınarbaşı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, zorlu kış şartlarında görevlerini ifa
eden Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla, kendi imkânları doğrultusunda bere, atkı, eldiven
örüp mektuplar yazdılar.
Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu 4/E sınıfı öğrencileri düzenledikleri kampanya dolayısıyla
biriktirdikleri harçlıklarını Mehmetçik Vakfına bağışlarken, kahraman Mehmetçiklerimizle ilgili duygu
ve düşüncelerini resimlere döktüler.

Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, “Mehmetçik’e Minnettarız” isimli bir proje başlatıldı.
Proje kapsamında hazırlanan el örgüsü ve ay yıldız işlemeli bayrak temalı atkılar Samsun Temsilciliğimiz
aracılığıyla Mehmetçiklerimize ulaştırılmak üzere Vakfımıza teslim edildi.
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Ümraniye Şehit Fatih Mehmethan İlkokulu öğrencileri de, büyük yürekleriyle, güvenliğimiz uğruna
canları pahasına mücadele eden Mehmetçiklerimize atkılar ördüler ve onların bir nebze olsun yüzlerini
güldürebilmek için mektuplar yazdılar.
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Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi ile
Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma
Hastanesine Ziyaret
8 Ocak 2020 tarihinde, Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde bulunan kahraman Gazilerimizi
ziyaret ettik. Genel Müdürümüz E.Tümg. Yaşar BAL, Gazilerimizle sohbet ederek, görüş ve önerilerini
dinledi.

Genel Müdürümüz E.Tümg. Yaşar BAL ve Vakıf Görevlilerinin, Gaziler Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesini Ziyareti

MSB Ankara Özel Bakım Merkezine Ziyaret
8 Ocak 2020 tarihinde, MSB Ankara Özel Bakım
Merkezinde yaşayan ve birçoğu aynı zamanda
bağışçımız olan Emekli Komutanlarımızı ziyaret
ettik. MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde yaşayan

Emekli Komutanlarımız da, Genel Müdürümüz ve
Vakıf görevlilerinin ziyaretlerinden duydukları
memnuniyetlerini dile getirdiler.

Genel Müdürümüz E.Tümg. Yaşar BAL ve Vakıf Görevlilerinin,
Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Bu ziyaretin ardından, 12 Şubat 2020 tarihinde,
Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde tedavi gören kahraman
Gazilerimizi ziyaret eden Genel Müdürümüz
E.Tümg. Yaşar BAL ve Vakıf görevlileri, hastane
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baştabibi Prof. Dr. Nilüfer Kutay ORDU GÖKKAYA
ve hastane koordinatöründen Gazilerimiz
hakkında bilgi alırken, Gazilerimiz ve aileleriyle
tedavi gördükleri kliniklerde sohbet ederek,
kendilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Genel Müdürümüz E.Tümg. Yaşar BAL ve Vakıf Görevlileri, MSB Ankara Özel Bakım
Merkezinde Emekli Komutanlarımızla birlikte
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Şehitlerimiz için Mevlit Okutuldu
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle
vatanımızın bütünlüğü ve ulusumuzun güvenliği uğruna canlarını hiçe sayarak en yüce
mertebeye ulaşan aziz Şehitlerimiz için 13 Mart 2020 tarihinde cuma namazı öncesi, 6
ayrı ilde 7 camide mevlit okutuldu. Katılım sağlayan tüm halkımıza Mehmetçik Vakfı ailesi
olarak teşekkür ederiz.

Şehitlerimizi Minnetle Andık…
Adana Ahmet Gülşen Camii

Bursa Ulu Camii

Erzurum Narmanlı Camii

İstanbul Söğütlüçeşme Camii

İstanbul Şişli Camii

Samsun Ulugazi Camii
14
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Çanakkale Zaferi'nin 105’inci yıl dönümünde
Şehitlerimizin mezarları başındaki ailelerini yalnız
bırakmadık. Ziyaret esnasında Şehitlerimizin
mezarlarına, “Siz toprağa değil, kalplere

gömüldünüz” yazılı karanfiller bırakıldı ve
vatanımızın güvenliği uğruna gözlerini kırpmadan
canlarını feda eden aziz Şehitlerimiz için dualar
edildi…

Adana

Bursa

İstanbul

İstanbul

İzmir Hocazade Camii

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
MAYIS 2020

15

Çanakkale’de Mehmet Çavuşlar

E.Mu.Alb. Özen TOPÇU

Çanakkale’de, kayıtlara geçmiş, haklarında methiyeler yazılmış
o kadar çok Mehmetler ve Mehmet Çavuşlar var ki… Kırşehirli
Mehmet Çavuş, Bigalı Mehmet Çavuş, Cideli Mehmet Çavuş,
Bigadiçli Mehmet Çavuş, Osmancıklı Ali Oğlu Mehmet Çavuş,
Konyalı Mehmet Çavuş, Edincikli Mehmet Çavuş, Bombacı
Mehmet Çavuş, Gaziantepli Mehmet Çavuş, At Köylü Mehmet
Çavuş, Silifkeli Mehmet Çavuş bunlardan sadece birkaçı. Birçok
kitapta bu kahramanlara yönelik bilgiler yer alır.

Biz bu çalışmamızda sadece iki Mehmet’ten,
nedense sıkça birbirine karıştırılan iki Mehmet
Çavuş’tan söz edeceğiz.
Bunlar; Çanakkale Savaşlarında adı kamuoyuna
açıklanan ilk kahraman1 olan ve Başkomutan Vekili
Enver Paşa tarafından göğsüne “İmtiyaz Madalyası”
takılan Bigalı Mehmet Çavuş ile yaptığı olağanüstü
kahramanlık ve başarısı ile Padişah iradesiyle
rütbesi “Teğmen”liğe yükseltilen Kırşehirli Mehmet
Çavuş’tur. Burada kısaca bu ismin nereden geldiğine
bir bakalım:
Günümüzde Türk ordusunun temel direği olan
Türk askerleri için “Mehmetçik” unvanı kullanılır.
Birinci Dünya Harbi’nde Medine’yi İngilizlere ve
âsi Şerif Hüseyin’e karşı savunan XII’nci Kolordu
Komutanımız Fahreddin Paşa (Rusçuk 1868 İstanbul 1948), askerlerine günlük emirler yazarken,
sözlerine “Mehmetlerim” diye başlardı. Reşat
Ekrem Koçu’nun ifadesiyle, o günden sonra Türk
askerinin adı, “Mehmetçik” olarak anılır oldu.2
Bilindiği gibi ‘Mehmet’, ‘Muhammet’in Türkçesidir.
Arapça yazılışta Muhammet, Mehemmet olarak
okunur. Türk kahramanlığını, büyük komutanlarla
birlikte “Mehmetçik” temsil eder. Mehmetçik,
bütün Türk ordusunun sembolüdür. Mehmetçik,
Türk ulusunun şerefini tarih boyunca, gerektiğinde
kanıyla kurtarmış kahramandır. Mehmetçiğin
manevi varlığında; mertlik, dürüstlük, büyüklere
saygı, küçüklere sevgi ve şefkat, komutanlara itaat
ve bağlılık, cesaret, kahramanlık, fedakârlık ve yurt
sevgisi vardır. Türk Milleti ordu-millet olduğu için,
zafer ve kahramanlık daima milletin malı olmuştur.
“Mehmetçik” Türk Milleti’nin özüdür, kendisidir.
Mehmetçik, vatan semalarını kaplayan, dünyayı
1
2
3

saran ve sarsan, Türk Ulusu’nun içine sinmiş bir ruh,
elimizde bir bayrak, tarih sayfalarında bir destan,
bugünün ve yarının güven kaynağı, ulusumuzun
şeref ve namusudur.
‘Mehmetçik’, kelime olarak küçük Mehmet, ya da
küçük Muhammet demektir. Halkımız arasında Türk
Ordusu için ‘Peygamber Ocağı’ denmesi bundandır.
Sultan II’nci Mahmut tarafından ortadan kaldırılan
Yeniçeri Ocağı’nın yerine kurulan ordunun adı
‘Asakir-i Mansûre-i Muhammediye’ ordusu idi.
Asakir, asker’in çoğuludur. Mansûre ise, nusrat
kökünden gelir ve Arapça ‘Allahın inayetiyle galip
gelmiş, muzaffer olmuş’ manasındadır. Dolayısıyla,
Yeniçerilerin yerine kurulan bu ordu, ‘Allahın izniyle
muzaffer olmuş Muhammed’in askerleri’ anlamını
taşır. Sultan II’nci Mahmut’un ordusuna bu ismi
vermesinden 800 yıl önce başka bir Mahmut, bu
kez Kaşgarlı Mahmut, ünlü eserinde ‘Türk’ sözüne
ilişkin olarak Hz. Peygamber’in şu hadisini nakleder:
Yüce Tanrı, “Benim bir ordum vardır, ona Türk
adını verdim, onları doğuda yerleştirdim. Bir ulusa
kızarsam, Türkleri o ulus üzerine musallat kılarım.”
Kaşgarlı bu hadisten sonra şunları yazar: “İşte bu,
Türkler için, bütün insanlara karşı bir üstünlüktür.
Onları, yeryüzünün en yüksek yerinde, havası en
temiz ülkelerinde yerleştirmiş ve onlara ‘Kendi
ordum’ demiştir.”3
Evet, bu kısa bilgilendirmeden sonra şimdi asıl
konumuza, Çanakkale’de Mehmet Çavuşlar’a
gelelim.
Bigalı Mehmet Çavuş, 19’uncu Tümen, 27’nci
Piyade Alayı 3’üncü Tabur 10’uncu Bölük’tendir. 18
Mart 1915 öncesi, bu alayın 3’üncü Taburu Maydos

Turgut Özakman; Diriliş, Çanakkale 1915, Bilgi Yayınevi, 13. Baskı, Ank., Mart 2008, s.591, dipnot 17.
Reşat Ekrem Koçu; “Medine Müdafii Fahrettin Paşa”, Hayat Tarih Mecmuası, sayı:11, Aralık 1972, s.9.
Sina Akşin; Türkiye Tarihi, Cilt 1, Doğan Ofset, Cem Yay., İst. 1987, s.323. Abdülkadir İnan; “Dandanakan’dan Malazgirt’e”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı 107, Eylül 1971, s. 844.
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Bigalı Mehmet Çavuş

Bölgesi Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in emrinde
ve Seddülbahir Mıntıkası sahil savunmasında
görevlidir.4
Bigalı Mehmet Çavuş, İngiliz deniz komandoları kıyı
keşfine çıktığında, tüfeğinin yoğun atış nedeniyle
tutukluk yapması üzerine onlara taşlarla ve kürekle
saldırarak gırtlak gırtlağa dövüşmüş ve İngiliz deniz
piyadelerini geri püskürtmüştür.5
İngilizler, 4 Mart 1915 günü tabyaların ve topların
nihaî tahribini garanti altına almak amacıyla, her
biri 250 denizciyle desteklenen iki tahribat kolunu,
biri Kumkale’ye, diğeri Seddülbahir’e olmak üzere
karaya çıkardı. Amiral Carden, donanması olmayan
Türklere son darbeyi rahatlıkla vurabileceğini
sanmaktaydı. Yeni gelen Lord Nelson zırhlısı Boğaz
açıklarına, Ocean Seddülbahir yakınlarına ve
Majestic daha doğuya, kuzey kıyılarını kapsayacak
şekilde yerleştirildi. İrrestible ile Cornwallis zırhlıları
Kumkale açıklarında Çanakkale Boğazı’nın girişinde
Morto Koyu’ndaydı. Dublin ile Armageddon daha
güneyde, körfezin batı ucunun ötesindeydi.6
Kumkale Köyü'nün yıkıntıları arasına saklanan Türk
keskin nişancılar bu birliğe zor saatler yaşattı ve
birlik, 20 ölü, 24 yaralı, 4 kayıp vererek gemiye
dönmek zorunda kaldı.
Seddülbahir’e çıkarma öğleden sonra yapılacaktı.
Üç savaş gemisi, yedi torpidobot, bir önlem olarak
Seddülbahir Tabyası’nı, kaleyi ve köyü 45 dakika
ateş altına aldı. Bir bölük asker motorlara bindi.
Seddülbahir Kalesi’nin önüne çıkılacaktı. Motorlar
kıyıya yaklaşırken saat 15.30’u gösteriyordu.
İngilizleri bir sürpriz beklemekteydi.
Topçuların boşalttığı kesimler kara birliklerinin
denetimine geçmiş, kritik yerlere ağır makineli
tüfekler
yerleştirilmişti.
Savunma
mevzileri
güçlendiriliyordu. Seddülbahir Kalesi’nin kuzeyinde

bir batarya, batısında bir ileri karakol, önünde iyi
gizlenmiş, 30 kişilik bir posta vardı. Bu postanın
komutanı Bigalı Mehmet Çavuş’tu. Her gece,
subaylardan Türk tarihinin kahramanlarını dinleyerek
eğitilmişlerdi. Şimdi unutulmaz kahramanlar olarak
tarihe geçme sırası kendilerindeydi. Bigalı Mehmet
Çavuş askerlerini topladı, onlara şöyle seslendi: “Bana
bakın, üzerinde durduğumuz, ayağımızı bastığımız
yer ata yadigârıdır, vatanımızdır. Ha anamızın ırzı,
ha vatanın ırzı, bu gelenler de ırz düşmanları. Ona
göre dövüşeceğiz. Bu ırz düşmanlarını geldiklerine
pişman edeceğiz.”7
Mehmet Çavuş’a, düşmanın ancak deniz tarafından
saldırıya geçebileceğini anlatmışlardı. Karadan bir
saldırı beklenmiyordu. Kalenin açığına demirleyen
muhrip ve gambotlardan İngiliz askerleri motorlara
bindiriliyordu.
Motorların
önlerine
makineli
tüfekler yerleştirilmişti. Hem gemilerden hem
de motorlardan taciz ateşleri yapıldı. Ama Türk
tabyalarından karşılık verilmedi. Peş peşe motorlar
kumsala yanaşıyor, askerler Seddülbahir Tabyası’nın
boşaltılmış olduğunu sanarak coşku içinde karaya
ayak basıyorlardı. Birdenbire karadan ateş başladı.
Kimi tümseklerin arkasına saklanmaya çalışıyor,
kimisi denize atlıyor, kimisi de motorlara dönmeye
çalışıyordu. Mehmet Çavuş ve takımı isabetli atışlarla
ortalığı kasıp kavuruyordu. Kumsal ve motorlar kısa
sürede ölü ve yaralılarla doldu.
Mehmet Çavuş devamlı yer değiştirerek durmadan
ateş ediyordu. Öyle seri ateş etmeye başlamıştı
ki kendinden geçmişti. Birden ellerinin ısındığını
fark etti. Tüfeğine baktı. Ucu nar gibi kızarmış,
namlusu paramparça olmuştu. Öfkeyle tüfeğini
düşmana doğru fırlattı. Yerdeki taşları alıp
düşmana fırlatmaya başladı. Artık eline ne geçerse
düşmana doğru savuruyor, bir yandan da takımını
yüreklendiriyordu. Mehmet Çavuş’un düşmana
taşla ve kürekle saldırdığını gören erler daha da
cesaretlenerek, açıktan ateş etmeye başlamışlardı.
Bu sırada kurşunlardan biri Mehmet Çavuş’un başını
sıyırdı. Fark etmedi bile. Daha sonra atılan bir başka
kurşun göğsünün sağ tarafına saplanıp (memesinin
üstüne) kaldığında İngilizler yavaş yavaş motorlarını
ve sandallarını geri çekmeye başlamışlardı. Çünkü
kaledekilere karşı koyamıyorlardı. Akşama doğru
yedek kuvvetler de yetişti. Yarbay Mustafa Kemal’in
raporuna göre altı Şehit, on üç yaralı vermişlerdi.
Çatışmayı on iki kişi sürdürüyordu. Getirilen seyyar
iki top ile muhriplere ateş edildi. Ölülerini bırakan
İngilizler geriye döndüler. İmroz Adası’na doğru

4
Burada şu açıklamayı yapmalıyız: Bilindiği gibi 27. Alay, Çanakkale Kara Muharebeleri’nin başladığı 25 Nisan 1915 öncesi 9. Tümen’e bağlıydı. Bu alay, 25 Nisan 1915 günü öğleden sonra
M.Kemal’in 19. Tümen’i emrine girecek ve muharebelerin sonuna kadar da bu tümene bağlı kalacaktır. Yine aynı şekilde Kırşehirli Mehmet Çavuş’un görev yaptığı 64. Alay da, 26 Nisan
1915’ten itibaren 19. Tümen emrine girmiştir. 18 Mart öncesi ise M.Kemal Maydos Bölgesi Komutanı idi. M.Kemal, 2 Şubat’ta Tekirdağ’a, 24 Şubat’ta ise 57. Alay ile Maydos (Eceabat)’a
gelmişti. (72. ve 77. alaylar sonradan gelecekti) Bölgede 9. Tümen’in 26. ve 27. alayları vardı. Bu alaylar da emrine verilerek kendisi “Maydos Bölgesi Komutanlığı” ile görevlendirilmiş ve
sorumluluk bölgesi olarak Ece Limanı, Seddülbahir ve Morto Limanı arasındaki bölge gösterilmiştir. Yb. M.Kemal’in Çanakkale’deki ilk faaliyetleri işte bu “Maydos Bölge Komutanlığı”
devresidir.
5
Erol Mütercimler; Gelibolu 1915; Alfa Yayınları, 5. Baskı, İst. 2005, s. xviii.
6
Victor Rudenno; Gelibolu Denizden Saldırı, Çev.:Dilek Cenkçiler, ODTÜ Yayıncılık, Ank. Mart 2009, s.47.
7
Özakman; a.g.e, s.134-136.
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gidiyorlardı. Kaledekiler kendilerinden en az on kat
kalabalık düşmanla altı saat çarpışmışlardı.8

Çavuş, Kırşehir’in Çiçekdağ/Sefalı Köyü'ndendir.
Ailesi sonradan Canpolat soyadını almıştır.

19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal,
Seddülbahir kuzeyindeki Harap Kale Tepe’den
Müstahkem Mevkii Komutanlığına bir rapor
göndererek, bir askerin madalyayla ödüllendirilmesini
istemiştir. Bu asker, 27’nci Alay’ın 10’uncu Bölük
çavuşlarından
Mehmet
Çavuş’tur.
Mustafa
Kemal’in raporda anlattığına göre, Seddülbahir’e
çıkan İngilizler buradaki piyademiz ve obüs
bataryamızın ateşiyle püskürtülmüştür. Özellikle
Mehmet Çavuş’un tabya içindeki yarım takımının
süngü hücumu ile püskürtülmüştür. Bu hücum
sırasında Mehmet Çavuş, tüfeğinin mekanizmasının
işlememesi üzerine yanındakilere örnek olarak taşla
düşmana saldırırken başından yaralanmıştır. Tümen
komutanı da adı geçenin madalyayla ya da başka
bir biçimde ödüllendirilmesini istemiştir.

Cesaret Tepe’de Anzaklar ile yapılan çatışmada ağır
yaralanan Mehmet Çavuş, o günün padişahı Mehmet
Reşat tarafından “mülazım(teğmen)” unvanı
verilerek ödüllendirilir ve bunun ardından hava
değişimi için memleketine gönderilir. Ankara’da
İkdam Gazetesi muhabiri ile görüşme yaparken
kendisine Çanakkale kahramanlıkları sorulur. Ama
o, “Herkesin yaptığını yaptım.” der. O sırada ise
hatırından çıkmayan bir olayı şöyle anlatır:

Mehmet Çavuş olayını Uluğ İğdemir, “Arıburnu
Muharebeleri Raporu”nda biraz farklı anlatır:
“Mehmet Çavuş Bigalıdır. Ben kendisini bu savaştan
birkaç ay sonra, tebdili hava (hava değişimi) için
Biga’ya geldiği zaman gördüm ve savaşın hikâyesini
kendisinden dinledim. Mehmet Çavuş savaşı şöyle
anlatıyordu:
Ben mangamla nöbette idim. Düşman gemileri
sahili şiddetle bombardıman ettikten sonra çıkarma
yapmaya başladılar. Bu sırada gizlendiğimiz yerden
çıkarak yere yattık ve düşmana ateşe başladık.
Düşman da yere yatarak bize ateş ediyordu.
Birbirimize çok yakındık. Bir ara tüfeğimin
mekanizması işlemez oldu. Hırsımdan tüfeğimi
attım. Bunu gören bir düşman neferi ayağa kalkarak
bana ateş etmeye başladı. Hemen istihkâm küreğini
çekerek üzerine atıldım. Kaç kişiyi vurduğumu
hatırlamıyorum Gözümü açtığım zaman kendimi
sıhhiye çadırında buldum.”9
Bigalı Mehmet Çavuş, Yb. Mustafa Kemal’in
madalya ile taltif edilmesi teklifi uygun görülerek 12
Nisan 1915’te “Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası”
ile ödüllendirilir.10 Mehmet Çavuş’a ve takımından
yaralananlarla Şehit olanların ailelerine Veliaht Yusuf
İzzettin Efendi tarafından 15 lira bağışta bulunulur.11
Daha sonra Kayserililer ona altın saat gönderirler.12
Mustafa oğlu Bigalı Mehmet Çavuş, kaldırıldığı
hastanede Başkomutan Vekili Enver Paşa tarafından

ziyaret edilir ve göğsüne “İmtiyaz Madalyası”
takılır.13 Fakat onun iman dolu göğsündeki yara,
madalyaların en büyüğü, en kutsalıydı.14 Tabak
soyadını alan Mehmet Çavuş 1964 yılında ölmüştür.
Mezarı, Biga’ya bağlı Bahçeköy’dedir.
Bigalı Mehmet Çavuş’un kahramanlığının gelecek
nesillere aktarılmasını ve onun ulus çapında
tanınmasını M. Kemal ATATÜRK’e borçluyuz. M.
Kemal, Tümen Komutanı olarak Mehmet Çavuş’u
sıhhiye çadırında ziyaret ederek, onu alnından
öpüp tebrik etmekle yetinmemiş, onun adını
harp ceridelerine geçirmiş, kayıtlara girmesini
sağlamış, üst makamlara yazdığı raporlarda15 onun
ödüllendirilmesi için istekte bulunmuştur. Eğer öyle
yapmasaydı, bu kahramanlık, olayı görüp de sağ
kalanlar tarafından Anadolu’nun köylerinde birkaç
yıl anlatılacak, sonra da unutulup gidecekti.

1 Eylül 1928’de harp sahalarını gezen ATATÜRK,
buralarda Şehitlerimize yakışır bir anıt yapılmasını
istemiş, bunun üzerine 10’uncu J. Er Okulu, düşmanın
hiç bir zaman ele geçiremediği Cesaret Tepe’de
bu anıtı yeniden inşa etmiştir. Cesaret Tepe’de
yükselen ve 600 metrekarelik bir alanı kaplayan
bu anıt, 1928 yılında 10’uncu jandarma Er Eğitim
Okulu tarafından yapılmış ve 1934’te de Özel İdare
tarafından bugünkü durumuna getirilmiştir. Anıt,
mermerden yapılmış olup, Millî Park Müdürlüğünce
bakımı yapılmaktadır. Kitabelerinde; nedense bu
olay (Mehmet Çavuş Olayı) değil de, Boğaz’ın
zorlandığı tarihler ile düşmanın ilk çıktığı ve çekildiği
tarihler yazılıdır.18

Kırşehirli Mehmet Çavuş
Kırşehirli
Mehmet
Çavuş, 19’uncu Tümen
64’üncü Alay’dandır.
Mayıs
ayında
Arıburnu cephesinde
Cesaret
Tepe’de
bölük
komutanının
Şehit olması üzerine
bölüğün idaresini ele
alarak bir bölükle bir
düşman alayına süngü
hücumu yapan kişidir.
Mehmet
Çavuş’un
düşman
siperlerini
nasıl işgal ettiğini izah ederek aldığı tepeye
“Cesaret Tepesi”, zapt ettiği siperlere de “Mehmet
Çavuş Siperleri” adı verilmiş, bu kahramanlığına
ödül olarak padişah iradesiyle rütbesi çavuşluktan
teğmenliğe yükseltilmiştir. (1 Haziran 1915) Mehmet

Özakman; a.g.e.,s.134-138. Mütercimler; a.g.e.,s.124,125.
Mütercimler; a.g.e.,s. 125.
10
Vahdettin Ergin, Muzaffer Albayrak; Çanakkale 1915, Kültür Bakanlığı Yayınları, İst. 2016, s.55.
11
Tayfun Atmaca; Dünya Tarihi 1915, Alter Yayıncılık, Ank. 2015, s.525.
12
Recep Şükrü Apuhan; Çanakkale Geçilmez, Timaş Yayınları, İst. 2005, s.28.
13
Ahmet Tetik; “Çanakkale’nin Çocukları”, Silâhlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 392, Nisan 2007, s.4.
14
Türk Tarihindeki Kahramanlık Öyküleri; Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yay., Gnkur. Basımevi, Ank. 2009, s.18.
15
Kur.Yb. M.Kemal’in bu olayla ilgili olarak Boğaz Müstahkem Mevki Komutanlığına yazdığı raporlar için: A.Mithat İnan; Asker Kahramanlar, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları, Gnkur.
Basımevi, Ank. 1987, s.27. Mütercimler; a.g.e., s.126.
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“Havaların sıcak olduğu bir yaz günü Cesaret
Tepe’deyiz. Sağımızda deniz, düşman gemilerinin
bombardımanı var. Sol tarafımız Korku Deresi’nin
makineli tüfek atışından zor durumdayız ve
susuzluktan kırılıyoruz. Hemen Korku Deresi’nde
bulunan bir çamuru eşeleyip susuzluğumuzu
gidermek istedik. Fakat bunu gören düşman burayı
bombardıman etmeye başladı. Allah’ın bir hikmeti,
bombalardan birisi bizim su aradığımız o çamurun
içine saplandı ve oradan gürül gürül su çıkmaya
başladı. Kana kana içtik. Susuzluğumuzu giderdik
ve kendimize güç geldi.”16

bloktan daha alçakgönüllü olamazdı. Anıtın yüzeyi
pütürlüydü ve dört yüzünde birer keskin nişancı
kalkanı vardı. Mağlupların o görkemli ve güzel
anıtlarına tuhaf bir çelişki teşkil ediyordu.”17

ATATÜRK’ün talimatıyla, Cesaret Tepe’de 1928 yılında
10’uncu Jandarma Eğitim Okulu tarafından yenilenen
Mehmet Çavuş Anıtı.
Cesaret Tepe’ye yapılan ilk Mehmet Çavuş Anıtı

Cesaret Tepe’ye yapılan anıt, Çanakkale’de
muharebeler döneminden kalma iki anıttan biridir.
(Diğeri, Kireçtepe Anıtı) 1919 yılında yapılan bu anıt
o günün imkânlarıyla pek de muhteşem olmamıştır.
1925 yılının Mayıs ayında Conkbayırı’ndaki Yeni
Zelanda anıtının açılışı yapılır.
Bu geziye katılan Avrupalı bir yazar, pek de uzakta
olmayan bu Türk anıtını şöyle tarif eder:
“(Ziyaretçiler), savaşın med-cezirinin bir o tarafa,
bir bu taraftan yana döndüğü o kara şeridi üzerinde,
Cesaret Tepesi’nde, kaba bir zafer anıtı buldular.
Türkler, gösterişi seven insanlar değildi. Hiçbir şey,
üzerinde patlamamış beş mermi bulunan, sadece
4,5 metre yüksekliğindeki bu piramit biçimli beton

Yapılan bu anıt zamanla Mehmet Çavuş’un (bu
tepeyi savunan) adıyla anılmaya başladı ve onun
adını aldı. Bu anıt, 57’nci Alay Şehitliği'nden
Conkbayırı’na doğru giderken yolun solunda yer alır.
Mehmet Çavuş Anıtı'ndan güneye doğru giden yol
birden biter. Aşağıya bakıldığında bir doğa harikası
görülür. Burası, Arıburnu yarları olarak bilinen ve
Anzaklar’ın ilk çıktıklarında karşılaştıkları yerdir.19
1930’un Haziran ayında General Henri Gouraud
(1867-1946) Türkiye’ye gelir. Geliş nedeni
Çanakkale’deki Fransız anıtının açılışıdır. (9 Haziran
1930) Yarımadada savaşan İngilizler, Avustralyalılar,
Yeni Zelandalılar gerçekten görkemli anıtlar
inşa ederek savaşta kaybettikleri askerlerini
onurlandırmışlardı. General kendi anıtlarının açılışını
yaptıktan sonra söz konusu olan anıta da gitmiş ve

9

18

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
MAYIS 2020

16
www,wardom.com.tr/Mehmet
-cavus-un-gercek-kimliği-ortaya-cıktı.
17
Haluk Oral; Arıburnu 1915 Çanakkale Savaşı’ndan Belgesel Öyküler, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İst. 2007, s.373.
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Bu konuşmanın yabancı gazetelerde yer almasının
ardından Avustralya’dan ve Yeni Zelanda’dan
Ankara’ya
telgraflar,
mektuplar
yağmaya
21
başlamıştır.

Mehmet Çavuş Anıtı’nın günümüzdeki görüntüsü.
Cesaret Tepe’de yükselen bu anıt 600 metrekarelik
bir alanı kaplamaktadır. 1934 yılından sonra bugünkü
şeklini almıştır.

çelenk koymuştur. Türk anıtında yaptığı konuşmada
Türklere karşı hislerini şöyle ifade etmiştir:
“Bizim askerlerimizin anısına saygı amacıyla
yaptığımız bu seyahati, kendi ülkeleri için can
veren Türk askerlerinin kahramanlığına saygımızı
sunmadan bitirmek imkânsız olurdu. Bu toprakların
altında barış içinde uyuyan ve fedakârlıkları
ile döktükleri kanları kutsallaştıranları dostça
selâmlıyoruz.”20
ATATÜRK 1934 yılında İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’ya
o ünlü, unutulmaz edebi konuşmayı yaptırır.
ATATÜRK tarafından yazılarak, Şükrü Kaya’ya
Çanakkale’de, Mehmet Çavuş Anıtı’nda okuması
için verilen konuşma metni şu şekildedir:
Bizim Şehitlerimiz için yazılanlar: “Burada yatan aziz
Şehitlerimiz! Sizi hürmetle, saygı ile anıyoruz. Burada
rahat ve huzur içinde yatınız. Siz olmasaydınız, siz
göğüslerinizi çelik kalelere siper etmeseydiniz, bu
boğaz aşılır, İstanbul işgal edilir, vatan toprakları
istilâya uğrardı.”
Düşman ölüleri için ATATÜRK tarafından
yazdırılanlar: Bu memleketin toprakları üzerinde
kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost
vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde
uyuyunuz. Sizler Mehmetçik’le yan yana, koyun
koyunasınız.
Uzak diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen
analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlâtlarınız bizim
bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde
rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta
canlarını verdikten sonra artık bizim evlâtlarımız
olmuşlardır.”

Çanakkale Zaferi’nin ilk kutlanış tarihi 18 Mart
1918’dir. Bu tarihten başlayarak 1960 yılına kadar
Çanakkale Zaferi kutlamaları bu anıt önünde
yapılmıştır. Seddülbahir’deki Hisarlık Tepe’ye
yapılan “Çanakkale Şehitleri Anıtı”nın 21 Ağustos
1960’ta törenle açılmasının ardından, artık kutlama
ve anma törenleri orada yapılacaktır.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 105’İNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR,
BU CENNET VATANDA ÖZGÜRCE YAŞAMAMIZI SAĞLAYAN BAŞTA
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARI OLMAK ÜZERE;
TÜRK MİLLETİNİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN CANLARINI HİÇE SAYARAK
EN YÜCE MERTEBEYE ULAŞAN AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ
SAYGI, RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ.

Prof.Dr. Haluk Oral Mehmet Çavuş Anıtı hakkında
şunları söyler:
“Bu anıt; 19’uncu Tümen Şehitleri Anıtı veya
Mehmetçik Anıtı ya da Mehmet Çavuş Anıtı gibi
farklı isimler almıştır. Dönemler değişip, farklı
isimler birbirini izledikçe anıtın kimin anısına ve
niçin dikildiğinin anlatısı da değişmiş, sonunda
hepsi birbirine karışmış.”22
Her millet, varlığını kahramanlarına borçludur.
Kahramanı olmayan bir millet haritadan silinir. Bizde,
Türk kahramanlığını “Mehmetçik” temsil eder. Biz
bu çalışmamızda, Çanakkale’de görev almış sayısız
Mehmet’ten sadece ikisini sizlere tanıtmaya çalıştık.
Çanakkale Savaşlarına istihkâm teğmen rütbesiyle
katılan ve Çanakkale konusunda harika bir eser
yazmış olan Mehmet Şevki Yazman diyor ki: “Benim
bütün emir neferlerimin adının Mehmet olmasına
şaşmayın. Eğer hakiki adı tesadüfen Mehmet değilse
ben eski adı değiştirir, Mehmet yaparım.”23
Yazımıza, Türk ulusunun kurtarıcısı, Modern Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu, ebedi başkomutanımız,
başöğretmenimiz Gazi Mareşal Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün “Mehmetçik” hakkındaki sözleriyle son
vermek istiyoruz. Ulu önder ATATÜRK, Mehmetçik’i
en iyi şekilde tanıyan ve tanımlayandır. O, kızgın
çöllerden, soğuk ve buzlu Balkanlara ve Kafkaslara
kadar onunla kader birliği yapmış ve onu çok
yakından tanımıştır.24 ATATÜRK: “Dünyanın hiç bir
ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha
sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin
mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir.
Kanaatinle, imanınla, itaatinle, hiç bir korkunun
yıldıramadığı demir gibi temiz kalbinle düşmanı
nihayet alt eden büyük gayretin için gönül borcumu
ve teşekkürümü söylemeyi kendime en aziz borç
bilirim.”25 Sözleriyle Mehmetçik’i tanımlar ve onu
yüceltir.

18 MART

Oral; a.g.e., s.377.
Mütercimler; a.g.e., s.24.
Oral; a.g.e.,s.369.
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M.Şevki Yazman; Türk Çanakkale, Ulus Matbaası, Ank. 1938, s.211.
24
Muzaffer Erendil; “Mehmetçik”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, sayı:365, Temmuz 2000, s.28,29.
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Milli İradenin Egemen Bir Güç Olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Temsil Edilmesi

Abdullah Cüneyt KÜSMEZ
Dr. E.J.Kur.Alb.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkes, hürriyet
ve istiklalini, 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet
Meclisine borçludur. Bu Meclis, Türk Milleti’nin hürriyet ve
istiklal hareketinin kaynağıdır. Dünyada emperyalizme karşı
ilk kurtuluş savaşını başlatan ve kazanan bu Meclis, hangi
şartlarda, nasıl bir ruh, inanç, metanet ve ortak payda ile
açılmış ve çalışmıştı? Önemli kaynaklardan istifadeyle, bu
konuyu anlatmaya çalışacağım.

Büyük tarihçi Cemal Kutay o dönemi şöyle açıklıyor:
“Birinci TBMM 23 Nisan 1920’de toplandı. 18 Nisan
1923’e kendini feshetti, seçimleri yenileme kararı
aldı. Her bakımdan gerçekten BÜYÜK olan bir
MİLLETİN MECLİSİ şu üç sene içinde tek bir gün tatil
yapmamıştır. 11 Mayıs 1920 tarih ve on dokuzuncu
celsede; ‘Nihai zafer elde edilip Misak-ı Milli hudutları
düşmandan temizleninceye kadar Meclis fasılasız
içtima halinde ve vazifesi başındadır’ şeklinde
alınan şahane kararına Allah huzurundaymışçasına
hürmet ve sadakat göstermiştir.”
Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918’de imzalandığında
25 maddesinin her biri Türk Vatanı'nın bütünlüğü
ve Türk Milleti’nin bağımsızlığını ortadan kaldıran
hükümleri içermekteydi. Bu hükümler gereği
ordunun terhis edilmesi, silahların teslim edilmesi
ve birliklerin lağvedilmesi istenmekte; ekonomik
ve ticari işletmeler ele geçirilmekte; istedikleri
bölgelerin işgal edilme hakkı elde edilerek Türk’ün
varlığına son verilmekteydi. Tüm bunlar olurken
İstanbul’daki mevcut hükümet de İtilaf Devletleri'nin
politikalarını uygulamakta ve ağır mütareke
hükümleri karşısında direnç gösterememekteydi.
Ancak 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın
Samsun’a çıkışı ile birlikte haksız ve hukuksuz
işgallere karşı milli bir mücadelenin başlayacağı; 22
Mayıs 1919’da hem İstanbul Hükümeti’ne hem de
Erzurum’da yakın arkadaşı 15’inci Kolordu Komutanı
Kazım Karabekir Paşa’ya gönderdiği yazı ile daha
iyi anlaşılacaktır. Yazıda; Türk Milleti’nin manda ve
himayeye tahammülünün olmadığı, Türk Milleti’ni
içerisinde bulunduğu durumdan Türklük hissiyatının
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kurtaracağı belirtilmiştir. Bu ifadeler gelecek
dönemde Türk Milleti’nin vereceği mücadelede
iradesini ve gücünü ortaya koymasını göstermesi
bakımından çok önemlidir. Bu, millet iradesinin
oluşmasının başlangıcıdır aynı zamanda. Ankara’ya
kadar geçen süreçte tüm yurtta yayılacak, merkezi
ve milli bir yönetimin kontrolünde devam edecektir.
Mustafa Kemal Paşa, 28 Mayıs 1919’da Havza’da
yayımladığı genelge ile işgallere karşı gösteri ve
mitinglerin yapılmasını, bu hukuksuz uygulamaların
protesto edilmesini istemiştir. 22 Haziran 1919’da
Amasya Genelgesi ile vatanın bütünlüğü milletin
istiklalinin tehlikede olduğu, “Milletin istiklalini,
yine milletin azim ve iradesinin kurtaracağı”,
bunun için milli bir kurulun varlığının gerekli olduğu
ve bu maksatla her ilden güvenilir kişilerden
seçilmiş beş kişinin Sivas’ta yapılacak milli bir
toplantıya katılması gerektiği belirtilmiştir. Bu
bakımdan Amasya Genelgesi millet iradesinin
ortaya çıktığı ve bunun alınacak kararlarda etkili
olacağının işaretinin verildiği bir beyanname
niteliği taşımaktadır. Bununla birlikte Erzurum’da
bir kongrenin yapılacağı ifade edilmiştir. Erzurum
Kongresi'nin her ne kadar mahalli bir yapısı olsa
da bu kongrede alınan kararlar, yurdun tamamını
kapsayan bir niteliktedir. Aynı zamanda Erzurum
Kongresi millet iradesinin netleştiği ve temsil
edilmeye başlandığı bir toplantı niteliğindedir. 23
Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında yapılan
bu görüşmeler ve alınan kararlar sonrası dokuz
kişilik bir Heyet-i Temsiliye teşkil edilmiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında teşkil
edilen Heyet-i Temsiliye ile Türk milletinin yok

sayılamayacağı ve millet iradesinin her ne olursa
olsun tecelli edeceği, Anadolu topraklarının
İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesine karşı
başlayan ulusal direniş sırasında, ulusal bir meclisin
(TBMM) kuruluşuna dek Millî Mücadelenin yürütme
organı olarak görev yapacağı kararlı bir şekilde
ilan edilmiştir. Bu heyet 4-11 Eylül 1919’da yapılan
Sivas Kongresi'nde, Erzurum Kongre kararlarını
olduğu gibi kabul etmiş, bütün müdafaa-ı hukuk
cemiyetlerini birleştirerek tek merkezde toplamış,
manda ve himayeyi reddetmiştir. Erzurum
Kongresi’nde alınan “Kuvâ-yı milliyeyi amil,
irade-yi milliyeyi hâkim kılmak esas-ı kat’idir”
kararını tekrar ederken millet iradesinin milletin
gücüne dayandığını da ilan etmiştir. Sivas Kongresi
esnasında bu hususların tüm yurtta anlaşılması
için bir gazete çıkarılmış ve gazetenin adı millet
iradesinin oluşumunu gösterir bir şekilde “İrade-i
Milliye” olarak belirlenmiştir. Samsun’dan Sivas’a
kadar geçen süreç, Milli Mücadelenin başlaması ve
yayılması için Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde
bir bakıma millet iradesinin oluşmasını sağlamıştır.
Artık bu iradenin bir güce dönüşmesi zamanı
gelmiştir.
Millet kendi kaderini artık kendi belirleyecektir.
Bu düşünce Heyet-i Temsiliye’nin yürüttüğü
çalışmalar ile bütün yurtta yayılmıştır. Artık sınırlı
sayıdaki bir heyetin çalışmalarından öte, daha geniş
katılımlı, daha fazla gayretin temsil edildiği ve bu
şekliyle millet iradesinin ortaya konulacağı bir güç
gerekmektedir. Bu güç millet egemenliği olacaktır.
Nitekim Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Heyet-i
Temsiliye 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldiğinde,
artık milletin kaderi Anadolu’nun en stratejik yerinde
belirlenecektir. Misak-ı Milli’nin Heyet-i Temsiliye’nin
belirlediği esaslar ile kabul edilmesinden sonra bu
esasların hayata geçirilmesi öncelikli bir durumdur.
Bu nedenle öncelikle yurdun işgalden kurtarılması,
isyanların bastırılması ve Mondros Mütarekesi'nin
haksız ve hukuksuz hükümlerinin reddedilerek boşa
çıkarılması gerekmektedir. Bunun sağlanması için
milletin gücü bir araya getirilmeli ve bütün dünyaya
duyurulmalıdır.
Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarının Mustafa
Kemal Paşa’nın kaleminden Misak-ı Millî olarak
belirlenmesi, İtilaf Devletleri'nin beklemediği bir
gelişmeydi. Bu dönemde Londra’da toplantı halinde
bulunan İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti ile barış
şartlarını belirlemek yerine İstanbul’un işgaline
karar vermiştir. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’un
işgal edileceğini daha önceden tahmin ettiği
için milletvekillerini, komutanları ve millî teşkilat

mensuplarını uyarmıştır.
16 Mart 1920’de İstanbul’un işgal edilmesi üzerine
18 Mart günü Mebusan Meclisi resmî görüşmeleri
erteleme kararı almış, müteakiben 11 Nisan günü
Meclis-i Mebusan da bu olumsuz gelişmelerden
sonra kapanmak zorunda kalmıştır. Gelişmelere
bakıldığında
Osmanlı
Devleti’nin,
Mondros
Mütarekesi'yle fiilen, İstanbul’un işgaliyle de resmen
sona erdiğini söylemek mümkündür. Bununla
birlikte İtilaf Devletleri, barış antlaşmasını Mebusan
Meclisinin onaylaması durumunda Türk Milleti’nin
antlaşmayı kabul edeceğini düşünüyordu. Ancak
Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas’ta komutanlarla
yaptığı toplantıda, seçimlerde Kuva-yı Milliye
taraftarlarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
Seçilen milletvekillerinin Ankara’da Mustafa Kemal
Paşa ile görüştükten sonra İstanbul’a gitmesi ve
Misak-ı Millîyi kabul etmesi İtilaf Devletleri'nin
hesaplarını bozmuştur.

Mustafa Kemal Paşa 16 Mart 1920’de İstanbul’un
İngilizler başta olmak üzere İtilaf orduları tarafından
işgalinin sonrasındaki gün Ankara’da bir kurucu
meclisin toplanmasının gerektiğini belirtmiş ve
19 Mart 1920’de yayımladığı bir genelge ile de
yeni seçimlerin yapılacağını duyurmuştu. Ancak
1920 yılının Ankara’sında ise toplantı yapabilecek
nitelikte bir bina bile yoktu. Toplantı için en uygun
bina İttihat ve Terakki Kulübü için yapılmakta olan
bina görünmekteydi. İnşaatı bitmeyen ve kiremitleri
olmayan bu bina ilk meclisin toplanabilmesi için
uygun hâle getirilmeliydi. Bu sırada inşaatı yarım
kalmış bir ilkokulun kiremitleri bu binaya aktarılarak
sorun çözüldü. Cemal Kutay, İlk Meclis Binası
hakkında şunları söylüyor: “Şu mektep binasının,
fiziki şartları kısıtlı ve geniş olmayan salonunda
toplanan Meclis’e BÜYÜK dedirten, vatanı kurtarma
noktasında bir araya gelip, farklılıkları unutturan
ruhtur.”
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Yapılan seçimler sonucu 11 Nisan 1920’de Ankara’da
toplanan vekiller, Mustafa Kemal Paşa’nın
başkanlığında Meclis’in 23 Nisan 1920’de Cuma günü
açılacağını ilan etmişlerdir. Toplanacak meclisin adı
da Büyük Millet Meclisi olarak belirlenmiştir. Büyük
Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün
önderliğinde, milletvekillerinin katılımı ile birlikte
23 Nisan 1920 Cuma günü Hacı Bayram Camii’nde
cuma namazı kılınıp, kurbanlar kesildikten sonra
dualar ile açılmıştır.
Vatanı kurtarmak için açılan meclis, toplumun
her kesiminin temsil edildiği asker, memur, din
adamı, çiftçi, tüccar ve aşiret liderlerini bir araya
getirmektedir.
Mektepli-Medreseli,
YenilikçiMuhafazakâr, Reformcu-İnkılâpçı, CumhuriyetçiSaltanatçı, Irkçı-Ümmetçi, Türkçü-Osmanlıcı gibi
hemen her türlü düşünceyi temsil eden bu meclisin
milletvekillerini birleştiren ortak bir payda vardı:
“Düşmanı memleketten kovma yolunda sonsuz bir
hamiyet (onur, haysiyet) ve celdet (kahramanlık,
yiğitlik).” Partiler üstü amaçlarla vatanın bağımsızlığı
ve bütünlüğünü sağlama ülküsü etrafında bir araya
gelmiş olan İlk Meclis yaşayış, düşünüş, görüş ve
görünüş açısından da çeşitlilik gösteriyordu. İlk
Meclis’te Adana milletvekili olan Damar Arıkoğlu
bu durum için şunları söyler: “Hocalar, ağalar,
kendi kıyafetleri içinde, şeyh efendiler yeşil sarıklı
külahlarıyla, bizler de başımızda bir kalpak ve
normal kıyafetlerimizle idik… Düşmanı vatandan
kovmaktan başka bir şey hemen hemen aramızda
konuşulmazdı.”
Peki, bunu sağlayan lider kimdi? Böylesine farklı fikir
ve emeller içinde Meclis’e seçilenleri tek bir ortak
paydada, “vatanın kurtarılması” ortak ülküsünde
birleştiren, bu Yüce Meclis’in Yüce Başkanı Mustafa
Kemal Atatürk’tür.
Meclis, ilk günlerinde Mustafa Kemal Paşa’nın
önergesi doğrultusunda aldığı kararla olağanüstü
yetkilerle kurucu ve kurtarıcı olabilmenin gereğini
yerine getiriyordu:
•Mecliste toplanan milli iradeyi vatanın
geleceğine egemen kılmak esas amaçtır.
•Büyük Millet Meclisinin üstünde bir güç yoktur.
•BMM, yasama ve yürütme yetkilerini kendinde
toplamıştır.
•Meclisten ayrılacak bir kurul, meclisin vekili
olarak hükümet işlerini görür. Meclis başkanı
da bu gücün başıdır.
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bir Anayasa taslağı, Teşkilat-ı Esasiye kanunu
adıyla Meclis’e sunulmuş ve yapılan görüşmeler
sonucunda 20 Ocak 1921’de Anayasa kabul
edilmiştir. 24 maddelik kısa bir Anayasa olmakla
birlikte yeni oluşmakta olan Türk Devleti’nin de
kuruluş felsefesinin önemli aşamalarından birini
teşkil etmektedir.

Ankara’da kurucu ve kurtarıcı bir meclisin olağanüstü
yetkilerle açılması aynı zamanda yeni bir dönemin
başlangıcını oluşturur. Meclis, yönetim biçimini
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” esasına
göre belirlemiş ve Mustafa Kemal Paşa’nın Millî
Mücadeleye başlarken vurguladığı “Millet iradesi”
kavramı kurumsallaşmıştır. Şüphesiz bu durum
yeni Türk Devleti’ni ve adı konmamış Cumhuriyeti
müjdeliyordu.
Büyük Millet Meclisi açılışının ikinci günü olan
24 Nisan’da Mustafa Kemal Paşa, genel siyasi
durumu anlatan ve o ana kadar yapılan çalışmaları
değerlendiren uzun ve etkili bir konuşma yapmış ve
ayrıca icra vekilleri heyetinin kurulmasını istemiştir.
Bu durum, aslında Mustafa Kemal Paşa’nın meclisin
Milli Mücadele’nin bütün sorumluluğunu almasını
istemesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim 25
Nisan’da Meclis’in bu yetkiyi nasıl kullanacağı
görüşülmüş ve sonuçta Meclis, yasama, yürütme
ve yargı yetkilerini bünyesinde toplayarak kuvvetler
birliği ilkesini kabul etmiştir. 26 Nisan’da başkanlık
divanı oluşturularak Başkanlığa Mustafa Kemal
Paşa getirilmiştir. 2 Mayıs’ta ise icra vekillerinin
seçilme esası getirilerek kuvvetler birliğine dayalı
meclis hükümeti sistemi teşkil edilmiş ve Meclis
başkanı aynı zamanda hükümet başkanı olmuştur.
Bu arada 29 Nisan’da ayaklanmaları bastırmak
ve sorumlularını cezalandırmak için Hıyanet-i
Vataniye kanunu çıkarılmış, 30 Nisan 1920’de
ise Avrupa Devletleri temsilcilerine, Ankara’da
TBMM’nin kurulduğu bildirilerek, Meclis’in milli
iradeye dayanmayan bir teşekkülle yapılacak hiçbir
antlaşmayı kabul etmeyeceği kararlı bir duruşla
açıklanmıştır. Müteakiben 3 Mayıs 1920’de on bir
kişilik Büyük Millet Meclisi Hükümeti kurulmuştur.
Milletin iradesi Büyük Millet Meclisi bünyesinde
teşekkül etmiş ve Milli Mücadele’nin esasları ve
izlenecek yol bundan böyle Meclis’in yetkisine
verilmiştir. Ancak genel yetkilerin belirlenmesi için
bir Anayasa’nın varlığına da ihtiyaç duyulmuştur. Bu
maksatla yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan

Bu Anayasa’nın birinci maddesi Milli Egemenlik
ilkesini ifade etmektedir ki, böylece devletin
yönetim şekline ilişkin önemli bir adım atılmıştır.
Adı geçen birinci madde şu şekildedir: “Hâkimiyet
Kayıtsız Şartsız Milletindir. İdare usulü halkın
mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi
temeline dayanmaktadır.” Milletin gücü yani
Meclis’in üzerinde hiçbir güç yoktur. Türkiye Büyük
Millet Meclisi adındaki “Büyük” kelimesi de bunu
ifade etmektedir. Bu nedenle 1921 yılında 23 Nisan’ın
“Hâkimiyet-i Milliye” bayramı olarak kutlanması
kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın Dünya’da
çocuklara ilk kez bir bayram hediye etmesi ile bu
bayramın; 1929 yılında “Çocuk Bayramı”, 1935
yılında yapılan kanuni bir düzenleme ile “Milli
Egemenlik Bayramı”, müteakiben 1981 yılında “Milli
Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutlanmasına
karar verilmiştir. 23 Nisan tarihinin aynı zamanda
“Çocuk Bayramı” olarak kutlanması, Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün, geleceğimizin teminatını; sağlıklı,
bilinçli ve milli egemenliği özümsemiş çocuklarımızda
görmesinden ve onlara duyduğu sarsılmaz güven
ile büyük sevgiden kaynaklanmaktadır. Tarihimizin
gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi
ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz
yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi
amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ve bir
yıl sonra Teşkilat-ı Esasiye ile Anayasa’nın kabul
edilmesi, millet egemenliğinin temsilini ve onun
meşruiyetini ortaya koymuştur. Böylece haklılığın
vermiş olduğu ve milletinden almış olduğu bu
güç ile Milli Mücadele yürütülecek ve zaferle
sonlandırılacaktır. Bundan sonra Türk İnkılâbının
yeni bir safhası olan sosyal, siyasal, ekonomik ve
kültürel alandaki gelişmeler hızlanacak ve büyük
gururla kutlayacağımız asırlık önemli tarihlere
ulaşılacaktır.
Bilindiği üzere 2020 yılı Türkiye Büyük Millet
Meclisinin (TBMM) açılışının 100’üncü yılıdır.
Türkiye’de milli egemenliğin kurumsallaşması
süreci açısından bu yıl dönümü çok önemlidir. Milli
egemenliğin tecelli ettiği bu kurumlar, insanlık
tarihindeki uzun soluklu ve geniş kapsamlı siyasal
ve toplumsal mücadelelerin sonucunda şekillenmiş;

bireysel ve kolektif iradenin birlikte temsil edildiği
mekânlar olarak evrensel bir nitelik kazanmıştır.
Türk siyasi geleneğinde demokrasi ve siyasal temsil
kültürü dünyadaki birçok ülkeden daha köklü olmak
üzere yaklaşık iki yüz yıllık geçmişe sahiptir. Bu
etkileyici demokrasi ve temsil tarihi içinde, TBMM;
çok özel bir değere sahip olup özellikle bağımsızlık
mücadelesini yönetmiş ve kurucu meclis rollerini
üstlenmiş, tam egemenlik, özgürlük ve yeni bir
devlet kurma işlevlerini başarıyla bir araya getirmiş
ve bu süreçte siyasal temsilin en güzel örneklerinden
birini hayata geçirmiştir.
Bir asırlık tarihi boyunca TBMM, Türk siyasal
hayatının en önemli kurumu olmuş ve farklı
dönemlerde demokrasinin kalesi olarak işlevlerini
yürütmüş, tüm zorluklara rağmen Türk siyasal
hayatının vazgeçilmez bir kurumu olarak varlığını
sürdürmüştür. Bu etkileyici mirası anlamak ve
100’üncü yılını kutlamak üzere Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı himayesinde çeşitli etkinliklerin
icrası planlanmıştır. Bu etkinliklerde TBMM,
milli egemenlik, milli irade, temsil ve demokrasi
kavramlarının daha iyi anlaşılmasının sağlanması
amaçlanmıştır.
Sonuç olarak, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve
silah arkadaşları, Türk milletini temsil eden ve millet
iradesi ile seçilen milletvekilleri tarafından açılan
bu yüce Gazi Meclis ile siyasi ve hukuki bakımdan
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet
varlığını sürdürecektir. Bizlere bu cennet vatanı
kazandıran, başta Meclis’in Başkanı, Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK olmak üzere, Birinci Meclis’te
görev almış tüm kahramanları rahmetle, minnetle
ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun…
KAYNAKÇA:
Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, C.II, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989.
İLERİ, Celal Nuri. Türk İnkılâbı, (Haz.: Recep Durmaz), Atatürk
Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara,
1989.
KUTAY, Cemal. Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi,
20. Cilt, Alioğlu Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1982.
TANSEL, Selahattin. Mondros’tan Mudanya’ya Kadar,
İstanbul, 1991.

C.III,

ARIKOĞLU, Damar. Hatıralarım, Milli Mücadele, Tan Gazetesi ve
Matbaası, İst. 1961.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
MAYIS 2020

27

Değerli Bağışçımız Nusret KURAL ve
Mehmetçik Çocuklarının Buluşması

Vakfımıza Yapılan Bağış ve Ziyaretler

4’üncü Kolordu Komutanı Tümg. Ahmet KURUMAHMUT,
12 Kasım 2019 tarihinde Vakfımızı ziyaret etmiştir.

Yargıtay 22’nci Hukuk Dairesi, TOBB ve TÜRK-İŞ, 23 Ocak
2020 tarihinde “GEREKÇELİ İÇTİHATLI İŞ KANUNU ve
YARGITAY UYGULAMASI” konulu iki cilt kitabın telif hakları
gelirini Vakfımıza bağışlamıştır.

Eğitim ve Doktrin Komutanı Korg. Yavuz TÜRKGENCİ,
20 Kasım 2019 tarihinde Vakfımızı ziyaret etmiştir.

Özel Safa Okulları öğretmenleri ve öğrencileri, 18 Şubat
2020 tarihinde Vakfımıza bağışta bulunmuştur.

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Cenk ŞEN, 10 Ocak 2020
tarihinde Vakfımızı ziyaret etmiştir.

E.Org. Salih Zeki ÇOLAK ve E.Org. İhsan UYAR, 20 Şubat
2020 tarihinde Vakfımızı ziyaret etmiştir.

Niğde Valisi Yılmaz ŞİMŞEK, 22 Ocak 2020 tarihinde
Vakfımızı ziyaret etmiştir.

Gül ÖZTÜRK, "Şehidimin Sesi" kitabının satışından
elde edilen geliri, 21 Şubat 2020 tarihinde Vakfımıza
bağışlamıştır.

Değerli Bağışçımız Nusret KURAL, Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliği
Görevlilerimiz ve Mehmetçik Çocukları

Değerli bağışçımız Nusret KURAL, Mehmetçik
Vakfı İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliğinin yeni
bürosunu ziyareti esnasında, İstanbul Avrupa
Yakası Temsilcimiz E.Alb. Gürkan GÜLÇİN’e,
Vakfımızdan yardım alan Şehit ve Gazi Mehmetçik
çocuklarına yönelik bir etkinlik düzenlemek
istediğini belirtmiştir. Bağışçımızın bu talebi
doğrultusunda, Temsilciliğimizce düzenlenen
etkinliğe 15 Şehit ve Gazi Mehmetçik Çocuğu
davet edilmiştir.
Her fırsatta, gençlere ve eğitime verdiği önemi
dile getiren değerli bağışçımız Nusret KURAL,
Mehmetçik Vakfı Dergisi'nin 40’ıncı sayısında da
haberini yaptığımız üzere, 11 Ekim 2019 tarihinde
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Vakıf Genel Müdürümüz E.Tümg. Yaşar BAL’ın
da açılışına davet edildiği, Bafra/Samsun’da
Gül-Nusret Kural Ortaokulunu yaptırmış ve
bir toplumun gelişiminin o toplumun gençlere
ve eğitime verdiği öneme bağlı olduğunu
dile getirmiştir. Bağışçımız, Temsilciliğimizde
gerçekleştirdiğimiz etkinlikte de “Çocuklarımız,
gençlerimiz bizim geleceğimiz ve umudumuzdur,
onların gözlerindeki ışığı görmek, bizler için
her şeyden kıymetli” diyerek duygularını ifade
ederken, kendi hayatında edindiği ve uyguladığı
tecrübeleri gençlerimizle paylaşmıştır. Mehmetçik
çocuklarının büyük bir memnuniyetle ayrıldıkları
etkinliğe vesile olduğu için değerli bağışçımıza
Mehmetçik Vakfı ailesi olarak teşekkür ederiz.
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Dönem İçindeki Anlamlı Günler

27 Aralık Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Ankaraya Gelişi

Dönem İçindeki Anlamlı Günler

4 Nisan Deniz Şehitlerini Anma Günü

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü

10 Mayıs Anneler Günü

10 Nisan Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü

15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma günü

13 Mart Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Kara Harp Okuluna Girişi

1 Ocak Yeni Yıl
14 Mart Tıp Bayramı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü
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3 Nisan Değerli Bağışçımız KAYAHAN’ın Vefatı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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Anneler Günü

Şehit Mehmetçiklerin
Annelerine ve Eşlerine
Anneler Günü Yardımı

Anneler, başımızın tacı, kadınlarımızın
en değerlisi, en kutsalıdır. Bir insan için
anne, varlık sebebidir.
E.Mu.Alb. Özen TOPÇU
Şiirlere konu olan dört kadın, erkekler için en
mukaddes varlıklar, yaşamanın anlamı, gözünün
nuru, gönlünün huzurudur. Yıllar önce, bu dört
kadın konulu ilginç konuşmaya tanık olmuştum.
Televizyonda, Adanalı, orta yaşlı, yöresel kıyafetli
bir köy kadını, yüksek ses tonuyla “Erkek için asıl
olan dört kadından” söz ediyordu. Bir erkeğin hep
yanında ve arkasında olan, karşılık beklemeden her
zaman iyiliğini isteyen, çıkarlarını gözeten bu dört
kadını da şöyle tanıtıyordu:

Zübeyde Hanım’ın elini öpen Abdurrahim Tuncak

TSK Mehmetçik Vakfı Yönetim Kurulu tarafından,
Şehit olan erbaş ve erlerin eş (resmi nikâhlı ve
çocuğunun olması halinde), anne ve babalarına,
Anneler ve Babalar Günü’nde ödeme yapılması
ve ilk ödemenin de 2017 yılından itibaren
uygulanması kararı alındı. Bu kapsamda, 2020
yılında 3.807 Şehit annesine 8.375.400 TL
ve 442 Şehit eşine 972.400 TL olmak üzere
toplamda 9.347.800 TL ödeme yapılmıştır.
2020 babalar gününde de Şehit babalarımıza
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babalar günü yardımı yapılacaktır. Mehmetçik
Vakfı olarak hayata geçirdiğimiz “Anneler
Günü ve Babalar Günü Yardımı” ile vatanımızın
bölünmez bütünlüğü ve ulusumuzun güvenliği
uğruna, canlarını hiçe sayan aziz Şehitlerimiz
ile Gazilerimizin anne, baba ve eşlerine destek
olmaya, anneler ve babalar gününü kutlamaya,
sevinçlerini paylaşmaya, her anlarında yanlarında
olmaya devam edeceğiz.

ATATÜRK’ün deyişiyle, “Dünyada her şey kadının
eseridir.” ATATÜRK’ün en çok yararlandığı fikir ve
düşünce adamlarımızdan Ziya Gökalp, bir şiirinde
kadınları şu mısralarla tasvir ediyor:
Bir kadın var ki, ya annem, ya kardeşim, ya kızım,
Odur bende en mukaddes duygular yaratan…
Bir diğeri sevgilim ki günüm, ayım, yıldızım,
Odur bana hayattaki şiirleri anlatan1…
1

“Bir, onu doğuran anası; iki, onun canından bir
parça olan kızı; üç, onun aynı kanı taşıyan bacısı;
dört, onun gönlünün sultanı karısı.” İşte bu dört
kadın, bir erkeğin hayattaki en değerli varlıklarıdır.
Bunlardan birinin yokluğu, erkek için ömür boyu
yeri doldurulamayacak boşluk oluşturur. Nasıl ki
tabiattaki ışığın kaynağı güneş ise, insanı insan
yapan “Sevginin” kaynağı da işte bu dört kadındır.
Bu dört kadın erkeğin olmazsa olmazı, baş tacı,
aynı zamanda erkeği ayakta tutan dört sacayağıdır.
Biz bu yazımızda dört kadının en başında yer alan
ANNELER hakkında üç anekdot paylaşarak, anneler
gününe küçük bir katkı yapmak istiyoruz.
Dört Kadının En Kutsalı; Anne: Öncelikle Ulu
Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün biricik
annesi, Zübeyde Hanım’dan ve ana ile oğulun
birbirine olan bağlılığından Kılıç Ali’nin sözleriyle
bahsedelim.

Burhan Göksel; Çağlar Boyunca Türk Kadını ve Atatürk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1995, s.141.
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“Annesi ATATÜRK’ü, ATATÜRK de annesini, ikisi
birbirlerini âdeta büyük bir aşkla severlerdi. Tuhaf
değil mi? Zübeyde Hanım oğluna karşı âdeta derin
bir saygı beslerdi. Elini tuttuğunda sanki onu öpmek
isterdi. ATATÜRK de annesine karşı olağanüstü
saygılıydı.”2
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, hayatının sonuna
kadar en yakınında bulunanlardan Cevat Abbas
Gürer ise, ATATÜRK ve Zübeyde Hanım arasındaki
anne oğul ilişkisi hakkında şunları aktarır:
“…ATATÜRK İzmit’ e geldi. Orada meşhur İzmit
nutkunu verdi. Gazeteciler ve Claude Farer ile
görüştü. Bu suretle resmi mahiyette olan kabuller,
mülakatlar tamamlanmış oldu.
Şimdi sıra ATATÜRK’ün validesinde idi. Zübeyde
Hanımefendi ile ATATÜRK’ün görüşmelerinin sona
bırakılmasının sebebi şu idi. O, anasından, anası
ondan ayrılamayacaklardı ve nitekim de öyle oldu.
Zübeyde Hanımefendi ile beraber birkaç gün sonra,
hep birlikte Ankara’ya döndük. Çankaya, artık
Zübeyde Hanımefendi için, hasretinin giderilmesine
imkân sağlamıştı. Bu büyük Türk kadını daha küçük
yaşta yetim kalan oğlunun her haliyle yakından
alakadardı. Çünkü onun yetişmesinde ve yetiştikten
sonra da memlekete hizmet etmesinde büyük bir
rolü olmuştu. Oğluna hem analık hem de babalık
etmişti. Fakat Zübeyde Hanımefendi, ATATÜRK’ün
idam hükmü ile mahkûmiyetini duyduğu zaman,
son derece dinç olmasına rağmen, hastalanmış,
yatağa düşmüştü. Uzun süre oğlundan hiçbir haber
alamaması da, hastalığının ilerlemesine sebep
olmuştu.
Şimdi, Çankaya’da, gönlü rahat hem istirahat
ediyor, hem de oğlunu doya doya kokluyordu.
Zübeyde Hanımefendi’nin yaradılışını, zekâsını ve
çevresine karşı olan tavrını anlatabilmek için uzun
uzun düşünmek ve bunları uzun uzun yazmak
lazımdır. Çünkü anasından ayrıntılı bir şekilde
bahsedilmeden, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün
tarif edilemeyeceğinden eminim.
Bu vakur, ciddi, taşkın zekâlı büyük Türk kadınını her
gün ziyaret etmek, ATATÜRK için doğal bir vazife
idi. Fakat bu ziyaretler haberleşmeden kesinlikle
yapılmazdı. Çünkü ana ve oğul, hazırlanmadan
birbirlerini görmezlerdi.
Her ikisi arasındaki ziyaretin gerçek kuralı, daima
ziyaretçinin ATATÜRK olması idi. ATATÜRK,

sabahleyin uyanır uyanmaz, eğer o gün annesini
görecek ise, annesinden biri vasıtasıyla izin alırdı.
Sonra büyük bir merasimde bulunacakmış gibi
hazırlanırdı.
Zübeyde Hanımefendi de oğlunu hemen kabul
etmezdi. Kendisi yatağında dahi olsa oğlu ile
görüşmeye özenle hazırlanırdı. İşlemeli başörtüsünü
başına almadan önce saçlarını taratır toplatırdı.
Makedonyalı gelinlik kızların çeyizinden kalmış
olan oyalı bürümcük gömleği üzerine bol ipekli
entarisini giyerdi. Kıyafetini İstanbul kari maşlah ile
süsledikten ve yatağına da oturduktan sonra oğlunu
beklediği haberini gönderirdi.
Zübeyde Hanımefendi oğluna:
‘Mustafa’ diye hitap ederdi.
Diyebilirim ki ATATÜRK ile Zübeyde Hanımefendi,
ana oğul adeta birbirlerine âşıktılar. Çünkü o, vatan
ve millet sevgisini daha beşik çocuğu iken anasından
öğrenmişti; O ana, kendisini Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK yapmıştı!3
Bir ulusun kaderini değiştiren Ulu Önderimiz Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK; “Mustafa oğlum, ben
senin kadar okumadım, senin kadar bilgili değilim.
Onun için seni yapmak istediğin şeylerden men
edemem. Ama dikkat et, asıl olan senin başarılı ve
dürüst olmandır. Yaptığına inanman şarttır. Bunu
unutma. Neyse istediğin başarmaya çalış.”4 Diyen
yüreği vatan ve evlat sevgisiyle dolu bir annenin
evladı idi ve hayatı boyunca annesinden aldığı bu
düsturla hareket etti. Bir kadın bir ulusun kaderini
değiştirebilir miydi? Evet değiştirebilirdi…
ATA’mızın fedakar annesi Zübeyde Hanım’dan
sonra, Bir erkek için dört kadının en başında yer alan
“Anne” konusunda, sizlere unutulmaz bir “Anneler
Günü Yazısı” daha sunmak istiyorum. Ben bu yazıyı,
2003 ya da 2004 yılında ilk defa okuduğum zaman
çok etkilenmiş, çok beğenmiştim. Gazeteci Hıncal
Uluç’un, “Tavuk Suyuna Çorba” adlı kitaplar serisinin,
“Türkiye’den İçinizi Titretecek Gerçek Hikâyeler”
dizisinde yayımlanmış olan ve gerçekten de insanın
içini titreten yazısıyla sizleri baş başa bırakıyorum:
Sene 1966 Mart ayı. Muhabere Yedek Subay
Okulunda öğrencilik dönemim bitmek üzere…
Günlerden çarşamba, ertesi gün kura çekeceğiz…
1,5 yıl görev yapacağımız yeri belirlemek üzere…
Eve geldim, annem odasında hüngür hüngür
ağlıyor… Odasından zaten haftalardır çıkmıyor…
Her gün vücudunun bir başka organına yayılan

2
Hulusi Turgut, Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Hatıraları, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2017.s.508.
3 Sabih Alaçam, “Atatürk ile 24 Sene”, Anlatan: Cevat Abbas Gürer, Son Posta, 17 Aralık 1938, s.8.
⁴ Fatih Bayhan, Gölgesinde Mustafa Kemal’i Büyüten Kadın Zübeyde Hanım, 2008, s.91.
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bir hastalığı var… Kanser… Günleri sayılı… Gerçeği
babam biliyor… Bir gece ağlayarak bana anlattı,
artık ben de biliyorum…
“Hayrola anne!” dedim.
Babamla tartışmışlar. Babam asker… Askerdi… Şimdi
milletvekili… Genelkurmay Başkanı sınıf arkadaşı…
Kara Kuvvetleri Komutanı da öyle… Bir telefonu
yeterli benim Ankara’da kalmam için… Annem
yalvarmış. Babam, “Herkesin oğlu nasıl giderse,
senin oğlun da gider… Bu vatanın iyi yeri, kötü
yeri olmaz” demiş, çarpmış kapıyı, çıkmış gitmiş…
Annem kaderini bilmiyor, ama hissediyor olmalı ki,
beni ille de yanında istiyor. Ne dediysem kesemedim
ağlamasını… Sonunda, “Bak anne” dedim. “Bu kadar
çok mu istiyorsun Ankara’da kalmamı?”
Sarıldı boynuma… Dakikalarca öyle kaldık…
Kulağına, “Merak etme anne” dedim. “Madem sen
bu kadar istiyorsun, ben de Ankara’yı çekeceğim…
Sen bu gece dua et yalnız!”…
Ertesi gün kurayı yönetecek ekip geldi.
Numaralarımız okunuyor, gidip çekiyoruz. Yüksük
gibi bir şey… Açılıyor, içinden tayin yerimiz çıkıyor…
İnanılmaz bir duygu var içimde. Hiç heyecanlı
değilim. Ankara’yı çekeceğimden eminim çünkü…
Bu nasıl inançtır, bugün hâlâ izah edemem. Bir
yüksük kaptım, Personel Albay’a uzattım, “İçinde
Ankara yazıyor albayım” dedim, daha açmadan.
Birkaç saniye sonra mikrofonda yüksek bir sesle
okudu: “Muhabere Okulu Komutanlığı emrine…
Ankara!”
Annem heyecanla bekliyordu evde, yatağında
oturmuş… Elinde upuzun tespihi ile. Mutluluk
gözlerinde nasıl ışıldıyordu bilemezsiniz.
Belki de son mutluluğu… Annem ertesi gün öldü…
44 yaşındaydı.5
Bir Sevgi Hikâyesi: Şimdi de sizlere, sevgi bağının
en dayanılmaz ıstırapları bile yendiğini gösteren bir
gerçek hayat kesiti sunalım:
“Orta yaşlı bir kadın trafik kazası geçirmiş, bel
kemiği zedelenmişti. Doktor uzun zaman düz
bir tahta üzerinde yatması gerektiğini söylemiş,
dayanılmayacak kadar kuvvetli olan ağrıları için de
bir süre morfin enjeksiyonları vermişti. Pek fazla
olmamakla beraber arada sırada uyku hapı almasına
izin vardı.
Bir gün bir kutuyu alıp artık bu çekilemez hayata
son vermek isterken girdiler, kutuyu elinden aldılar,
fakat kimse onu artık ikna edemiyordu. Kadın bugün

olmasa bile, yarın aynı şeyi yapmaya kararlı idi.
Herkes ona intiharın fenalığından bahsediyor, uzun
moral dersi veriyor, biraz daha sabrederse, her şeyin
düzeleceğinden dem vuruyordu.
O sırada küçük kızı içeri girdi, odadakileri dışarı
çıkardı, annesinin yanına yaklaştı ve “Benim sana
ihtiyacımı düşünmüyorsun, onlar hepsi sensiz
yapabilirler, fakat ben sana muhtacım.” dedi.
Kadıncağız tedavisine katlanmaya karar verdi.”6
Sonuç: Elbette ki, anne sevgisi hiçbir sevgiye
benzemez. Anneden daha yüce bir varlık
düşünülemez. Anneler, bizler için nelere
katlanmamışlardır ki? Ne diyor atalarımız:
Ana gibi yâr olmaz
Vatan gibi diyar olmaz.
Ağlarsa anam ağlar
Gerisi yalan ağlar.7
Anneler her şeyden önce evlatlarından sevgi ve
anlayış bekler. Şefkat, asalet ve tahammül timsali
olan annelerin hakları ödenemez. Evlat ne yaparsa
yapsın, bu karşılıksız sevginin ve sonsuz hizmetin
karşılığını ödeyemez. Atalarımız bunu biraz da ironi
yaparak dile getirmişler: “Bir anne 10 evlada bakmış,
10 evlat bir anneye bakamamış” sözüyle, annelerin
hakkının geri ödenmesinin mümkün olmayacağını
başka bir bakış açısıyla ifade etmişlerdir.
Yazımıza, “Türkiye Cumhuriyeti’nde kadın, bütün
Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın yerde,
her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır.”8
diyen Yüce ATA’mızdan bir anekdotla son verelim:
Tarih 17 Mart 1923’tür. ATATÜRK Tarsus’a gelmiştir.
Tren istasyonundan şehre doğru yürürken (şimdiki
Park Caddesi) kalabalık içinden, üzerinde milis
kuvvetlerine ait kıyafet olan yaşlı bir kadın, Mustafa
Kemal Paşa’nın yolunu keser ve ayaklarına kapanır.
Gözyaşları içinde: “Bastığın toprağa kurban olayım
Paşam!” diye haykırır. Bu kadın, ilerlemiş yaşına
rağmen Fransızlara karşı yapılan çete savaşında
gönüllü olarak yer almış olan Adile Çavuş’tur. Türk
kadınının namusunu, onurunu düşman çizmeleri
altından çekip alan bu büyük insana saygısını
göstermek isteyen bu Kahraman Türk Kadını’nı
ellerinden tutarak ayağa kaldıran Mustafa Kemal,
orada şunları söyler:
“Ey Kahraman Türk Kadını! Sen yerde sürünmeye
değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye
lâyıksın.” 9
Bu yazıyı okuyanlardan, anneleri hayatta olanlara
sağlıklı uzun ömürler, hayatta olmayanlara Allah’tan
rahmet ve cennetler dileriz.

Hıncal Uluç; “Anneler Günü Yazısı”, Sabah Gazetesi, 13 Mayıs 2007.
Kemal Ateş; Türk Dili, İmge Kitapevi, 10.Baskı, Ank. 2011, s.268.
⁷“Anneler Gününün Anlamı”; Kemalist Ülkü Dergisi, Yıl:11, Sayı:131, Eylül 1979, s.3.
⁸ Türkan Arıkan; Atatürk ve Türk Kadını Hakkındaki Görüşlerinden Bir Demet, TTK Yayınları, Ank. 1985, s.14.
⁹ “Atatürk ve Tarsus”; www.tarsus.gov.tr.
5
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19 Mayıs 1919’dan
Gençlik ve Spor Bayramı’na

Öğ.Yb. Kasım Mehmet TEKE
Anıtkabir Komutanlığı Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutanı
“Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben, milletimin ve büyük ecdadımın en kıymetli mirasından olan
bağımsızlık aşkı ile yaratılmış bir adamım! Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın
her safhasını yakından tanıyanlarca bu aşkım bilinir. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve
insanlığın yerleşmesi ve yaşaması, mutlaka o milletin hürriyet ve bağımsızlığına sahip olmasına bağlıdır. Ben
şahsen, bu saydığım özelliklere çok ehemmiyet veririm ve bu özelliklerin kendimde varlığını iddia edebilmek
için milletimin de aynı özellikleri taşımasını şart ve esas bilirim. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir
milletin evlâdı kalmalıyım! Bu sebeple millî bağımsızlık, bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin
menfaatleri gerektirdiği takdirde insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet gereğinden olan
dostluk ve siyaset münasebetlerini, büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek
isteyen herhangi bir milletin de bu arzusundan vazgeçinceye kadar amansız düşmanıyım!”1
Yukarıda okumuş olduğunuz cümleler, Türkiye
Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün, 22 Nisan 1921 tarihinde Hâkimiyeti
Milliye gazetesi muhabirine verdiği röportajdan
alınmıştır. Dikkatinizi çekeceği üzere henüz bu
tarihlerde Birinci İnönü ve İkinci İnönü Muharebeleri
yeni kazanılmıştı. Sakarya Meydan Muharebesi
öncesi düşman Ankara’ya doğru ilerlemekte
idi. Gazi’nin “Hürriyet ve bağımsızlık benim
karakterimdir…” sözlerinde belirttiği üzere Türk
Ulusunun verdiği milli mücadelenin hedefini de
açıkça ortaya koymaktaydı.
Peki, bu noktaya nasıl gelinmişti?
Bildiğiniz üzere, 1914 yılı Ağustos’u Dünya
bir savaşa sahne oldu. Tarihte bu savaşa
Dünya Savaşı denir. Osmanlı Devleti, bu
savaşı Almanya’nın kazanacağı inancıyla
Devletleri'nin yanında girdi.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri; C.III, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1997, s.31.
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“Her şeye rağmen muhakkak bir nûra doğru
yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet,
yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki
pâyansız muhabbetim değil, bugünün karanlıkları,
ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve
hakikat aşkıyla ziya serpmeğe ve aramağa çalışan
bir gençlik gördüğümdür. İşte, azizim Ruşen Eşref
Bey, sizi, ben, bu mübarek hizbin tabiî âzâsından
görüyorum. Gün geçtikçe daha mühim hizmetlerinize
intizar ediyorum. Bugünden ziyade yarınların
şükran ve şapaşına namzed olan sizi bugünden
tanıyabilmekle memnununum. M. Kemal”2
Mustafa Kemal Paşa, bu cümlelerinden de
anlaşılacağı üzere gelecekten ümitliydi. En önemli
dayanak noktası ise Türk Gençliğiydi.
Fakat sonuçta dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı’nı
Osmanlı Devleti’nin yer aldığı grup kaybetmişti.
İttifak Devletleri'nden Almanya, Bulgaristan
ve Avusturya-Macaristan’ın galip devletler ile
anlaşmaları üzerine, Osmanlı Devleti’nin de barış
antlaşması imzalamaktan başka çaresi kalmamıştı.
Sonuçta Osmanlı Devleti ve İngiltere arasında
görüşmeler 27 Ekim 1918 tarihinde Limni adasının
Mondros limanında bulunan Agamemnon zırhlısında
başladı.
Görüşmeler İngiliz Amirali Calthorpe
ile Osmanlı Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf (Orbay)
başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleşti.
Yapılan bu görüşmeler sonucunda Osmanlı
Devleti, 30 Ekim 1918 tarihinde şartları çok ağır
olan Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzaladı.
Antlaşmanın imzalandığı tarihte Mustafa Kemal
Paşa Yıldırım Orduları Grubu’na bağlı 7'nci Ordu
Komutanı olarak görev yapmaktaydı. Mustafa
Kemal Paşa, 31 Ekim 1918 tarihinde antlaşmanın
imzalandığını
öğrendiğinde,
müttefiklerimizle
birlikte savaşı kaybettiğimizi, fakat imzalanan bu
antlaşma nedeniyle Türkler açısından önemli bir
sürecin başladığını söylemişti.3

büyük
Birinci
büyük
İttifak

1918 yılına gelindiğinde Savaşın gidişatı Osmanlı
Devleti’nin yer aldığı grup açısından hiç iç açıcı
değildi. Birinci Dünya Savaşı’nın en buhranlı
günleriydi. Ülkede büyük bir karamsarlık hakkimdi.

Fakat Mustafa Kemal Paşa, bu zor koşullarda dahi
hâlâ ümitli olduğunu, 24 Mayıs 1918 tarihinde Ruşen
EŞREF’e imzalayarak verdiği fotoğrafında yazdığı
notta aynen şöyle belirtmekteydi:

Bütün bu gelişmeler olurken Osmanlı Devleti’nin
savaşa girmesinin sorumluları olan Talat, Enver ve
Cemal Paşalar bir Alman denizaltısı ile ülkeyi terk
etmişlerdi.4
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Ruşen EŞREF’e
imzalayarak verdiği fotoğrafı

Ayrıca, imzalanan antlaşmalar gereği Osmanlı
Ordusuyla beraber çalışan Alman Subaylar, Osmanlı
ordusundan ayrılmaya başlamıştı. Bu sırada, Yıldırım
Orduları Grup Komutanı Liman Von Sanders de
görevini Mustafa Kemal Paşa’ya devretti.
Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal
Paşa ilk olarak Adana’daki karargâhından Mondros
Ateşkes Antlaşması'na dayanarak İngilizlerin her
isteğine boyun eğilmesinin uygun olmadığını
iletirken, “Bilhassa yüksek şahsiyetinizce yakinen
malûm bulunmuştur ki, âcizler her ne hal ve
vaziyette bulunursam bulunayım doğru olduğuna
kani bulunduğum ve gerekenlere söylemeyi ve
ulaştırmayı memleketin selâmeti gereği kabul ettiğim
görüşlerime tâbi olmaktan nefsimi menetmeğe
gücüm yetmez.”5 demiştir. Fakat Mustafa Kemal
Paşa’nın bu uyarıları dikkate alınmadığı gibi kısa bir
süre sonra da Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı
dağıtıldı. Osmanlı Orduları Ateşkes Antlaşması
maddelerine göre dağıtılırken ordunun silahlarının
da galip devletlere teslim edilmesi isteniyordu.
Fakat Mustafa Kemal Paşa ordunun elindeki silahları
ve cephanenin büyük bir kısmını teslim etmeyerek
güvenli yerlere yolladı. Bu silah ve cephane
gelecekte Türk Kurtuluş mücadelesine büyük katkı
sağlayacaktır.
Yıldırım Orduları Grubunun dağıtılması sonrasında,
Mustafa Kemal Paşa Adana’dan trenle 13 Kasım 1918
tarihinde İstanbul’a geldi. 1915 yılında Çanakkale’de
Mehmetçikle birlikte geçmesine izin vermediği İtilaf
Devletleri'nin savaş gemilerini İstanbul Boğazı’nda
gördü ve dudaklarından şu kelimeler döküldü;
“Geldikleri gibi giderler.”6

İstanbul’un İşgal Yılları
İBB, Atatürk Kitaplığı Kartpostal Arşivi

Bu sırada galip devletler ise hiç vakit kaybetmeden
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7'nci maddesini
gerekçe göstererek yurdumuzu işgale başlamışlardı.

Ruşen Eşref Ünaydın; Atatürk’ü Özleyiş, Hatıralar, Ankara 1957, s.16,17. (Metin ve Fotoğraf bu eserden alınmıştır.)
Selahattin Tansel; Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, c. I, MEB Yayınları, İstanbul 1991, s.37-40.
a.g.e.; s.40.
5
Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri 1917-1938; Derleyen:Nihat Arsan, Türk inkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara 1964, s.22.
6
Sabih Alaçam; “Atatürk ile 24 Sene” Anlatan: Cevat Abbas Gürer, Son Posta, 20 Aralık 1938, s.1.
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Bu madde şöyleydi;
“İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir yeri
işgal edebileceklerdi.”
Mustafa Kemal Paşa ise arkadaşları ile Şişli’deki7
evinde sürekli toplantılar yapmaktaydı. Bu
toplantılarda vatanı bu zor günlerden nasıl
kurtarabiliriz sorusuna arkadaşlarıyla birlikte cevap
arıyordu.
Fakat Mustafa Kemal Paşa burada geçen 6
aylık sürede vatanın kurtuluşu için İstanbul’da
yapabileceği hiçbir şeyin kalmadığını hazin bir
şekilde gördü.
O nedenle, bir an önce Anadolu’ya geçmeliydi.
Kurtuluşun ancak canından çok sevdiği Türk
Milleti ile gerçekleşeceğine inanıyordu. Bu sırada
Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçmesi için
bir fırsat doğdu. İngilizler, Samsun ve çevresinde
Türklerin
Rumları
katlettiğini,
önlemlerin
alınmaması durumunda Samsun ve çevresini
ateşkes antlaşmasının ilgili maddesi gereğince
işgal edeceklerini Osmanlı Hükümeti’ne bildirdiler.
Osmanlı Hükümeti, Samsun ve çevresindeki
huzuru sağlamak için 9'uncu Ordu Müfettişliğini
oluşturdu. Bu göreve de Birinci Dünya Savaşı’nın
tek yenilgi yüzü görmeyen komutanını, Çanakkale
kahramanı Mustafa Kemal Paşa’yı getirdi. 16 Mayıs
1919’da İstanbul’dan Bandırma vapuru ile hareket
eden Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919 tarihinde
Samsun’a çıktı. Artık, Millî mücadele liderine
kavuşmuştu. Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a
ulaştığında gerçekte Rum çetelerinin Türkleri
katlettiğini tespit etti.
Bu tarihi günü Mustafa Kemal Paşa, 15-20 Ekim 1927
tarihinde okuduğu ünlü Nutkunda şöyle ifade eder;
“1919 yılı mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım ve
ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir:
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup,
Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu
her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes
antlaşması imzalanmış. Büyük Savaş’ın uzun
yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda.
Milleti ve memleketi Birinci Dünya Savaşı’na
sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına
düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilâfet
makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını
ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği
alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın

başkanlığındaki hükümet âciz, haysiyetsiz ve korkak.
Yalnız Padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla
birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir
duruma razı. Ordunun elinden silâhları ve cephanesi
alınmış ve alınmakta...
İtilâf Devletleri, ateşkes anlaşmasının hükümlerine
uymayı gerekli bulmuyorlar. Birer bahane ile İtilâf
donanmaları ve askerleri İstanbul’da. Adana ili
Fransızlar; Urfa, Maraş, Ayıntap [Gaziantep] İngilizler
tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya’da İtalyan
askerî birlikleri, Merzifon ve Samsun’da İngiliz
askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay
ve memurlar ile özel ajanlar faaliyette. Nihayet,
konuşmamıza başlangıç olarak aldığımız tarihten
dört gün önce, 15 Mayıs 1919’da, İtilaf Devletleri’nin
uygun bulması ile Yunan ordusu da İzmir’e çıkartılıyor.
Bundan başka, memleketin her tarafında Hristiyan
azınlıklar gizli veya açıktan açığa kendi özel emel ve
maksatlarını gerçekleştirmeye, devleti bir an önce
çökertmeye çalışıyorlar.”8

gittiğimiz yoldur, unutulmaması lazım gelen
cumhuriyet ve rejimdir. Benim, senin, şunun, bunun
ne ehemmiyeti var? Biz olmazsak başkaları bunu
yapmayacak mıydı?
-Mazhar Müfit: Hayır; pek de öyle değil. Esasta
haklısınız, fakat o başkaları nerede? O başkaları
değil midir ki, bizi öldürtmek, vatanı parçalatmak,
kendi menfaatleri için namus ve vicdanlarını satmak
yolunu tutmuşlardır!
-Mustafa Kemal Paşa: Neyse bu meseleyi kapayalım.
Bütün ümidim gençliktedir!9
Henüz daha Kurtuluş savaşının hazırlık aşamasında
gençlikten ümitli olduğunu belirten Mustafa Kemal
Paşa, bu görüşünde ne kadar haklı olduğunu ise
Sivas Kongresi'nde Tıbbiyeli Hikmet bir kez daha
gösterecekti.

Mustafa Kemal Paşa için tek yol var idi. O da “ Ya
İstiklal, Ya Ölüm.”

8

“Arkadaşlar gençliğe bakın, Türk millî bünyesindeki
asil kanın ifadesine dikkat edin.” dedi; sonra Hikmet
Bey’e dönerek: “Evlât, müsterih ol. Gençlikle iftihar
ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz, ekalliyette
kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız
tektir ve değişmez: Ya istiklâl, ya ölüm.”

“Paşam, müsterih ol. Başka türlüsü olamaz.
Yarın kongrede katî neticeyi alacak, mandayı
reddedeceğiz.” 10

İstikbal ümidinin parlak çiçekleri onlardır.”

Tıbbiyeli Hikmet

Hikmet, Askerî Tıbbiye talebesi ve Sivas Kongresi'nde
Askerî Tıp talebesi delegesi olarak bulunmaktaydı.
Sivas Kongresi'nde en önemli konulardan bir
tanesi de manda konusuydu. Verilen arada Mustafa
Kemal Paşa’nın odasında da manda konusu
konuşulmaktaydı. Odada bulunanlar arasında
Tıbbiyeli Hikmet’te bulunmaktaydı. Tıbbiyeli Hikmet
9
10

7

Bu gencin yürekten kopup gelen bu sözleri karşısında
hazirunun birçoğunun gözleri yaşarmıştı. Mustafa
Kemal Paşa da müteheyyiç olmuştu. Heyecanlı bir
sesle:

“Gençler, vatanın bütün ümit ve istikbali size, genç
nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.” dedi.
Ve mecliste hazır bulunan bütün delegeler de aynı
hararetle paşayı teyit ettiler:

“Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl
mukavemet ettiğimiz ve daha doğrusu milletin arzu
ve emellerine uygun ve onun yardımlarıyla nasıl
çalıştığımız görülmeli ve gelecek nesiller için ibret
ve intihabı mucip olmalıdır. Zaten her şey unutulur.
Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız, o gençlik ki
hiçbir şeyi unutmayacaktır:

-Mazhar Müfit: Paşam, kim isterse unutsun, tarih
ve gençlik bu yaratıcı dehanızı, bu vatana büyük ve
tasvifi gayr-i kabil [açıklaması mümkün olmayan]
hizmetinizi asla unutmaz.
-Mustafa Kemal Paşa: Mesele ben değilim; vatandır,

“Paşam, delegesi bulunduğum tıbbiyeliler beni
buraya istiklâl dâvamızı başarmak yolundaki
mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul
edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar
her kim olursa olsun şiddetle reddederiz ve ayıplarız.
Farz-ı muhal, manda fikrini siz kabul ederseniz sizi
de reddeder, Mustafa Kemal’i ‘vatan kurtarıcısı değil,
vatan batırıcısı’ olarak adlandırır ve lanetleriz.” diye
bağırdı.

Tıbbiyeli genç, hemen yerinden fırladı: “Var ol
paşam!...” diyerek Mustafa Kemal’in elini öptü.
Kongrede Türk münevver gençliğinin olduğu kadar
daima ileri ve inkılapçı fikirlere alemdarlık etmiş olan
Tıbbiyenin de mümessili olan ve askerî üniformasıyla
kongreye iştirak eden bu biricik gencin de Mustafa
Kemal alnından öptü.

Evet, bu en zor koşularda dahi Mustafa Kemal Paşa
ümitsizliğe kapılmamıştı. Bu ümidin en önemli
kaynağı ise Türk gençliğiydi. Mustafa Kemal Paşa,
henüz daha Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık aşamasında
Erzurum Kongresi sonrasında Mazhar Müfit ile bir
sohbetinde Türk ulusunun geleceğinden ne kadar
ümitli olduğunu, bundaki en önemli güvencesinin
de Türk gençliği olduğunu şöyle belirtmişti:

Çok gariptir ki, bu sözleri söylerken büyük adamın
gözleri yaşarır gibi oldu. Doğrusunu söyleyeyim,
benim de gözlerimden yaş geldi.

bu sırada, sanki birdenbire ateş ve heyecan kesilmiş
olarak, yüksek bir sesle:

Tam bağımsızlık yolunda Türk gençliği daima
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün yanında oldu. 27Aralık
1919 tarihinde Sivas’tan Ankara’ya gelen Mustafa
Kemal Paşa, Millet Meclisinin açılması için çalışmalara
başladı. Tüm engellemelere rağmen -bu yıl açılışının
100. Yılını kutladığımız- Türkiye Büyük Millet Meclisi
23 Nisan 1920 Cuma günü saat 14.45’te en yaşlı
üye Sinop Milletvekili Şerif Bey’in açılış konuşması
ile tarihi meclis çalışmalarına başladı. 24 Nisan’da
meclis huzurunda uzun bir konuşma yapan Mustafa

Mazhar Müfit Kansu; Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, C.II s. 471 – 472.
Kansu; C.1, s. 247-249.

Şişli’deki dört katlı bu evde Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkmadan önce beş ay kalmıştır. Günümüzde bu ev “Atatürk Müzesi” olarak ziyarete açıktır.
Atatürk; Nutuk, s.1.
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Kemal Paşa aynı gün meclis başkanlığına seçilmiştir.
Meclis ayrıca milli mücadeleye karşı gerçekleşen
hareketleri önlemek, ayaklanmaları kışkırtanlarla
bu ayaklanmaları idare edenlere karşı 29 Nisan
1920 tarihinde “Hiyanet-i Vataniye” kanununu
çıkartmıştır.11 Kısacası artık söz milletindir.
Yani “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Bir
ölçüde bu ismi konmamış bir Cumhuriyet’tir.
Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen vekiller
Ankara’ya nasıl geldiler? Hangi koşullarda çalıştılar?
İşte cevabı;
“Meclis üyelerinin her biri eşsiz fedakârlık örneğiydi.
Batum Milletvekili Ahmet Fevzi, Şavşat halkından
toplayabildiği 75 lira ile yola çıkmış, Samsun’a sekiz
günde gelebilmişti. Buradan dört milletvekiliyle bir at
arabası kiralayıp Meclise, Ankara’ya ulaşabilmişlerdi.
Ankara’da yatacak yer bulamayanlar çoktu. Mecliste
ışık yoktu. Bir süre mum, gaz lambası ışığında
çalışmak zorunda kalmışlardı. Sekiz ay maaş
alamayan milletvekilleri bir yıl sonra 100 lira olan
maaşlarının yüzde yirmisini bütçe açığını kapatmak
için yine devlete iade etmişlerdi.” 12
Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletleri Anadolu’daki
direnişin daha da artmasını istemiyordu. Bir an
önce Osmanlı Devleti’ni paylaşacakları antlaşmayı
Osmanlı Devleti’ne imzalatarak Anadolu’daki
hedeflerine ulaşmak gayretindeydi. İtilaf devletleri,
10 Ağustos 1920 tarihinde Türk ulusunu yok
sayan, vatanımızı paylaştıkları Sevr Antlaşması’nı,
Osmanlı Devleti’ne imzalattılar. Büyük Millet Meclisi
Başkanı Mustafa Kemal, 18 Haziran 1920 tarihinde
İstanbul Hükümeti'nin imzalayacağı antlaşmaları
ulusun gerçek temsilcisi olan Ankara Hükümeti'nin
tanımayacağını duyurmuştu.13
Böylece Osmanlı Devleti bu antlaşma ile idam
fermanını da imzalamış oluyordu. Türkiye Büyük
Millet Meclisi 19 Ağustos 1920 tarihinde aldığı bir
karar ile antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etti
ve antlaşmayı tanımadığını tüm dünyaya duyurdu.
Parola “Ya istiklal, Ya ölüm” idi.
Anadolu’da artık tek söz sahibi Milletin Meclisiydi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli hedefi
ise Misakımillî kararları doğrultusunda tam
bağımsızlıktı.
Sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları,

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ile Milli
Mücadeleden büyük zaferle ile çıkmıştır. Sakarya
Meydan Muharebesi ile durdurulan düşman
kuvvetleri, Büyük Taarruz ile Anadolu’dan
kovulmuştur.
Kazanılan büyük zafer sonrasında, 24 Temmuz
1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalandı.
Böylece yeni Türk devletinin bağımsızlığı tüm
dünya tarafından tanındı. Lozan Barış Antlaşması
ile Misakımillî sınırları büyük ölçüde gerçekleştirildi.
Osmanlı Devleti’nden kalan birçok sorun bu
antlaşma ile çözüldü. Lozan Barış Antlaşması
sonrasında, işgal kuvvetleri 23 Eylül 1923 tarihinden
itibaren İstanbul’u boşaltmaya başladılar. 6 Ekim
1923 tarihinde ise Türk ordusu İstanbul’a halkın
sevinç gözyaşları arasında girdi.14
Artık yeni devletin adı konmalıydı. İlk iş olarak
13 Ekim 1923 tarihinde Kurtuluş Savaşı’nın idare
edildiği ve TBMM’nin açıldığı Ankara, başkent kabul
edildi. 15
23 Nisan 1920 tarihinde TBMM açılışı ile millî
egemenliğe dayalı bir yönetim oluşturulmuştu.
Çünkü alınan tüm kararlar Türkiye Büyük Millet
Meclisinden çıkmaktaydı. Aslında ismi konmamış
bir cumhuriyet yönetimi mevcuttu. 29 Ekim
1923 Pazartesi günü saat 20.30’da TBMM’de
Cumhuriyet’in ilanı kabul edilmiştir. Sonrasında
Cumhurbaşkanı seçimi yapılması teklif edilmiş
ve bu oturumda 158 milletvekilinin oy birliği ile
Ankara milletvekili Gazi Mustafa Kemal Paşa Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir.16
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Bugün demokrasi
fikri, daima yükselen bir denizi andırmaktadır.
Yirminci asır, birçok müstebit hükûmetlerin, bu
denizde boğulduğunu görmüştür.”17 İfadesinde
olduğu gibi Osmanlı Devleti tarihe karışmış ve
Türkiye Cumhuriyeti, tarih sahnesindeki yerini
almıştır.
Sonuç Olarak:
Ulusların
kazandıkları
bağımsızlıklarını
koruyabilmeleri için tarihsel hafızalarının sağlam
olması gerekir. Tarihsel hafızayı zinde tutabilmek
için de uluslar için bağımsızlığa giden yoldaki
önemli günlerin millî bayramlar olarak kutlanması

Ayışığı; s.163-165.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-1; ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara 2000, s.195.
Suna Kili; Türk Devrim Tarihi, T.C. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2001, s.152.
14
Kili; s.280.
15
Hamza Eroğlu; Türk İnkılap Tarihi, Ankara 1990, s.216-217.
16
Hâkimiyeti Milliye; 30 Teşrinievvel (Ekim) 1923, s.1. TC Tarihi-1, s.426-431.
17
A. Afet İnan; Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Atatürk Ararştırma Merkezi Yayınları, 2010, s.39.
11
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13
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son derece önemlidir. 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos
Zafer Bayramı Türk milletinin tarihsel hafızasını
tazelemesi ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi
açısından belirleyici önemdedir.

Bugünün hafızalardan silinmemesi ve sonsuza kadar
yaşatılması gereken anısı ise Yüce ATATÜRK’ün
törenlere katılmasıydı. O son defa, o gün halkın
ve Cumhuriyet’i, inkılapları, Türkiye’nin geleceğini
emanet ettiği, bütün ümitlerinin kaynağı olan Türk
gençliğinin huzuruna çıktı.”19

Dünyada bulunan bütün milletlerin gençliği, kendi
ülkesinin fikir, ideal ve ruh yapısını temsil ettiği
kadar, tarihî süreç içinde o milletin doğacak yarınının
yükünü taşır. Milletlerin yarınları, gençlerin müspet
rolleriyle aydınlanır veya olumsuz tesirleriyle kararır,
parlar yahut söner.18 O nedenle Türk gençliği
hafızasında her daim, Türk Milleti’nin bağımsızlık
uğruna başlattığı, ölümü hiçe saydığı Kurtuluş
Savaş’ının temelinin atıldığı 19 Mayıs 1919 tarihini
canlı tutmalıdır.

19 Mayıs günü, Türk Milleti’nin Mustafa Kemal
ATATÜRK ile birlikte Kurtuluş Savaşı’na başladığı
bir gün olarak anlayıp yorumladığı ve kutladığı bir
gündü. Artık Haziran 1938 tarihinden itibaren “19
Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı” ve genel tatil günü
şeklinde kanunlaşarak resmiyet kazanan millî bir
bayramımız olmuştur.

Cumhuriyet tarihimiz için önemli bir gün olan
“19 Mayıs, Cumhuriyet’in ilanından sonra her yıl,
Türkiye’nin birçok il, ilçe, nahiye ve köylerinde
çeşitli spor gösterileri ve kültürel etkinliklerle
kutlanıyordu. Yerel idarelerin, spor kulüplerinin,
okulların öncülüğünde düzenli şekilde tekrarlanan
kutlamalara halk bir bayram şenliği içinde katılıyor ve
bu günü kendiliğinden tatil sayıyordu. Bazı Anadolu
ilçe ve köylerinde geleneksel baharı karşılama günü
19 Mayıs’la birleştiriliyor, kırlara çıkılıyor, güreş, cirit,
koşu, av ve atıcılık gibi yarışmalar düzenleniyor,
kadın, erkek, çocuk, yaşlılar aralarında yerel
oyunlar düzenliyorlardı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi
şehirlerde futbol maçları da etkinliklere katılıyordu.
Başlangıçta törenler okullarda, spor alanlarında,
halkevleri salonlarında yapılıyor, Millî Mücadele ve
Türk İstiklal Harbi’nin henüz sıcak anıları, Cumhuriyet
ve özellikle Yüce ATATÜRK’ün görüşleri, direktifleri,
inkılap konuları, kahramanlık şiirleri bu törenlerin
temel etkinlikleri içinde yer alıyordu. 1930’ların
ilk yıllarında ve özellikle 1933’ten (Cumhuriyet’in
Onuncu Yıl Kutlamaları) sonra, kutlamalar şehir
meydanlarında, sahalarda yapılmaya başlanmıştı.
19 Mayıs’ın bütün yurtta en büyük katılımla ve
genel olarak kutlanması 19 Mayıs 1938 tarihinde
gerçekleşti. O tarihte henüz, bu gün bayram ve tatil
günü olarak yasalaşmamıştı.

17 Mart 1981 tarihinde 2739 sayılı Ulusal Bayram ve
Genel Tatiller Hakkında Yasa, 2429 Kanun numarası
ile “19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı” “19 Mayıs
ATATÜRK’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı”
ismini almıştır. 20

19 Mayıs 1938’de Yapılan Beden Eğitimi
Hareketlerinden Görüntüler21

Ayrıntılı bilgi için bk. www. tsk.tr/ ATATÜRK köşesi/ seçilmişmakaleler/ Zekeriya Türkmen, ATATÜRK ve Gençlik, s.1.
Tülây Duran; “19 Mayıs’ın ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ ve Genel Tatil Günü Kabul Edilmesi Sporun Örgütlenmesi”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Mayıs 1997, Sayı: 4, s. 26.
20
Türkiye Cumhuriyeti Devrim Yasaları; Nurer Uğurlu başkanlığındaki Komisyonca hazırlanmıştır, Mart 1999, s. 38-39.
21
Duran; “19 Mayıs Günü’nün Bayram Olarak Kutlanması (19 Mayıs 1938)” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Mayıs 1997, Sayı:4, s. 30-32. Makalenin Ankara ve İstanbul’daki 19 Mayıs Kutlamaları
kısmı alınmıştır.
18
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TSK Mehmetçik Vakfı 38 Yaşında

Değerli Bağışçımız
İlyas KALAY ile Söyleşi

TSK Mehmetçik Vakfı, gücünü aldığı yüce gönüllü Türk Milleti’nin desteğiyle
Şehit Aileleri ve Gazilerimize 38 yıldır hizmet etmenin gururunu yaşıyor.
38’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral Yaşar BAL
ve Vakıf görevlilerinin katıldığı Vakıf Genel
Müdürlüğünde yapılan törende, Ulu Önder Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve aziz
Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı
duruşunun ardından Vakıf Genel Müdürü E.Tümg.
Yaşar BAL, şu sözleri dile getirdi.
“Mehmetçik Vakfı, kuruluş amacına uygun olarak
bir taraftan askerlik görevini yerine getirirken
Şehit olan Mehmetçiklerin en değerli emanetleri
olan ailelerine ve Gazilere maddi/manevi destek
sağlamaya devam etmekte, diğer taraftan, kendi
evladı gibi gördüğü Mehmetçiklere maddi/
manevi destekleriyle katkıda bulunan yüce Türk
Milleti’nin yardımlarını hak sahiplerine ulaştırmaya
çalışmaktadır.
Gözünü kırpmadan Vatan için hayatını feda eden
veya yaralanan Mehmetçikler ile bizlere emanetleri
olan aileleri için ne yapsak azdır düşüncesiyle, bu
ulvi görevi yerine getirmeye devam ediyoruz.
Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü
korumak için, görevini yerine getirirken
Şehit veya Gazi olan, ya da askerlik görevi
esnasında hayatını kaybeden, engelli duruma
gelen
Mehmetçiklerimizin ve aile fertlerinin
sorumluluğunu daima yüreğimizde hissediyoruz.
Yardımsever halkımızın destekleriyle de bu
sorumluluğumuzu en üst seviyede yerine
getirmeye çalışıyoruz.
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38 yıldır büyük bir hassasiyetle yerine getirdiğimiz
ulvi görevimizi, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün
ilkelerinin ışığında ve aydınlık yolunda artan bir
şevk, azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam
edeceğiz.”
Mehmetçik Vakfı, Şehit Mehmetçik aileleri ile
askerlik görevini yaparken hayatını kaybeden
Mehmetçiklerimizin ailelerine verdiği bir defalık
maddi yardıma ilaveten halen;
- 7.874 Gazi ve engelli Mehmetçiğe aylık 1.150 ile
1900 TL arasında sürekli bakım yardımı,
- 695 Mehmetçik çocuğuna ise aylık 700 ile 1.000
TL arasında öğrenim yardımı olmak üzere toplam
8.569 kişiye her ay yaklaşık 13 milyon TL; bir yılda
ise 156 milyon TL yardım ödemesi yapmaktadır.
- Vakıf, kurulduğu günden bu yana 52.228 kişiye
toplam 985.652.747,22 TL maddi destek sağlamıştır.
“Türkiye Mehmetçik’e Mehmetçik Türk Milletine
Emanettir” sloganı ile yola çıkan Mehmetçik
Vakfı, bu yardımları yaparken en büyük desteği
yardımsever Türk Milleti’nden almaktadır.
Yüce gönüllü Türk Milleti’nin desteğiyle her geçen
gün gücüne güç katarak daha da büyüyen TSK
Mehmetçik Vakfı ailesi olarak, kuruluşumuzun
38’inci yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları
ile aziz Şehitlerimizi özlem, minnet ve şükranla
anıyoruz.

Bağışçımız İlyas KALAY ile
İzmir Temsilcimiz E.Alb. Ahmet TUNCER ve E.Alb. Ömer ÜNAL

Değerli Bağışçımız İlyas KALAY, 1925 yılında doğmuş emekli bir öğretmen. Yazmış olduğu kitabından elde
ettiği geliri Vakfımıza bağışlayan İlyas öğretmenimiz, TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilcisi E.Alb. Ahmet
TUNCER ve Emlak, Bağış İşlemleri Koor. E.Alb. Ömer ÜNAL tarafından evinde ziyaret edildi. “Ülkemize
faydalı, üretken, bilim ve fen yapan, ATATÜRK’ün izinden giden gençler yetiştirmek benim vatanıma olan
borcumdur” diyerek samimi duygularını bizlerle paylaşan İlyas öğretmenimiz ile severek okuyacağınızı
düşündüğümüz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
İlyas
öğretmenim,
okuyucularımız
kendinizden bahsedebilir misiniz?

için

ATATÜRK’ün ölüm gününde yazılan programa
katıldım ve konuşma yaptım.

1925 yılında Manisa İli, Demirci İlçesi’nde doğdum.
İlkokulu Demirci’de okudum. 1938 yılında

Okumak istiyordum. Oturduğumuz ilçede ortaokul
olmadığından 40 km mesafedeki Simav Orta
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Okuluna kaydolmak istedim. Kayıt evraklarımın
ve yiyeceklerimin aynı torbada olması sebebiyle,
evraklarım tahrip olduğundan okula kaydımı
yaptıramadım. 13 yaşındaydım ve civarda başka
okul yoktu. Ya demirci, ya da nalbant olacaktım.
Dayımın yanında nalbant çırak olarak çalışmaya
başladım.

üretken, bilim ve fen yapan, ATATÜRK’ün izinden
giden gençler yetiştirmek benim vatanıma olan
borcumdur.

Ancak okuma isteğim gittikçe artıyordu. İlkokul
öğretmenimin yardımı ile yeni açılan Köy
Öğretmen Okullarının sınava girdim ve kaydımı
yaptırdım. Her türlü sorunla başa çıkmanın
yolu mücadeleyi bırakmamaktır. İzmir Kızılçullu
Öğretmen Okulunda beş yıl okudum. 1944
yılında öğretmen oldum. 1953 yılında Hadımköy/
İstanbul’da Topçu Yedek Subay olarak askerlik
görevimi yaptım. 1973 yılında emekli oldum.
Binlerce öğrenci yetiştirdim. Her birini takip ettim.
Onların çok iyi yerlerde olması beni çok mutlu
ediyor. Öğrencilerim ile her beş yılda bir, benim
yaş günümü kutlamak için Salihli’de bir araya
geliyoruz. Mayıs 2020’de 95’inci yaş günümü
öğrencilerimle beraber kutlayacağız.

Uzun yıllardan beri Vakfı tanıyorum. Vakfın
faaliyetlerini, Şehit ailelerine/ Gazilere ne gibi
yardımlar yaptığını biliyorum. Şehitlerimiz ve
Gazilerimiz bizim kutsalımız, ne yapsak azdır.
Ben de Vakfa yardım yapmayı hep istemişimdir.

Emekli olduktan sonra topluma yararlı olacak
çeşitli sosyal faaliyetlerde bulundum. Halen bu
yaşta, faaliyetlerime devam ediyorum, ölene
kadar da devam edeceğim. Ülkemize faydalı,

Vakfımızla nasıl tanıştınız, bağışçı olmaya nasıl
karar verdiniz? Bu bağışı yapmaya sizi iten
sebepleriniz nelerdir?

Ben 80’li yaşlarda üç kitap yazdım. Amacım
bu kitapları çocuklara ve gençlere ulaştırarak,
okumalarını sağlamaktı. Okullar vasıtasıyla
bunları dağıtmak istedim. Ancak başarılı
olamadım. Daha sonra bunları tekrar bastırarak,
eski öğrencilerime göndererek bir gelir elde
ettim ve hesabıma gelen parayı üç kez Vakfa
bağışladım. Bu kitap satışlarından elde ettiğim
gelirleri Vakfa bağışlamaya devam edeceğim.
Bunu son nefesime kadar sürdüreceğim.
Vakıf ayrıca Şehitlerimizin ve Gazilerimizin
çocuklarını okutuyor, onlarla ilgileniyor. Bu husus
çok önemlidir. Eğitime verilen destek, onları
toplum içinde değerli kılmak, aidiyet duygusu
yaratmak ülkemiz için yapılabilecek en büyük
hizmettir.
Bağış yapmayı düşünenlere ve Vakfımızdan
yardım alanlara bir mesaj vermek ister misiniz?
Maalesef her gün Şehit haberleri geliyor. Bu
haberi alıp, bu toplumda yaşayan biri olarak
herkes kendi çapında yardım yapmalıdır. Yardım
yapmak, vatandaşın vefa borcudur. Bu acıları her
gün duyuyoruz. Yaptığımız bağış; onların acılarını
dindirmez, anne babalarını teselli etmez. Ancak
toplumun birlik ve beraberliği bu tarz uygulamalar
ile sağlanır. Maddi durumu iyi olan herkes, kendi
bütçesine göre bu Vakfa yardım yapmalıdır. Her
kuruşun layıkıyla harcandığını çok iyi biliyorum.

İlyas öğretmen, yazmış olduğu “Tarihi
Gerçekler” kitabı ile…
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Gazi Selçuk ÇELİK ile Söyleşi

Mehmetçik Vakfından yardım alan çocuklarımızın
da bu bilinçle hareket ederek, ülkemize hayırlı
hizmetler yapmalarını istiyoruz. Son olarak,
bu söyleşi vesilesiyle öncelikle Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ile tüm
Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Mehmetçik
Vakfı ailesinin tüm fertlerine ve Mehmetçik Vakfı
Dergisi okuyucularına şükranlarımı sunuyorum.

Gazi Selçuk ÇELİK ve Bursa Temsilcimiz E.Alb. Ahmet Naci BAKIRCI

Selçuk ÇELİK, Yüksekova/Hakkâri Jandarma Asayiş Komutanlığında askerlik görevini yaparken, Irak’ın
kuzeyinde düzenlenen “Bahar” operasyonuna katıldıktan sonra emniyeti sağlamak amacıyla gittikleri
Yüksekova Tokağaç köyü bölgesinde teröristlerce yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu Gazi oldu.
“İnandığım değerler uğruna, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için bir bedel ödemiştim. Bu duygularla daha
sıkı sarılacaktım hayata, bunların bilinciyle hep pozitif olmayı, gülmeyi, azimli olmayı, çalışmayı kendime ilke
edindim.” diyen Gazi Selçuk ÇELİK ile Bursa Temsilcimiz E.Alb. Ahmet Naci BAKIRCI, minnet duyguları ile
okuyacağınızı düşündüğümüz bir söyleşi gerçekleştirdi.

Selçuk Bey, okuyucularımız için kendinizden
bahseder misiniz?
Ben güneydoğu Gazisi Selçuk ÇELİK; 9 Şubat
1977 tarihinde Bursa’da doğdum. Halen güzel
Bursa’mızın gülümseyen Nilüfer ilçesinde ikamet

etmekteyim, ortaokul mezunuyum, evliyim. Vatani
görevini yapmakta olan 22 yaşında bir oğlum,
üniversiteye hazırlanan 19 yaşında bir kızım var.
Askere gitmeden önce baba mesleği olan oto
makasçısı ve kaynakçı olarak hayatımı devam
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ettiriyordum. Askerlik zamanı gelince, her
Türk evladı gibi ben de çok sevdiğim vatani
görevimi yapmak için, kutsal kabul ettiğim askeri
üniformalarımın içinde İzmir, Yeni Foça Jandarma
Eğitim Alay Komutanlığı, 3’üncü Tabur 9’uncu
Bölük Komutanlığında, Jandarma Komando
Er olarak askerlik eğitimlerine başladım. Üç ay
süren acemi birliği eğitimlerinden sonra, usta
birliğim olan Hakkâri Yüksekova Jandarma Asayiş
Komutanlığına dağıtım oldum.
Askerlik görevine devam ettiğim usta birliğinde,
birliğin sorumluluk sahası içerisinde emniyet

ve asayişin tesisi için gerekli olan faaliyetlerde,
operasyonlarda, köy ve birliğin emniyeti için
gereken nöbet hizmetlerinde görev aldım.

buradan, bu vesile ile bir kez daha şükranlarımı
sunuyorum, hepsinden Allah razı olsun, iyi ki
varlar.

Askerlik hizmetim devam ederken, bölgede
yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği ve emniyeti
için, Irak kuzeyinde düzenlenen “BAHAR“
operasyonunda görev alarak, bölücü terör
örgütleriyle mücadelede bulundum. Yirmi altı gün
süreyle devam eden operasyon sonrası, Aktütün
Karakoluna doğru dönüş için intikale başladık.
Operasyona katılan Tugay Komutanlığımızın
öncü kuvvet olarak görev yapan birliği, benim
de içinde bulunduğum birlikti. Böyle bir şerefe
nail olduğum bu kutsal görevde, vukuatsız olarak
karakola, oradan da araçlarla birliğimize döndük.
Burada dört beş gün kadar dinlendik. Müteakiben
Irak Kuzeyi’nde bizimle birlikte operasyonlara
katılan Bolu Komando Tugay Komutanlığına bağlı
başka bir taburumuzun üs bölgesine emniyetli
bir şekilde dönüşünü sağlamak maksadıyla,
Yüksekova Tokağaç köyü bölgesine, gerekli
emniyet tedbirlerini almak için yola çıktık.

İki ayağımı kaybetmiştim, tabii ki bu sebeple
yaşantımda bir takım sorunlarla karşılaşıyordum,
bazen düşüyordum, bazen tökezliyordum, bu
durum beni ve yaşantımı etkiliyordu ama hayat
devam ediyordu, bu sebepten hayata pozitif
bakarak en kısa sürede ayağa kalkmayı bilmem
ve çalışmam gerekiyordu. Ne olursa olsun,
sorumluluklarının bilincinde bir insan, bir eş,
bir evlat ve elbette bir baba olarak, isyan etme,
hayata küsme zamanı değildi. Sonuçta beni
seven, bana inanan ve bakmam gereken bir ailem
vardı. İnandığım değerler uğruna, vatanımızın
bölünmez bütünlüğü için bir bedel ödemiştim. Bu
duygularla daha sıkı sarılacaktım hayata, bunların
bilinciyle hep pozitif olmayı, gülmeyi, azimli
olmayı, çalışmayı kendime ilke edindim.

Emniyet
tedbirlerini
alacağımız
bölgeye
vardığımızda, daha önceden yapılmış mevziler
olduğunu gördük ve bunlara girilmesinin tehlikeli
olacağını bildiğimizden yeni ve güvenilir mevziler
hazırlamaya başladık. Tam bu esnada bölücü
terör örgütünün, bölgede önceden tuzaklamış
olduğu mayın, üzerine basmamla birlikte infilak
etti. Olay sonrası her iki ayağımı da kaybettim.
Olay sonrası ilk müdahale üs bölgesinde
yapıldıktan sonra helikopterle Hakkâri Askeri
Hastanesi’ne götürüldüm. Burada ilk ameliyatım
gerçekleşti. İki gün sonra Van Askeri Hastanesi’ne,
müteakiben altı günlük bir tedavi sonrasında da
Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne (GATA)
sevk edildim.
GATA’da yapılan son ameliyatın ardından, sağ
diz altı ile sol diz üstü ampütasyon tedavisine
başlandı. Üç aylık bir hava değişimi sonrası tekrar
GATA’ya geldim. Burada protezlerim takıldı ve
hayata ikinci adımlarımı protezlerimle atmaya
başladım.
Gazilik sonrası hayatınızdaki
yaşantınıza etkileri neler oldu?

değişimlerin

Tedavi gördüğüm süreçte ve sonrasında, başta
eşim, annem, rahmetle andığım babam, amcalarım
ve sevenlerim, beni hiç yalnız bırakmayarak,
desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler. Onlara
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Bu arada ailem genişliyordu. Önce oğlum Ahmet,
sonra kızım Nilay dünyaya geldi. Devletimizin
bize sunmuş olduğu iş imkânından faydalanarak,
2004 yılında, Bursa Karayolları 14’üncü Bölge
Müdürlüğünde işe başladım ve halen bu kurumda
çalışıyorum. Çalıştığım kurumda, müdürlerimiz,
şeflerimiz ve mesai arkadaşlarımız her zaman
bizlere saygılarını, sevgilerini ve gereken ilgiyi
göstermişlerdir.
Bu
sebepten
kendilerine
müteşekkirim.
Mehmetçik Vakfı ile tanışma öykünüzü ve Vakıf
hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır
mısınız?
Mehmetçik Vakfı ile Ankara Gülhane Askeri
Tıp Akademisi’nde tedavi gördüğüm süreçte,
beni yalnız bırakmayarak ve haklarım ile ilgili
beni bilgilendirmeye gelen değerli yönetici ve
temsilci büyüklerimizin ziyaretleri sonucunda
tanıştım. Gaziler günümüzde, bayramlarda, özel
günlerimizde, iş yerimizi ziyarete gelerek, “Nasılsın
bir sıkıntın, bir isteğin var mı?” diye telefonla
arayan değerli komutanlarıma Mehmetçik Vakfı
çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mehmetçik Vakfı
ile gurur duyuyorum. Ayrıca, Mehmetçik Vakfına
yapılan yardımların hiçbir zaman boşa gitmediğini,
biz Gazilere ve Şehit ailelerine gereken yardım
ve desteğin en iyi şekilde sağlandığını ifade
etmek isterim. Her yıl önemli günlerde okutulan
mevlitlerin, kesilen kurbanların ve yapılan diğer
faaliyetlerinin usulüne uygun bir şekilde icra
edildiği konusunda inancım her daim tamdır.

Bu konuda çevremde bulunan eşim, dostum ve
arkadaşlarıma Mehmetçik Vakfına yapacakları
bağışların, gereken yerlere ulaştığı konusunda
güven duymaları gerektiğini rahatlıkla söylüyor ve
Mehmetçik Vakfımızın desteklenmesini ve yapılan
yardımların sürmesini canı gönülden diliyorum.
Bir
Gazi
olarak, toplumun Gaziye olan
yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu konuda kendi yaşadığım çevreyi örnek
göstererek hissettiklerimi söyleyecek olursam;
çevremde
birlikte
yaşadığım
insanların,
Gazilerimize olan sevgileri, saygıları davranışları,
sahiplenmeleri gerçekten gurur verici ve
beni şu ana kadar hep mutlu etmiştir.
Bizler
onurlu ve gururlu bireyleriz. Bazen maalesef ki,
bizlere yardım etme bahanesiyle, yüce gönüllü
milletimizin duygularını sömürerek, asıl amaçları
dolandırmak olan ve bu amaçla dergi, gazete,
broşür basıp para karşılığı dağıtan veya telefon
ve mesaj ile gelir elde etmek isteyen kişiler oluyor,
toplumumuz kesinlikle bu insanları muhatap
almasın. Bizi seven ve destek olmak isteyen
vatandaşlarımıza bu önemli hususu buradan
belirtmek isterim.
Son olarak
istersiniz?

okuyucularımıza

ne

söylemek

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, inandığımız
değerler uğruna, bazılarımız en büyük mertebe
olan Şehitlik mertebesine ulaşmış, bazılarımız
ise; gözlerini, ellerini, kollarını, ayaklarını, çeşitli
uzuvlarını kaybederek Gazilik şerefine nail
olmuştur. Hayatına devam eden yüzlerce Gazi’den
biri olarak, saygıdeğer vatandaşlarımızdan
isteğim; Şehit yakınlarımıza ve onların emanetleri
olan evlatları ile Gazilerimize ve ailelerine bu
manada gereken saygıyı ve sevgiyi göstermeleridir.
Bizlere destek olmak isteyen vatandaşlarımız, TSK
Mehmetçik Vakfına bağış yapmak suretiyle bu
desteği sağlayabilirler. TSK Mehmetçik Vakfımız
bizlere gereken ilgiyi ve yardımı en iyi şekilde
sağlamaktadır.
Bu sebeplerle, içimden geçenleri anlatmama vesile
olan kıymetli Mehmetçik Vakfı yöneticilerimize
teşekkürlerimi sunuyorum.
Biz birlikte “Çok büyük ve güçlü bir aileyiz, iyi ki
varsın Mehmetçik Vakfı…”
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Şehit Mehmetçik Telat ŞAHİN’in kızı
Mücella ŞAHİN ile Söyleşi

Şehit Kızı Mücella ŞAHİN ve Samsun Temsilciliğimizden Burçin ÇELİK

Mücella ŞAHİN, 1994 doğumlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden yeni mezun. Babası Telat
ŞAHİN, Mücella henüz küçük yaştayken Şehit oluyor. Samsun Temsilciliğinden Burçin ÇELİK, “Mehmetçik
Vakfı bir çınar ve bizler de onun gölgesinde yetişen çimenleriz” diyen Mücella ile duygu yüklü bir söyleşi
gerçekleştirdi.

Mücella, bize kendinden bahseder misin?
Ben Mücella ŞAHİN, 10 Ocak 1994 tarihinde
Gürgentepe/Ordu’da doğdum. 7’nci sınıfa
kadar Ordu Kabataş Osman Özyurt İlköğretim
Okulunda, ardından Fatsa Dumlupınar İlköğretim
Okulunda okudum, lise hayatımı ise Fatsa Anadolu
Öğretmen Lisesinde tamamladım. Akabinde
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hayalim olan tıp fakültesini kazandım ve Karadeniz
Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2019 yılı
Kasım ayında mezun oldum. Şehit babamın
dört çocuğundan ikincisiyim. Bir abim ve iki
erkek kardeşim var. Babamı en çok görenlerden
bir tanesiyim ve kendimi bu konuda çok şanslı
hissediyorum. Bir diğer şanslı olduğum konu ise,
güzel ve güçlü bir ailemin olmasıdır.

Şehidimiz Telat ŞAHİN ve kızı Mücella ŞAHİN

Bir Şehit çocuğu olmanın yansımalarını
bizimle paylaşır mısın? Neler yaşıyorsun, neler
hissediyorsun?
Çocukken Şehit çocuğu olmanın ne demek
olduğunu
algılayamıyorsunuz.
Size
nasıl
bir
sorumluluk
yüklediğini,
hayatınızdan
nelerin gittiğini, başka nelerin geldiğini
anlayamıyorsunuz. Artık sen normal bir çocuk
değil, bir Şehit çocuğusun. Baban yok, arkandaki
dağ yok. Baba kavramı, bir kız çocuğu için çok
önemli. Baba, kızının ilk aşkı oluyor, ilk sırdaşı, ilk
arkadaşı oluyor. Benim babam da böyleydi, çok
iyi bir babaydı ve çok iyi bir insandı. “Nereden
biliyorsun?” derseniz, çok farklı kişilerden

farklı gözlerle gördüm onu. Eş, arkadaş, evlat,
baba, kardeş... Hepsinden birçok güzellikler
duydum. Ondan bahsedenlerin gözlerindeki o
parıltıyı, ardından da onunla daha fazla zaman
geçirememiş olmalarının hüznünü gördüm
aynı yüzlerde. Yanımızda olsaydı hayat bizim
için bambaşka olabilirdi. Ben de ona layık bir
evlat olmaya çalışıyorum. Şehit çocuğu olarak,
yapmamanız gereken bir şey yaptığınızda
size yakışmayacağını biliyorsunuz. O yüzden
davranışlarınıza daha fazla dikkat ediyorsunuz.
Onu artık davranışlarınızla, yaptıklarınızla
gururlandırdığınızı düşünüyorsunuz. “Baba bak
ben sınavdan 100 aldım, ya da baba bugün okulda
şöyle bir şey oldu, baba hayatımda şunlar oluyor,
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O andan sonra düşüncelerim boyut değiştirdi,
sanki bir evim de orasıymış gibi hissettim. Vakıfta
çalışanlar ve geziye katılan diğer Şehit ve Gazi
çocukları ile tanışınca, büyük bir ailenin ferdi
olduğumun farkına vardım ve şöyle düşündüm
“Burada bir çınar var, biz onun gölgesinde yeşeren
çimenleriz.” Farklı illerden, farklı düşüncelerden,
farklı kültürlerden, acıları aynı fakat yaşama
şekilleri farklı arkadaşlarım oldu gezide. Kardeş
gibiydik onlarla. Bu gezinin bana çok şey kattığını
ve beni büyüttüğünü, Vakfın, bir nebze olsun
acılarımızı unutturmaya çalıştığını düşünüyorum.
Sonuçta insanlar aileleri ile tatile çıkarlar, babaları
olur yanlarında, anneleri olur, kardeşleri olur.
Orada biz büyük bir aileydik. Geziden önce Şehit
ve Gazi çocukları ile iletişimimiz yoktu. Geziden
sonra yalnız olmadığımızı, tek olmadığımızı,
benzer acıları paylaşan diğer insanların olduğunu
gördüm. Örneğin, yaşadığımız yer olan Kabataş/
Ordu’da başka Şehit ailesi yoktu. Gezide,
Ordu’nun diğer bir ilçesi Aybastı’dan katılan
Şehit çocuklarının da olduğunu görünce, “Çok
yakınımda da aynı acıyı yaşayanlar var” diye
düşündüm.
Şehit Kızı Mücella ŞAHİN ve ailesi ile
Samsun Temsilciliğimizden E.Alb. Bülent UZUN ve Burçin ÇELİK

sen de yardım et” diyemiyorsunuz. Bunları
annenize ve kardeşlerinize anlatıyorsunuz ama
babanızın yeri hep boş kalıyor. Onun içinde bu
noktada davranışlarınız çok önemli oluyor. Artık
bu anlamda insanlara da örnek olmanız gerekiyor.
Annem bizi her zaman yaptıklarımızın babama,
kendisine, ailemize ve birey olarak kendimize
yakışması gerektiğini söyleyerek büyüttü.
Babanızın Vatan için hayatını vermiş olması,
bir Şehit evladı olarak size de bu ülkeyi daha
iyi yerlere getirmek için sorumluluk yüklüyor,
o yüzden davranışlarınızın ve düşüncelerinizin
daha erken olgunlaşması gerekiyor.
TSK Mehmetçik Vakfı ile nasıl tanıştın?
Ben küçük yaşlardayken birilerinin bize yardım
ettiğini biliyordum, ama onların kim olduğunu
bilmiyordum. Anneme sorduğumda, babamın
Şehit olmasından dolayı bize yardım edildiğini
söylüyordu. Ben o zamanlar “İnsanlar bize yardım
ediyor, biz kötü durumdayız” diye düşünmüştüm.
Öyle ya, eve ekmeği baba getirirdi ama artık
o yoktu. Tabi o yaştaki bir çocuğun bunu tam
anlamıyla idrak etmesini bekleyemezsiniz.
Zamanla annem bize Mehmetçik Vakfından
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bahsettikçe durumun bununla hiçbir alakası
olmadığını anlamam uzun sürmedi. Kültür
gezisine katıldığım dönemde ise, Şehit ve Gazi
çocukları ile tanıştım, onlar ve aileleri için Vakfın
ne ifade ettiğini yaşayarak gördüm, Mehmetçik
Vakfı ile tam anlamıyla o gezide tanıştım.
Bahsettiğin üzere, kültür gezisinde senin gibi
diğer Şehit ve Gazi çocuklarıyla tanıştın. Gezi
nasıl geçti, neler yaşadın, neler hissettin?
2012 yılında Mehmetçik Vakfı tarafından her yıl
düzenlenen kültür gezisine ağabeyim ile birlikte
davet edildik ve katıldık. O zaman ben lise son
sınıfta okuyordum, ağabeyim de üniversitede
okuyordu. Başımıza bir şey gelmemesi için
bizi bir yere gönderirken çok nazlanan annem,
“Mehmetçik Vakfı güvenebileceğiniz bir yer, onlar
size her türlü sahip çıkarlar, oraya gidebilirsiniz”
dedi. Benim için çok büyük bir gururdu bu,
çok heyecanlandım çünkü o kadar büyük bir
geziye gitme düşüncesi bile çok güzeldi. Gezi
başladığında, önce Ankara’da bulunan Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürlüğüne gittik. Orada bize
“Babalarımızın bu ülke için yaptıklarının hiçbir
şekilde karşılığının olmadığını” anlatmışlardı.

Tıp Fakültesi okumaya karar vermenin özel bir
nedeni var mı?
Babam, Şehit olduğunda küçük yaşlarda
olduğumdan hiçbir şeyin bilincinde değildim.
Doktor olmayı babam için istedim. Belki de “Başka
insanlar babasız kalmasın” diye düşündüm.
Ben ilkokul 1’inci sınıftan beri tıp okuyacağım
diyordum. Hayatımı babamı onurlandırmak
ve gururlandırmak üzerine
kurduğumu
düşünüyorum. Annem bu konuda bana çok
destek oldu. Annem benim her şeyim, onu çok
mutlu etmek istiyorum. Bu süreçte anneme,
kardeşlerime ve Mehmetçik Vakfı ailesine sahip
olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Her
koşulda yanımda oldular ve beni bu hayalimi
gerçekleştirirken hiç yalnız bırakmadılar.
Peki, biraz da gelecekle ilgili hedeflerinden
bahseder misin?
Gelecekte, öncelikle ailemle mutlu ve huzurlu
olmayı, hepimizin sağ ve sağlıklı olmasını
diliyorum. Her ne koşulda olursa olsun babamı
ve beni yetiştiren canım annemi gururlandırmak
istiyorum. Aslına bakarsanız mesleğime bir
üniversitede akademisyen olarak devam etmek
istiyorum ancak öncelikle uzmanlığımı kazanmam

gerekiyor, inşallah olur. Mutlu olabileceğim dalı
seçersem daha da güzel olur diye düşünüyorum.
Ağabeyim Mümin, eğitim hayatını tamamlayarak
öğretmen oldu. Kardeşim İhsan, Milli Savunma
Üniversitesi Hava Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencisi,
diğer kardeşim Yasin Nazım, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi.
Hepimiz devletimiz ve Mehmetçik Vakfının
desteğiyle bugünlere geldik. Ben de imkânlarım
ölçüsünde benim ve kardeşlerimin bugüne
gelmesinde büyük emeği olan Mehmetçik Vakfının
maddi ve manevi destekçisi olmak istiyorum.
Son olarak Mehmetçik Vakfı Dergisi aracılığı ile
neler söylemek istersin?
Mehmetçik Vakfı büyük bir çınar, hepimizi gölgesi
altına alabiliyor. Mehmetçiklerin ve ailelerinin
acılarını paylaşıyor, onları birbirine bağlıyor.
Bu iletişimi kurmak çok önemli. Sonuçta bir
acıyı çekiyorsunuz, başka bir yerde aynı acıyı
çeken başka insanlar da var, ama haberiniz yok
ve kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Vakıf, bu
noktada bizi birleştiren, buluşturan bir kuvvet.
Bizlerle çok ilgileniyorlar, tam bir aile gibi. Çok
teşekkür ederim. Sizler gibi ilgili, yaptığı işin
arkasında duran, bizlerin başarısı ile mutlu olan,
başarısızlığımızla üzülen insanları bir arada
görmemiştim. Yaptıklarını bir iş gibi değil de
bir gönül işi gibi yapan çalışanları görmek bizi
mutlu ediyor. Bizlere Mehmetçik Vakfı ailesinin
bir ferdi olduğumuzu hissettiriyor. Bir acıyı
paylaşabileceğim insanların olması güzel bir şey.
Evet, acı asla azalmıyor ama Mehmetçik Vakfı
sayesinde kendini daha iyi hissedebiliyorsun.
Vakfın yardımları sayesinde bugünlere geldik.
Bize çok destek oldular. Sonsuz teşekkür
ediyorum. Şehit ve Gazi çocuklarına ise şunu
söylemek isterim ki; asla yalnız değiller. Onların
babaları Vatanımız için ya canlarını feda ettiler ya
da Gazi oldular. Onlara yaraşır evlatlar olmalıyız.
Onlardan aldığımız bu kutsal bayrağı; özgürce,
güzel ülkemin her yerinde, bilimin ve sanatın her
dalında, durmadan ve yorulmadan daha iyisini
isteyerek taşımalıyız. Göğsümüzde bu gurur,
damarlarımızdaki bu asil kan ile başarılarımızı
bizlere en çok da emek veren ailelerimize
atfederek, daha fazlasını isteyip ilerlemeliyiz.
Yaşadığımız bu acı, evet kolay değil ama biz bu
acıyı yalnız başına yaşamıyoruz. Hep birlikteyiz.
Hep birlikte daha güzel ve güçlüyüz!
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Mehmetçik Vakfı ile
Türkiye Şehitlerini Anıyor

18 Mart 2015 tarihinden itibaren İstanbul Harbiye
Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında, aziz
Şehitlerimizin üstün cesaret ve fedakârlıklarını
anmak, hatıralarını yaşatmak, olağanüstü
kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak,
geçmişle gelecek arasında bir köprü kurabilmek,
Şehit aileleri ile olan bağlarımızı daha da
sağlamlaştırmak, Türk Milleti’nin aidiyet duygusu
ile milli birlik ve beraberliğini pekiştirmek
maksadıyla; on beş günde bir Çarşamba günü
“Türkiye Şehitlerini Anıyor” adı altında anma
etkinliği düzenlenmektedir.
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından, anma
etkinliğinin icrasında kullanılacak Şehitlerimize
ait bilgi, belge, doküman, resim ve Şehit
yakınları ile yapılan röportajlar, yurdun dört
bir köşesinde Şehit yakınlarının bulundukları
ikametgâh adreslerinde, Mehmetçik Vakfı
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görevlileri tarafından ziyaret edilmek suretiyle
temin edilmektedir.
MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile
koordineli olarak Harbiye Askeri Müze ve Kültür
Sitesi Komutanlığında 15 günde bir icra edilen
proje kapsamında anma törenlerine, anılacak
Şehitlerin yakınları davet edilmekte, kendilerine
katılım belgesi, Şehit yakını rozeti ve anı objesi
takdim edilmekte, aynı zamanda törene askeri
öğrenciler, askeri birliklerden çeşitli rütbelerden
askerler,
çeşitli
öğrenim
kurumlarındaki
okullardan öğrenciler, basın ve medya mensupları
ile çok sayıda davetli de katılmaktadır.
Anma törenlerine TSK Mehmetçik Vakfı
adına İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliği
katılmakta, törene ait kayıt, fotoğraf ve belgeler
arşivlenmektedir.
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Yüreğimize Dokunanlar

Şehit Osman ER

Şehit Arif SUBAŞIOĞLU

10 Temmuz 2016’da Harmanlı Bölgesi,
Şemdinli/Hakkâri’de Şehit olan Osman ER’in
Annesi Hayriye Hanım ve Babası İsmail Bey,
Osmaneli/Bilecik’te yaşıyor. ‘‘Allah ordumuza
yardım etsin, güç kuvvet versin, bu cennet
vatanı bayraksız bırakmasın’’ diyor baba İsmail
Bey ile anne Hayriye Hanım ve diğer oğlu,
torunlarıyla birlikte şehidimizin hatıralarını
yaşatarak güç buluyorlar.

9 Şubat 2016’da, Cizre/Şırnak ’ta Şehit olan
Arif SUBAŞOĞLU’nun Annesi Serpil Hanım
ve Babası Mehmet Bey Gölcük/Kocaeli’nde
yaşıyor. Anne Serpil Hanım, ‘‘Benim oğlum
burada evin içinde de ölebilirdi, yolda araba
da çarpabilirdi, kavga edip bir serseri de
öldürebilirdi, Allah’a şükürler olsun, ne mutlu
ki Şehit oldu evladım’’ diyor. Acı tarifsiz de
olsa gururla evlatlarının anılarına sarılıyor
anne ve babamız.

Şehit Erdoğan ŞEN

Şehit Göksel FİDAN

15 Mayıs 1992’de Taşdelen/Şırnak’ta Şehit
olan Erdoğan ŞEN’in Annesi Fatma teyze ve
Babası Muharrem amca, Çan/Çanakkale’ye
bağlı Şerbetli Köyü'nde yaşıyor. Bizleri takım
elbisesiyle karşılayan Muharrem amca,
‘‘Ankara’dan gelecekler dediler, Ankara’dan
gelenler önemli insandır, devlettir, evimize
her gelen misafir bizim için baş üstündedir,
oğlumuzun acısı derin ama şükür ki şehadet
mertebesine ulaştı, bu gurur bize yeter”
diyor ve insanımızın misafirperverliğini,
vatanseverliğini, yüce gönüllülüğünü bir kez
daha gösteriyor hepimize.

08 Eylül 1998’de Görünlü Köyü, Eğil/
Diyarbakır’da Şehit olan Göksel FİDAN’ın
annesi Fatma Hanım ve Babası Mehmet
Bey, Kemalpaşa/İzmir’de yaşıyor. “Ben sizi
hacca göndereceğim” demiş anne/babasına
Şehidimiz. Gönderdi de diye anlatıyor Anne
Fatma Hanım. “Şehit ailesi olduğumuz için
sıra beklemeden Hacca gittik. Bir gece
rüyama girdi oğlum, uyandım heyecanla eşim
Mehmet Bey’in yanına gittim. Baktım yatakta
oturmuş ağlıyor.” Gökseli rüyamda gördüm,
sen niye ağlıyorsun dedim. ‘Sen rüyanda
görmüşsün, sen odaya girmeden önce ben de
kanlı canlı burada, karşımda gördüm evladımı’
deyince ikimizde ağlamaya başladık.” diyerek
unutamadığı anısını anlattı.

Mehmetçik Vakfı Şehit / Malul Yakınları İrtibat Müdürlüğü tarafından, Harbiye Askeri Müze ve Kültür
Sitesi Komutanlığında 15 günde bir icra edilen, “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliğine yönelik faaliyetler
kapsamında; seyahat güzergâhındaki il, ilçe, köy ve mezralarda ikamet eden terör şehidi ailelerimiz,
Gazilerimiz ve Vakıf bağışçıları da ziyaret edilmektedir. Yapılan ziyaretler sırasında her bir ailenin
yüreğimize dokunan hikâyelerini bu sayımızda da kısaca sizlerle de paylaşmak istedik.
Şehit Hüseyin ARISOY

Şehit Ercüment BOZDOĞAN

Vatani görevini yerine getirirken, 29 Ağustos
2008’de Buca/İzmir’de meydana gelen
patlamada Şehit olan Hüseyin ARISOY’un
Annesi Arife Hanım ve Babası Zeki Bey,
Ulukışla/Niğde’ye bağlı Darboğaz Köyü'nde
yaşıyor. Şehit ailemiz, “Şehitler ölmez diyoruz, o
zaman evladımın odası da o hayattaymışçasına
kalacaktı” diyor. Oğullarının askerlikten önce
kullandığı odasını bayraklarla ve hatıralarıyla
donatan aile, bu şekilde hayata tutunmaya
çalışıyor.

1 Haziran 1994’te Alandüzü Mevkii, Yüksekova/
Hakkâri’de Şehit olan Ercüment BOZDOĞAN’ın
annesi Mümine teyze, Selçuk/Aydın’a bağlı
Çamlık Köyü'nde yaşıyor. Evinde yalnız yaşayan
ve her şeye rağmen hayata sıkı sıkı tutunmanın
en anlamlı örneklerinden olan Şehit annemiz,
“ATATÜRK sevgim, vatan ve millet aşkım, bir
de oğlumun hatıraları beni ayakta tutuyor çok
şükür” diyor.

Şehit Yunus KAYMAK

Şehit Fedai EFE

14 Ekim 2016’da Gürpınar Mevkii, Mazıdağı/
Mardin’de Şehit olan Yunus KAYMAK’ın
annesi Şehri Hanım ve babası Cemil Bey,
Akkuş/Ordu’ya bağlı Karamacası Köyü'nde
yaşıyor. Ulaşımı zor ama tabiatı güzel bu
köyde, her gün Şehitliği ziyaret eden ailemiz,
“Burada hem Şehit oğlumuzun, hem bu
güzel vatan uğruna canlarını veren tüm
aziz Şehitlerimizin ruhlarına dua ederek
gönlümüzü ferahlatıyoruz” diyor.
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18 Şubat 1995’te Ecemiş Bölgesi Lice/
Diyarbakır’da Şehit olan Fedai EFE’nin Annesi
Hatice teyze ve Babası Mustafa amca, Söğüt/
Bilecik’te yaşıyor. Oğulları için hazırladıkları
Şehit odasında, ‘‘Ateş aynı yerde, o günkü
gibi duruyor’’ diyor Şehit annemiz. Diğer
çocukları, hayatın koşturması içinde başka
şehirlere gitmek zorunda kalınca, Mustafa
amca ve Hatice teyze, diğer çocuklarının
varlıklarına şükrederek, Şehit evlatlarının
anılarına sarılarak sırtlıyorlar hayatın yükünü.

Allah askerimize, milletimize zeval vermesin”
diyerek dualarını eksik etmiyorlar.
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Şehit Ayhan ERDOĞAN

Şehit Erol KEÇECİ

02 Mayıs 2016’da Habeşti Üs Bölgesi
Şemdinli/HAKKÂRİ’de Şehit olan Ayhan
ERDOĞAN’ın Annesi Elmas Hanım ve Babası
Recep Bey, Kozcağız/Bartın’a bağlı Eyüpoğlu
Köyü'nde yaşıyor. Eyüpoğlu Köy Mezarlığının
bir bölümünü kendi gayreti ve devletin
yardımlarıyla Şehitlik haline getiren ailemiz,
“Bizim evladımızın da, tüm Şehitlerimizin de
ruhu şad olsun, Şehitlikten her geçen duasını
bıraksa bize yeter de artar” diyor.

24 Haziran 1995’te Akdizgin/Şırnak’ta Şehit
olan Erol KEÇECİ’nin annesi Fatma Hanım
ve babası Hüseyin Bey, Merkez/Sinop’un
Dizdaroğlu Köyü'nde yaşıyor. Aile, mezarlık
bitişiğindeki tarlalarına defnetmiş şehidimizi,
sonra da yanına ev yaptırıp 1997’den beri
orada yaşamaya başlamışlar. Anne Fatma
Hanım “Her sabah uyandığımda, perdeyi
açıyorum, oğlumu karşımda görüyorum. Bize
orası uzak sıkılmıyor musunuz diye soruyorlar,
insan evladının yanında sıkılır mı hiç!” diyerek
dile getiriyor duygularını.

Şehit Murat TUZSUZ

16 Temmuz 2007’de Beytüşşebap Kırsalı,
Siirt’te Şehit olan Murat TUZSUZ’un Annesi
Mualla Hanım ve Babası Hasan Bey, Tepebaşı/
Eskişehir’de yaşıyor. Geçen on üç yıla rağmen
oğlunun hatırasını ilk günkü gibi taze tutan
Şehit annemiz Mualla Hanım, “Oğlumun
şehadetinde üzerinde olan ve bana teslim
edilen ne varsa hepsini koruyorum, evladımla
konuşuyor gibi konuşuyorum eşyalarıyla”
diyor ve hem hüzün, hem gururla oğluna ait
köşede oğlunun anılarını anlatıyor.
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Şehit Abdulsamet ÖZEN

17 Aralık 2016’da Belediye otobüsü patlaması
sonucu Kayseri’de Şehit olan Abdulsamet
ÖZEN’in Annesi Hayriye Hanım ve Babası
Hüseyin Bey Körfez/Kocaeli’nde yaşıyor.
Oğullarının odasını onun için kullanmaya
devam ediyor Şehit ailemiz ve “Oğlumuzun
odasını hiç bozmadık, kendisi bizimle
değil ama biliyoruz ki ruhu bizimle, bizim
evladımızın da, tüm Şehitlerimizin de ruhları
şad olsun.” diyor.

Şehit Fatih KARAASLAN

27 Ara 2012’de Kütahya İl J.A.K.lığında
Şehit olan Fatih Sultan KARAASLAN’ın
Annesi Emine Hanım ve Babası Hikmet Bey
Başiskele/Kocaeli’nde yaşıyor. Şehit babamız
Hikmet Bey, oğlunun şehadet tarihinde
Belediye Başkanlığı görevinde bulunuyor.
2014’ten itibaren hem bu görevini hem de
ticari faaliyetlerini bırakarak; Şehidimiz
adına hayırlar yapmaya ve onun hatırasını
yaşatmaya ayırıyor tüm mesaisini.

Şehit Celal ÇAMBEL

Şehit Sezai KARABULUT

26 Nisan 1997’de Çaçı Dağı Eruh, Siirt’te
Şehit olan Sezai KARABULUT’un annesi
Hayriye Hanım ve Babası Mustafa Bey
Çaycuma/Zonguldak’ta yaşıyor. Evin çeşitli
yerlerinde resimleri var şehidimizin. Ancak
iki resmin arasına asılmış kravat bağlanmış
olarak duruyor. Anne Hayriye Hanım “En
çok o oğlum gibi kokuyor, hiç sökmüyorum,
özledikçe kokluyorum” diyor.

25 Ekim 1985’te Serinyazlık Karakolu,
Çukurca/Hakkâri’de
Şehit
olan
Celal
ÇAMBEL’in Annesi Mediha teyze ve Babası
Hasan amca, Muğla’da yaşıyor. Mediha teyze
Şehidimizle ilgili: “Uzun yıllar geçti ama
acısı bizimle beraber. Askerdeyken, dağıtım
iznine geleyim mi diye mektup yazdı. Gelme,
iş zamanı gelirsin dedik. Hâlbuki paramız
yoktu o zamanlar, yok diyemedik. Bir daha da
gelemedi zaten… Yakın köylerden arkadaşı
geldi bir gün. Askerdeyken konuşurlarmış,
terhis olunca bizim evin bahçesinde koca çınar
ağacı var, onun altında bir gece sabaha kadar
oturup kuzu çevireceğiz dermiş arkadaşına.
Arkadaşı yanıma geldiğinde ‘Celal olmasa da,
ben kendim oturacağım o ağacın altında ana’
dedi bana. Geçti ağacın altına oturdu. Ben
de camdan onu seyrettim, sonra gitti. Gece
yarısından sonra hava iyice karardı, yağmur
yağacak gibi oldu, ardından birden ağacın
üzerine bir aydınlık geldi. Şehit oğlum geldi
diye hem sevindim, hem ağladım.” diyor.
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Sağlık Ordumuza Teşekkür...
Aralık 2019'da, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan, daha sonra hızla tüm dünyaya
yayılarak Mart 2020 ayı itibariyle ülkemizde de görülen COVİD-19 virüsünün sebep olduğu
salgın nedeniyle, insanlık ağır bir sınavdan geçiyor. Bu zorlu süreçte sağlık ordumuz,
gece gündüz demeden büyük bir özveri ile canları pahasına, “Siz evde kalın, biz sizin için
buradayız” diyerek var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Bizler de Mehmetçik Vakfı ailesi
olarak, el ele ve gönül birliğiyle, eskisinden çok daha güçlü bir şekilde bu süreci atlatmayı
temenni ediyor, sağlık ordumuzun tüm fertlerine en içten duygularla teşekkür ediyor,
anlamlı mücadelelerinde başarılar diliyor ve hepsini ayakta alkışlıyoruz. İyi ki varsınız…

Uzman Diyetisyen
Ezgi ÖZTÜRK

1. COVİD-19
Önerileri

Döneminde

Coronavirüs nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğimiz,
fakat hep birlikte bugünlerin de geçeceğine inandığımız bu
süreçte, sizlere beslenme konusunda yardımcı olabilecek,
besinlerin tüketimi ve hazırlanmasında nelere dikkat
etmemiz gerektiğini, özellikle bağışıklık sistemimizin
beslenme türü ve biçimlerimiz ile nasıl etkilendiğini, “Bunu
düzenlemek için neler yapmalıyız, yaşam tarzımız nasıl
olmalı?” gibi sorularınıza da cevap bulabileceğiniz yazımı,
sizlerle paylaşmanın verdiği mutlulukla, Mehmetçik Vakfı
Ailesine ve Mehmetçik Vakfı Dergisinin tüm okurlarına
şükranlarımı sunuyorum.

Genel

Beslenme

Dünya Sağlık Örgütü’nün bir pandemi olarak
kabul ettiği Coronovirüs hastalığı (Covid-19)
ülkemizde de çok önemli bir halk sağlığı tehdidi
oluşturmaktadır. Coronavirüsün bulaşmasını tek
başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek
herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı ve dengeli
beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku
ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği
kanıtlanmıştır.
a. Karantina Durumunda Sağlıklı Beslenmenin
Önemi
Her türlü temasın minimuma indirildiği, sosyal
izolasyonun çok önemli olduğu bu dönemde,
birçok küresel sağlık kuruluşu, herkese olası
karantina
uygulamalarını
da
kapsayacak
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şekilde en az iki haftalık gıda bulundurulmasını
önermektedir. Alınacak gıdaların olabildiğince
besleyici, raf ömrü uzun ve dayanıklı olması
uygun olacaktır. Bu zor dönemi olabildiğince
rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein,
lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin
olması dengeli beslenme yönünden büyük önem
taşımaktadır.
b. Sebze ve Meyve Tüketimi Ön Planda
Tutulmalıdır
Sağlık Bakanlığı Türkiye’ye Özgü Beslenme
Rehberi’nde önerilen sağlıklı yemek tabağına göre,
her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden,
diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan
yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden,
yüksek proteinli gıdalardan (kurubaklagiller, et,
yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar, vb.) ve
süt ürünlerinden (süt, yoğurt, ayran, peynir vb.)
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gelmesi önerilmektedir Bunların yanı sıra bol su
tüketiminin sağlanması ve günlük beslenmede
zeytinyağı kullanılması önerilmektedir. Bu nedenle
yiyecek alışverişlerinde sebze ve meyveye ağırlık
verilmelidir. Taze sebze ve meyvenin bir kısmının
daha sonra tüketilmeye ve/veya pişirilmeye
uygun miktarlarda dondurularak saklanması
da evden uzun süre çıkılamayan durumlarda
sağlıklı beslenmenin sürekliliğinin sağlanabilmesi
için gereklidir. Dayanıklı sebzelerin raf ömrünü
uzatmak için yıkanmadan ve kesilmeden
buzdolabında saklanmaları önem arz emektedir.
Bunlara ek olarak kuru meyve, kuru bamya,
patlıcan, biber, domates gibi gıdalar da raf ömrü
uzun; lif ve mineral kaynağı gıdalar olduğu için
evde bulundurmak ve kullanmak faydalı olacaktır.

renklerini, aromalarını vererek, bitkilerin bağışıklık
sistemini oluştururlar. C vitamini içeriğinden de
zengindir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda
fenolik bileşiklerden zengin gıdaların tüketimi
önerilmektedir. Kırmızı pancar ve diğer
sebzelerden yapılan turşular, yeşil bitkiler, kırmızı,
sarı, turuncu ve mor renkli meyveler, böğürtlen,
yaban mersini, çilek, ahududu, kuru incir, kuru
kayısı, ceviz, kuru üzüm, fındık, biberiye, kekik,
soya fasulyesi de yoğun olarak yer alır.
Sarımsak ve soğan içeriğindeki biyoaktif bileşenler
çiğnendiğinde, dövüldüğünde ya da kesildiğinde
ortaya çıkan kuersetin iyi bir fenolik bileşik
kaynağıdır. Eğer mide ile ilgili bir şikâyetiniz yoksa
sarımsak ve soğan tüketimini arttırabilirsiniz.
E vitamini içeren, fındık, ceviz veya badem gibi
yağlı tohumlar, çinko minerali içeren kırmızı et
ve et ürünleri, kurubaklagil, yumurta, süt, kabak
çekirdeği, selenyum mineralinden zengin deniz
ürünleri, mantar, susam, sarımsak, soğan gibi
gıdaların tüketimini arttırmak etkili olabilir.
ç. Kuru Baklagiller Her Gün Tüketilebilirler
Oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek bir başka
protein kaynağı alternatifi ise kuru baklagillerdir.
Yeşil, kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri,
barbunya, vb. gıdalar her gün tüketilebilirler.
Yalnız, pişirme süresi uzun olabilen bu ürünlerin
önceden büyük miktarlarda haşlanıp daha sonra
hızlıca pişirilebilecek şekilde buzlukta saklanması
kuru baklagillerin tüketimini kolaylaştıracaktır.
d. Haftada İki Kere Balık Tüketimi Önemlidir

c. Mevsime Uygun, Dayanıklı Sebze ve Meyveler
Satın Alınmalıdır
İçinde bulunduğumuz mevsim düşünüldüğünde
uzun süre dayanabilecek bazı sebzelere
karnabahar, kırmızı ve beyaz lahana, kabak,
brokoli, biber, turp, havuç, soğan; meyvelere ise
elma, portakal, greyfurt, çilek, olgun olmayan
muz örnek verilebilir. Özellikle narenciye grubu
meyveler bağışıklık sistemini destekleyici C
vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin
tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere
taze limon sıkılmalıdır.
Pancar; beta-alanin denilen, bitkilere renklerini,
aromalarını vererek, bitkilerin bağışıklık sistemini
oluşturan maddeyi içerir. Bu moleküller bitkilere
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Mümkünse, haftada en az iki defa tüketilmesi
önerilen
balığın
tazesinin
bulunamadığı
durumlarda donmuş veya konserve ton balığı
alternatiflerinin karantina durumlarına karşı evde
bulundurulması, kullanılması önemlidir.
e. Kaliteli Hayvansal Protein Tüketimine Yönelik
Tavsiyeler
Yumurta ve peynir çeşitleri de uygun koşullarda
saklandığında uzun süre dayanabilen kaliteli
hayvansal protein içeren gıdalardır. Hastalıklara
neden olan virüs ve bakterilere karşı vücudun
önemli savunma mekanizmalarından olan
antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için
her gün yeterli protein alınması gerekmektedir.

Zerdeçal, zencefil, kırmızıbiber ve karabiber
gibi baharatların, çörek otu, keten tohumu gibi
tohumların gıdalarınıza eklenerek tüketilmesi
bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı
olacaktır.
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda COVID-19’lu
hastaların bağırsak mikrobiyotasında dengenin
bozulduğu ve laktobasillus ve bifidobakterium
gibi bağırsak probiyotiklerinde önemli bir azalma
olduğu bildirilmiştir. Probiyotik takviyelerini
düzenli olarak kullanmanın yanında, probiyotik
takviyeli yoğurt (şekersiz ve sade olanları ve
+4 derece soğuk zincirle saklanabilenleri) veya
kefir ve turşu gibi ürünlerde bulunan faydalı
mikroorganizmalar da bağışıklık sistemini
destekleyici etkide bulunabildikleri için özellikle
bu dönemde tüketilmelidir.
f. Yemek Hazırlarken Temizlik ve İyi
Pişirmek Önemlidir.
Coronavirüsün gıdalarla bulaştığına
dair bir bulgu olmasa da, gıda
hazırlama süreçlerinde temizliğin en
üst düzeyde sağlanması, et ürünleri
başta olmak üzere; pişen tüm yiyeceklerin
yüksek iç sıcaklığa erişmesi yani iyi
pişirilmesi oldukça önemlidir. Hazırlanma
aşamasında ise kesme tahtaları ayrı ayrı olacak
şekilde sebze/meyve ve et grupları ayrı kesilerek
hazırlanmalıdır. Sebze ve meyveleri karbonatlı su
ile dış yüzeylerini yıkayıp tüketmeniz bu süreçte
daha da önemli olacaktır.
g. Günlük Yeterli Vitamin ve Mineral Alımı
Sağlanmalıdır.
Yeterli vitamin ve mineral tüketiminin sebze,
meyve, tam tahıl ve yağlı tohumlar gibi
yiyeceklerle sağlanması esas tercih edilecek yol
olsa da; Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’nde
önerilen “Sağlıklı yemek tabağına” göre beslen(e)
meyen kişilerin günlük vitamin ve mineral içeren
multivitamin takviyesi almaları daha uygun
olacaktır.
ğ. Tüketimi Sınırlandırılması Gereken Yiyecek ve
İçecekler
Bu dönemde tüketiminin sınırlandırılması gereken
yiyecek ve içecekler; kan şekerini hızla yükselten
şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz
ekmek de dâhil hamur işi ürünler, sosis, salam vb.
işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz içeren besinlerdir

(hazır soslar, cips gibi tuzlu ürünler, patlamış
mısır, tuzlu kurabiyeler, vb.).
Yemeklere tuz eklentisinin arttırılması bağışıklığın
düşmesine sebep olacaktır. Enerji içeriği yüksek
alkollü içeceklerin de vitamin, mineral emilimini
olumsuz etkileyebildiği ve uyku problemlerine
yol açabildiği için tüketimi mümkün olduğunca
sınırlı olmalıdır. Alkol tüketiminin coronovirüs
enfeksiyonunu önlediğine dair herhangi bir kanıt
bulunmadığı gibi, içinde etil alkol yerine metil alkol
bulunan sahte içkiler de çok ciddi zehirlenmelere
yol açabilmektedir.
h. Vücudumuzun her koşulda en önemli ihtiyacı
sudur. Bağışıklık sisteminin iyi çalışabilmesi için,
günde en az 10-12 su bardağı (2 lt) kadar suyun
tüketilmesi şarttır.
(1) Su Tüketimini Artırmanın Yöntemleri
Gün boyunca su için; yemeklerle
birlikte
yemekler
arasında
su
tüketmek faydalı olacaktır. Yemeğe
oturmadan önce ve yemek sonrası da su
tüketimini arttırmanız metabolizmanız
için gereklidir. Su içerisine lezzet arttırıcı
olarak limon dilimleri, fesleğen veya
maydanoz eklenmesi ile suyu aromalı yaparak
suyun daha fazla tüketimi arttırılabilir. Aynı
zamanda c vitamininden zengin bir sıvı alımı da
sağlanmış olur. Doldurulabilir bir su şişesi taşıyın:
Suyu yakınınızda, elinizin altında tutun, böylece
bir sıvı tüketmek istediğinizde çay-kahvemeşrubat ya da asitli içecekler yerine elinizin
altında bulunan suyu tüketmeniz kolaylaşır.
(2) Su içeriğinden zengin gıdalar
Marul, lahana, salatalık, kereviz, havuç, ıspanak
ve pişmiş brokoli, kabak gibi sebzeler ile muz,
üzüm, portakal, armut ve ananas gibi meyveler
bol su içerir.
ı. Bu dönemde tüm yemekhanelerin ve mutfakların
temizliği yüksek risk göz önünde bulundurularak
sıklıkla ve ISO 22000 temizlik ve sanitasyon
esaslarına göre yapılmalıdır.
i. Klinikte tedavi gören, kuru öksürük ve boğaz
ağrısı şiddetlenen hastanın, katı ve sert gıda alımı
azalabilir. Bu nedenle yumuşak, zenginleştirilmiş
gıdalar ve oral enteral beslenme destekleri
hastaların besin ögesi ve enerji ihtiyaçlarını
karşılamada faydalı olabilir.
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2. Bağışıklık Sisteminizi Sürekli Güçlü Tutmak
İçin…
a. Dengeye Odaklanın: Bağışıklık sisteminizin
tüm yıl boyunca sağlıklı kalmasına yardımcı
olmak için dengeli bir beslenme planına, yeterli
uyku ve stres yönetimine odaklanın. Fazla besin
tüketimi vücut yağ yüzdesini arttırır ve bu
durumda bağışıklık sisteminin düşmesine sebep
olan en temel nedenlerden birini oluşturur.
Bağışıklık desteklerinizi almayı bu dönemde
kesinlikle unutmamalısınız. Abur cubur tüketimini
azaltmalıyız, gerçekten aç mıyız yoksa sıkıntı ve
stresli kaynaklı veya bir uğraşı bulamamaktan
mı tüketiyoruz? Kendimize sürekli bu soruyu
sormamız gerekiyor…
Covid-19 gibi pandemi durumunda kişisel önlemler
alınması gerektiğini de sizlere tekrar hatırlatmak
isterim. Bunların başında; Dünya Sağlık Örgütü
ve Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu tarafından
yapılan açıklamalarda belirtildiği gibi, kişisel hijyen
ve el temizliği, temas etmeme, mesafe ve sosyal
izolasyon, maske takmak gelmektedir. Ayrıca
hepimizin birer virüs taşıyıcısı olabileceğimiz
konusunu, hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız
gerekmektedir. Bununla birlikte virüs, bağışıklık
sistemi güçsüz olan ve kronik hastalığı bulunan
tüm insanlarımızda, yaş farkı gözetmeksizin
çok daha fazla olumsuz etki göstermektedir. Bu
nedenle bağışıklık sistemini sürekli güçlü tutmak
önem arz etmektedir.
Bağışıklık sistemi, vücuda patojen bir organizma
(virüs vb.) bulaştığında bu virüsle savaşan ve
semptomları ortaya çıkaran sistemdir. Sizlerden
“Virüsün etkisini hemen yok edecek besin
veya takviyeler var mıdır? Bağışıklık sistemini
kuvvetlendiren takviyeler nelerdir?” şeklinde
gelen sorularınıza ilişkin bazı önerilerde bulunmak
istiyorum.
(1) Biliyoruz ki bu virüsün etkisini yok edecek
ya da bu virüsün vücuda yerleşmesine engel
olacak bir besin ya da takviye mevcut değil.
Yapılan önerilerin amacı, bağışıklık sistemimizi
destekleyerek vücutta virüs varlığında bağışıklık
cevabının oluşmasını ve koruyuculuğu arttırmaktır.
(2) Bağışıklık sisteminizin çalışması sırasında
bazı temel vitamin ve mineraller rol oynar. D
vitamini seviyelerinizin düşük olmaması gerekir.
Eğer D vitamini seviyelerinize baktırdıysanız ve
düşük ise D3 vitamini ürünleri yardımcı olacaktır.
Çinko ve C vitamini bağışıklık sisteminde hem
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bağışıklık gücünü arttırmak hem de antioksidan
koruma sağlamak amacıyla önerilmektedir. Beta
Glucan içeren destekler de genel anlamda güçlü
bir bağışıklık kazandıracaktır. Bu etken maddeleri
içeren destekler bu süreçte yardımcı olacaktır.
b. Stres ve Kontrolü İçin Neler yapabiliriz?
Stresin bağışıklık sistemimiz üzerindeki olumsuz
etkisini hepimiz biliyoruz. Yoğun stres ve
anksiyete, bağışıklık sistemimiz için bir hız kesici
durumundadır. Dolayısıyla stres ve anksiyete
ile başa çıkmayı öğrenmek de bağışıklığımızı
desteklemek
kadar
önem
kazanmaktadır.
Sürekli stres uyaranlarına maruz kalarak stres ve
anksiyete ile başa çıkmak mümkün olmayabilir.
Bilgi kirliliğinden korunmak, sürekli stres
tetikleyici kaynaklardan uzak durmak, gerekirse
online terapiler ve Türk Psikologlar Derneğinin
önerilerini takip etmek yardımcı olacaktır.

ŞİRKETLERİMİZDEN
HABERLER
COVİD-19 ve
TURKTIPSAN AŞ’nin Faaliyetleri

c. Stres kontrolünde takviyelerden yardım
alabilir miyiz?
Takviyeler de bu süreçte stres kontrolüne destek
olabilir. Fakat tekrar hatırlatmak isterim ciddi bir
anksiyete atağı karşısında sadece takviye alarak
bu durumla başa çıkmak mümkün olmayabilir.
Gerektiğinde profesyonel yardım almak önemlidir.
Magnezyum alımı, bu dönemde bizim için en önemli
beslenme önerilenden olup, duygu durumumuzu
etkileyen süreçlerde önemli rol oynar. Dolayısıyla
artan stresle beraber magnezyum ihtiyacımız da
artar. Kas gerginliği, anksiyete, uyuma güçlüğü,
yorgunluk, sinirsel gerginlik ve hatta sinirsel
gerginliğe bağlı hipertansiyon probleminde
magnezyum alımını artırmak önemlidir. Kısacası,
uzun ve sağlıklı bir ömrün de, iyi hayatın da şifresi
sizde gizli. Hayatınızın en önemli ayrıntılarını siz
belirliyorsunuz. Hepinize sağlıklı günler dilerim…
Seçilmiş Kaynaklar:
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21 Mayıs 2002 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri
yararına faaliyet gösteren TSK Mehmetçik Vakfı,
TSK Güçlendirme Vakfı, TSK Elele Vakfı, TSK
Dayanışma Vakfı ve TSK Eğitim Vakfı tarafından
kurulan; Ankara Akyurt bölgesinde faaliyetlerine
devam eden ve Türkiye’nin ilk poliproplen

torbada solüsyon serum üretimini gerçekleştiren
TURKTIPSAN AŞ, sağlık ordumuzun birer üyesi
olan, Eczacısı, Kimya Mühendisi, Biyoloğu,
Kimyageri ve farklı branşlardaki diğer tüm
personeli ile birlikte, COVİD 19 Corona virüsün
sebep olduğu salgın nedeniyle yatan hastalarımıza
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Mehmetçik Vakfı ve Tınaztepe
Gayrimenkul Yönetimi Ticaret Limitet
Şirketinde Yapılan Yenilikler

yönelik mesaisini, zaman mefhumu gözetmeden
canla başla yürütmektedir.
7 Şubat 2019 tarihinde, “55’inci Yıl Ar-Ge Merkezi
Ödülü’ne layık görülen TURKTIPSAN AŞ; ülkemiz
sağlık sektöründeki ürün çeşitliliğini yerli ve milli
ürünlerle arttırmak, ithalatı ve dışa bağımlılığı
azaltmak, gelişen yetenekler ile istihdam oranını
artırmak amaçları ile üniversite-sanayii işbirliği
kapsamında, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
ile yürüttüğü Total Parenteral Beslenme Çözeltisi
isimli AR-GE projesini hayata geçirmiş ve Haziran
2019 tarihinden itibaren talebe uygun olarak üç
farklı hacimde (1000 ml, 1500 ml. ve 2000 ml.)
üretilebilen ve yurt genelinde sağlık kullanıcılarına
arzını yapmış, 10’uncu Kalkınma Planında da yeri
olan “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm
Programı” kapsamındaki ilaçta millileştirme
hedeflerine de katkı sağlamıştır.
Üç Bölmeli Beslenme çözeltisi, yatarak tedavi
gören, oral-enteral yoldan (sindirim sistemi
yolu) beslenemeyen veya beslenme yetersizliği
olan hastaların (yoğun bakım, yanık, kanser,
cerrahi operasyonlar gibi) intravenöz (damar)
yolu ile beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacı
ile kullanılmaktadır.
TURKTIPSAN AŞ, daha önce Türkiye’de üretimi
bulunmayan ve bir yıl öncesine kadar tamamı
ithal edilen yüksek katma değere sahip, stratejik
nitelikteki Beslenme Solüsyonunun jeneriğinin
yerli ve milli olarak üretilmesi sonucu ülke sağlık
ekonomisine ciddi oranda katkı sağlanmıştır.
Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık
Bakanlığımız Bilim Kurulunca açıklanan COVİD
19 virüsünün sebep olduğu salgının ağır
belirtilerinden biri de solunum yetmezliğidir.
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Solunum yetmezliği gösteren ve solunum cihazına
bağlı hastaların takip edilen tedavi protokolü
gereği beslenmesi, intravenöz yolla ve Beslenme
Solüsyonu kullanılarak yapılmakta ve ilgili Kamu
ve Özel Hastanelerde ihtiyacın karşılanmasına
yönelik olmak üzere TURKTIPSAN AŞ üretimi
Beslenme Solüsyonu kullanılmaktadır.

Mehmetçik Vakfı ve Tınaztepe Gayrimenkul
Yönetimi Ticaret Ltd. Ş, İstanbul Bakırköy’de
bulunan Tınaztepe Çarşısı’nda sahip olduğu
dükkân ve işyerlerini kiralamakta ve çarşının
yönetim görevini yerine getirmektedir. İlk olarak
1965 yılında, Cemalettin TINAZTEPE ve Oğulları
Kolektif Şirketi tarafından “Tınaztepe Sineması”
olarak işletilen Tınaztepe Çarşısı, 1974 yılında,
Bakırköy halkına ve esnafına katkı sağlayan en
eski ve en prestijli çarşıya dönüştürülmüştür.

Beslenme Solüsyonu üretiminin yanı sıra
ülkemiz sağlık sektörü serum ihtiyacının üçte
birini karşılayan TURKTIPSAN AŞ, COVİD 19
rahatsızlığı sebebi ile Yoğun bakım ünitelerinde
yatan hastalarda; hastanın yaşına, hastalık
belirtilerinin derecesine, var ise kronik hastalığına
(Hipertansiyon, KOAH, böbrek veya kalp
yetmezliği, diyabet vb),devam eden tedaviye
verdiği olumlu/olumsuz yanıt ile gelişen ikincil
enfeksiyon ve bunların seyrine göre değişiklik
göstermekle birlikte genel olarak kullanılan;
a. %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sudaki
Çözeltisi 500 ml
b. Laktatlı Ringer Çözeltisi 500 ml
c. Dengeli Elektrolit Çözeltisi 500 ml
ç. %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 500 ml’
tipindeki serumların da üreticisidir.
Ayrıca, Dünya ve Ülkemiz Sağlık Otoriteleri,
küresel bir salgın olarak tüm dünyayı etkileyen
yeni tip virüs COVİD-19’dan korunmak için güçlü
bir bağışıklık sisteminin önemine ve C Vitamini
alımına dikkat çekmektedir. Bu çerçevede
TURKTIPSAN AŞ, ürün portföyündeki ampul
ürünlerinden olan Vitamin-C ampulden, Sağlık
Bakanlığımız ile Kamu ve Özel hastanelerimizin
artan yoğun taleplerini eksiksiz karşılamaktadır.

engelli vatandaşlarımızın kullanması maksadıyla,
engelli asansörü inşaatına başlamış ve Şubat
2020’de faaliyete geçirmiştir.

Engelli Asansörü
Çevreye örnek olmak ve kullandıkları elektriği
kendileri üreterek çarşı esnafına kolaylık
sağlamak amacıyla şirket yönetimi tarafından bir
de depolamalı güneş enerjisi sistemi kurulmuştur.
Tınaztepe Çarşısı
Vasiyetli Bağışçılarımız Münir, Halidun ve Feridun
TINAZTEPE kardeşler, 2004 yılında Tınaztepe
Çarşısı’nı
Mehmetçik
Vakfına
bağışlamış,
2009 yılında Münir TINAZTEPE’nin vefatıyla,
merhumun vasiyeti üzerine, TSK Mehmetçik
Vakfı ve Tınaztepe Gayrimenkul Yönetimi Ltd. Ş
kurulmuştur. 155 adet dükkânın yer aldığı çarşının
yönetilmesi amacıyla kurulan şirketin yönetim
kurulu başkanlığında, halen değerli bağışçımız
Halidun TINAZTEPE bulunmaktadır. Tınaztepe
Çarşısı’ndan elden edilen kira gelirleri ile TSK
Mehmetçik Vakfına sürekli gelir sağlanmaktadır.
Hizmetlerini
yürütürken,
çarşının
nostalji
atmosferini koruyan ve toplumsal duyarlılıkları da
dikkate alan şirket yönetimi, çarşıyı ziyaret eden

Depolamalı Güneş Enerjisi Sistemi
Ayrıca, öncelikle gençler olmak üzere her yaştan
insanın istifade edebileceği çok sayıda kitabın
bulunduğu ve internete erişim imkânının da
sağlandığı kütüphanemizin açılışına yönelik
çalışmalar devam etmektedir.
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER
Adana

Bursa

Erzurum

27 Şubat 2020 tarihinde, Türkiye
Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri
Derneği Kadirli Şubesi, Adana
Temsilciliğimiz tarafından ziyaret
edilmiştir.

25 Şubat 2020 tarihinde, BursaNilüfer Çamlıca Anadolu Lisesi
öğrenci ve öğretmenlerine, TSK
Mehmetçik Vakfının tanıtımı
maksadıyla Bursa Temsilcimiz
Ahmet Naci BAKIRCI tarafından
brifing verilmiştir.

7 Şubat 2020 tarihinde, Erzurum
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürü Cemil İLBAŞ, Şehit Gazi
Hizmetleri Sorumlusu İl Müdür
Yrd. İsmet ERDAL ve (TÜKODER)
Tüketici Koruma Derneği Erzurum
Şubesi Başkanı Gamze İSPİRLİ,
Erzurum Temsilciliğimizi ziyaret
etmiştir.

İstanbul Anadolu

İstanbul Avrupa

İzmir

10 Ocak 2020 tarihinde, Vakfımıza
menkul bağışta bulunan Keziban
KARAPIÇAK’a, bronz plaket ve
beratı, İstanbul Anadolu Yakası
Temsilciliğimiz tarafından takdim
edilmiştir.

13 Ocak 2020 tarihinde, bağışçımız
Nusret KURAL’a, altın plaket ve beratı,
Vakıf Genel Müdürümüz E.Tümg.
Yaşar BAL tarafından, İstanbul
Avrupa Yakası Temsilciliğimizde
takdim edilmiştir.

21 Ocak 2020 tarihinde, Ege
Ordusu Komutanı Korg. Ali SİVRİ,
İzmir Temsilciliğimizi ziyaret
etmiştir.

BASINDA MEHMETÇİK VAKFI

Samsun

7
Ocak
2020
tarihinde,
Samsun Sınav Koleji öğrenci
ve
öğretmenlerine,
Samsun
Temsilcimiz E.Alb. Bülent UZUN
tarafından
brifing
verilmiş,
ayrıca Sınav Koleji öğrencileri
tarafından Vakfımıza gönderilen
yılbaşı tebrik kartları nedeniyle
kendilerine teşekkür edilmiştir.
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VEFA ZİYARETLERİMİZ

19 Aralık 2019 tarihinde, Şehit Süleyman Murat DAĞDEVİREN’in 30 Ocak 2020 tarihinde, Şehit Ramiz DEMİR’in babası, Bursa
ailesi, Adana Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.
Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.
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3 Ocak 2020 tarihinde, Şehit İlyas BOZ’un ailesi, İstanbul Anadolu
Yakası Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.

3 Şubat 2020 tarihinde, Şehit Raşit YÜCEL’in annesi, Körfez/
Kocaeli’nde, Şehit/Malul Yakınları İrtibat Müdürlüğümüz tarafından
ziyaret edilmiştir.

9 Ocak 2020 tarihinde, Şehit Serkan DEMİR’in ailesi, Samsun
Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.

11 Şubat 2020 tarihinde, Şehit Ömer ERÜSTÜN’ün ailesi, İstanbul
Avrupa Yakası Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.

9 Ocak 2020 tarihinde, Şehit Yunus DURAN’ın ailesi, Erzurum
Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.

4 Mart 2020 tarihinde, Şehit Ömür CEBECİ’nin annesi ve aynı
zamanda bağıçımız olan Nuran CEBECİ, İzmir Temsilciliğimiz
tarafından ziyaret edilmiştir.
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BAĞIŞÇILARIMIZA TEŞEKKÜR ve ZİYARETLER

TSK MEHMETÇİK
VAKFI’NIN
TSK MEHMETÇİK
VAKFI’NIN
YARDIMLAR
YAPTIĞIYAPTIĞI
YARDIMLAR
TSK Mehmetçik Vakfı’nın amacı; Silahlı Kuvvetlerde yaptığı vatan hizmeti esnasında şehit olan veya askerlik görevi
esnasında 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.

19 Aralık 2019 tarihinde, bağışçımız Saliha Nuray ÇOLAK, Adana
Temsilciliğimiz tarafından, iş yerinde ziyaret edilmiştir.

9 Ocak 2020 tarihinde, bağışçımız Sevim DOĞAN, Bursa
Temsilciliğimiz tarafından, Edremit/Balıkesir’de bulunan evinde
ziyaret edilmiştir.

bulunmaktadır. Vakfın yaptığı yardımlar aşağıda sunulmuştur:

Ölüm Yardımı: Şehit olan veya askerlik görevi
esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erlerin medeni
durumları dikkate alınarak hak sahiplerine
yapılmaktadır.

tamamlayana kadar,
beş yaşını tamamlayana kadar,
başkalarının bakım ve yardımına muhtaç oldukları

Bakım yardımı

20 Aralık 2019 tarihinde, bağışçımız Hasan KANTEKİN, Erzurum 6 Şubat 2020 tarihinde, Vakfımıza gayrimenkul bağışında bulunan
Temsilciliğimiz tarafından, Kemah/Erzincan’a bağlı Esimli Ayşe ÖLMEZ’e, altın plaket ve beratı, Genel Müdürümüz E.Tümg.
Yaşar BAL tarafından takdim edilmiştir.
Köyü'ndeki evinde ziyaret edilmiştir.

yapılmaktadır.
Çocuk Ölüm Yardımı:

3 Ocak 2020 tarihinde, Vakfımıza gayrimenkul bağışında bulunan
Meral TUNCAY’a, altın plaket ve beratı, İstanbul Anadolu Yakası
Temsilciliğimiz tarafından takdim edilmiştir.

5 Mart 2020 tarihinde, bağışçımız Ayşe İhsan EREN, İzmir
Temsilciliğimiz tarafından, Bornova/İzmir’de bulunan evinde
ziyaret edilmiştir.

Doğum Yardımı: Şehit olan veya askerlik görevi
esnasında 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.

Yapılan Yardımlar

7 Ocak 2020 tarihinde, bağışçımız Birsen KİBRİT, Samsun
Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.
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6 Mart 2020 tarihinde, Vakfımıza gayrimenkul bağışında bulunan
Fatma Güzide LUGAL'a, altın plaket ve beratı, Genel Müdürümüz
E.Tümg. Yaşar BAL tarafından takdim edilmiştir.

TSK Mehmetçik Vakfı 01 Ocak 1982’den 30 Nisan
2020 tarihine kadar geçen sürede 52.228 kişiye
toplam 985.652.747,22 TL yardım yapmıştır.
Aylık olarak ise ortalama 13.000.000,00 TL amaca
yönelik yardım yapılmaktadır.
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01 OCAK 1982 - 30 NİSAN 2020 TARİHLERİ
ARASINDA TSKMEV TARAFINDAN YARDIM
YAPILAN KİŞİ SAYILARI

TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
2020 Yılı 01 Ocak – 30 Haziran Dönemi

1. Ölüm Yardımı
Şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve er toplamı

1. Ölüm Yardımı

70.000,00 TL

17.182
4.517

70.000,00 TL

2.143
Askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve er toplamı

10.522
10.146

63.000,00 TL
3’üncü derece

56.000,00 TL

4’üncü derece

49.000,00 TL
42.000,00 TL

3.249
6.897

6’ncı derece

35.000,00 TL

3. Bakım Yardımı1
227
4. Doğum Yardımı
Şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erin ölüm tarihinde, malul gazi ve
engelli erbaş ve erin olay tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında yardım yapılan çocukların toplamı

257

5. Çocuk Ölüm Yardımı

1.900,00 TL
1.800,00 TL
3’üncü derece

1.600,00 TL

4’üncü derece

1.450,00 TL
1.200,00 TL

36

6’ncı derece

6. Bakım Yardımı
8.261
Şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erler ile malul gazi ve engelli
erbaş ve erlerin bakım ve öğrenim yardımı yapılan çocukların toplamı

1.150,00 TL
2

700,00 TL
3.658

900,00 TL

282

3

93

1.000,00 TL
1.000,00 TL

291
29
Yardımı durdurulan çocuk sayısı

0
2.963

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

4.050

Babalar Günü yardımı (Baba sayısı)

2.654

15.000,00 TL
6. Doğum Yardımı4

7.500,00 TL

7. Çocuk Ölüm Yardımı5

7.500,00 TL
2.200,00 TL

8.569

AÇIKLAMALAR:
1)
2) Bakım ve öğrenim yardımı; şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden Mehmetçiklerin çocukları
ile bakım yardımı alan Mehmetçiklerin sakatlanma tarihinden önce doğan çocuklarına yapılmaktadır.

7.874

3)

5.757
52.228

695
NOT : Bugüne kadar toplam 985.652.747,22 TL yardım yapılmış, aylık olarak ise ortalama 13.000.000,00 TL amaca yönelik
yardım yapılmaktadır. (Bu yardımlara KKK.lığı TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Reh. Mrk. K.lığı ödemesi dahildir.)

4) Doğum yardımı; Şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erin vefat tarihinde; bakım
yardımı alanların ise malul olmasına sebep olan olay (kaza dâhil) durumunda olay tarihinde; hastalık durumunda ise
askerliğe elverişli değildir kararlı rapor tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında ödenir.
5)
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TSK MEHMETÇİK VAKFI TARAFINDAN
KENDİLERİNE VE YAKINLARINA YARDIM
YAPILANLARIN LİSTESİ

TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
2020 Yılı 01 Temmuz – 31 Aralık Dönemi

1. Ölüm Yardımı

01.11.2019 - 30.04.2020

74.000,00 TL
74.000,00 TL
66.600,00 TL

3’üncü derece

59.200,00 TL

4’üncü derece

51.800,00 TL
44.400,00 TL

6’ncı derece
3. Bakım

37.000,00 TL

Yardımı1
2.100,00 TL
2.000,00 TL

3’üncü derece

1.800,00 TL

4’üncü derece

1.700,00 TL
1.400,00 TL

6’ncı derece

1.250,00 TL
2

750,00 TL
950,00 TL
3

1.100,00 TL
1.100,00 TL

15.000,00 TL
6. Doğum

Yardımı4

7. Çocuk Ölüm Yardımı5

7.500,00 TL
7.500,00 TL
2.200,00 TL

AÇIKLAMALAR:
1)
2) Bakım ve öğrenim yardımı; şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden Mehmetçiklerin çocukları
ile bakım yardımı alan Mehmetçiklerin sakatlanma tarihinden önce doğan çocuklarına yapılmaktadır.
3)

ÖLÜM YARDIMI

MALULİYET YARDIMI

ABDULKADİR ERDOĞAN
ALİ CAN
AYKUT ŞENGÜN
BİNALİ ŞAKA
DENİZ BERKE SOYAL
EMİN MUSTAFA YEŞİL
EMRECAN BOĞOÇLU
ENES POLAT
ERHAN GÜRBÜZ
FERDİ AKSOY
FIRAT YILDIZ
HALİL İBRAHİM KARAŞ
HAMZA GENLİ
İBRAHİM TÜFEKLİ
İLKAY ATASOY
KÜRŞAT BARUT
KÜRŞAT BERK
MUHAMMET EMİN KOTANOĞLU
MUHARREM SEFA DURU
MURAT ŞENGÜL
MUTLU TENK
OĞUZHAN ERDOĞAN
ONUR YAVAN
ORHUN FURKAN BAYKAN
OSMAN UYSAL
SEZAİ EŞKİOĞLU
ŞÜKRÜ GÜNDÜZ
YASİN KUMUZ
YUNUS ALKAN
YUSUF KAPLAN
ZEKERİYA ALTUNOK

ADEM BİLEK
AHMET EROL
AHMET KORKMAZ
AHMET TOPRAK
ALİ ASLAN
ASKERİ ŞAHİN
BERAT KABACI
BEYSEFA YILMAZ
BİLEN AKCAN
BURÇİN ÇALIŞKAN
BURHAN KİYCAK
EMRAH YILMAZ
EMRE YILMAZ
ERCÜMENT KÂN
ERHAN ELAGÖZ
EYÜP KATAR
FERHAT ARAT
FERHAT HATUNKIZ
FUAT ÇAKIR
FURKAN ÖZBAŞ
GÜRSEL COŞKUN
HAKTAN MUHAMMED KARABULUT
HALİL YAMAN

HAMDİ IŞIK
HARUN AKBAY
HAYRİ TORUN
MEHMET ALİ OKLU
MESUT ÖZCAN
MUAMMER CANBERK ÇAKIOĞLU
MUHAMMED BOZANER
MUSA DAL
MUSTAFA AKKAYNAK
MUSTAFA DUVAN
MÜJDAT ÇOBAN
ONUR GÜLAÇAR
RAMAZAN ŞEMŞEK
RECEP COŞKUN
RIDVAN TÜRKAN
SABİT MUM
SATILMIŞ KABAKCI
SAVAŞ ÇELİK
SELİM ERGÜN
TAYFUN SEZER
TEVFİK TOPSAKAL
TURAN KOCABAY
ZAFER SARITEPE

4) Doğum yardımı; Şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erin vefat tarihinde; bakım
yardımı alanların ise malul olmasına sebep olan olay (kaza dâhil) durumunda olay tarihinde; hastalık durumunda ise
askerliğe elverişli değildir kararlı rapor tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında ödenir.
5)
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NIN DESTEK OLDUĞU ŞEHİT
VEYA HAYATINI KAYBEDEN MEHMETÇİKLERİMİZ İLE
GAZİ VE ENGELLİ MEHMETÇİKLERİMİZİN İLLERE
GÖRE DAĞILIMI
01.01.1982 - 30.04.2020

Edirne

107
45

BAĞIŞÇILARIMIZ

Bartın

Kırklareli

Kastamonu
Sinop
77
158
267
Zonguldak 59
87
Samsun
Artvin
Ardahan
52
107
Kocaeli
Düzce
371
62
178
Rize
Trabzon
Ordu
895
450
108
173
123
Giresun
133
141 Sakarya 99
272
22
42
76
54
167
166
375
285
264
Karabük
151
59
204
Kars
207
Tekirdağ
22
138
160
110
46
159
21
101
86
334
342
289
55
42
322
154
470
137
81
106
28
Çankırı
102
248
169
75
61
30
Yalova
33
148
86
197
Amasya
154
498
67
438
Bolu
31
270
Çorum
Tokat 153
112
44
252
609
161 Bursa
Bayburt
172
328
Erzurum
Çanakkale
97
Gümüşhane
168
133
109 Bilecik
115
149
Kırıkkale 71
Iğdır
56
57
303
Eskişehir
54
Erzincan
Balıkesir 331
Ankara
Sivas 140
148
339
19
169
Ağrı 247
113
62 Yozgat 202
278
Kütahya
159
37
105
149
348
Kırşehir
104
Bingöl
84
419
Muş
156
220
566
58
Nevşehir
Tunceli 360
399
70
Malatya
Manisa
306
116
137
114
193
Kayseri
Afyonkarahisar
Van
40 Bitlis
Elazığ
53
76
209
184
Kahramanmaraş
Uşak
103
Aksaray
123
102
128
Diyarbakır
İzmir
87
46
Konya
45
61
151
315
39
244
34
172
Niğde
231 Batman Siirt
99
96
294
138
135
47
69
276
384
249
304
Aydın
55
Adıyaman
214
292
187
Isparta
144
Şırnak
33
Burdur
Hakkari
Muğla
Gaziantep
Osmaniye
Denizli
Mardin
Karaman
324
Mersin
Antalya
Adana 230
Şanlıurfa
Kilis
129
48

VEFAT EDEN

İstanbul

Mukaddes GÜLTEKİN
10/12/2019

Mefkure ESEN
28/01/2020

Melahat ÇİZMECİ
20/02/2020

Sıdıka Nurdan DOKUZOĞUZ
23/02/2020

Semiye BAŞTÜRK
08/03/2020

Hatay

ŞEHİT OLAN VEYA HAYATINI KAYBEDEN MEHMETÇİKLERİMİZ: 17.182
GAZİ VEYA ENGELLİ MEHMETÇİKLERİMİZ: 10.146

Feride Güzin ÖZCAN
22/02/2020

ŞEHİDİMİZİ KALBİMİZE GÖMDÜK
Döne TUT
04/03/2020

Şefika BAYRAKTAR
21/04/2020

Ebediyete intikal eden yardımsever, yüce gönüllü bağışçılarımıza
Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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P. Er
Abdullah ÇAM
18.04.2020 - MARDİN
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NA
BAĞIŞLAR İÇİN HESAP
NUMARALARI

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

Bankalar Aracılığı ile Bağış

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

Gayrimenkul Bağışları;

TSK Mehmetçik Vakfının anlaşmalı olduğu bankaların (Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti BBVA Bankası,

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

SMS Yoluyla Bağış

ve

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

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

Online Bağış

Gayrimenkul bağışında dikkat edilmesi
gerekenler;

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

Menkul Bağış İşlemlerinde
Edilmesi Gerekenler;

Dikkat

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

•

YURT İÇİNDEN BANKALAR ARACILIĞI İLE BAĞIŞ

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

Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası,
Ziraat Bankası) Türkiye’deki herhangi bir şubesinin gişelerindeki kurumsal tahsilat ekranlarından, internet bankacılığından ise
“Bağış menüsü” kullanılarak da bağış yapılabilir. Yapılan bağışlarda işlem ücreti alınmamaktadır.

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

Garanti BBVA Bankası Yenişehir Şubesi

BIC/SWIFT Kodu
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için

: TCZBTR2A
: TR070001002533000019825433
: TR500001002533000019825435

Euro hesabı için

: TR660001002533000019825437

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

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

: TRHBTR2A
: TR230001200938700016001982
: TR860001200938700053001983
: TR16000120093870002P001984

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

: TVBATR2A
: TR960001500158007286587386
: TR400001500158048000441268
: TR560001500158048000441271

: AKBKTRIS
: TR040004600646888001001982
: TR750004600646001000001983
: TR250004600646036000001984

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

: ISBKTRISXXX
: TR950006400000142840001982
: TR300006400000242840001983
: TR030006400000242840001984

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

: YAPITRISFEX
: TR570006701000000000001982
: TR300006701000000000001983
: TR030006701000000000001984

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

: DENITRIS
: TR850013400000900198200002
: TR340013400000900198200047
: TR130013400000900198200037

QNB Finansbank Kavaklıdere Şubesi

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

Türkiye İş Bankası Balgat Şubesi

Denizbank Balgat Şubesi

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

: TGBATRISXXX
: TR960006200041100000001982
: TR690006200041100000001983
: TR420006200041100000001984

: SEKETR2A
: TR230005902350130000001982
: TR930005902350130000001983
: TR660005902350130000001984

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

: FNNBTRIS
: TR690011100000000000001982
: TR420011100000000000001983
: TR150011100000000000001984

Türk Ekonomi Bankası Balgat Şubesi
Nakit veya çelenk
bağışı yapabilirsiniz:
www.mehmetcik.org.tr
sitesinden dilediğiniz
miktarda bağışta
bulunabilirsiniz.

SMS bağışında
bulunabilirsiniz:

Banka aracılığı ile
bağış yapabilirsiniz:

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

Anlaşmalı bankalarımızın
şubelerinden veya internet bankacılığı
hizmetinden yararlanabilirsiniz.

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

: TEBUTRISXXX
: TR540003200015000000001982
: TR270003200015000000001983
: TR970003200015000000001984
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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ÇANAKKALE

TSK MEHMETÇİK VAKFI
TEMSİLCİLİKLERİ VE ŞİRKETLERİ
TEMSİLCİLİKLER
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ (AVRUPA YAKASI)
Temsilci V.: E.Alb. Ümit YÜCEKAN
Adres
: Ergenekon Mah. Cumhuriyet Cad.
No:157 D:6 Şişli/İstanbul
Telefon : 0-212 343 37 50 – 51
Faks
: 0-212 343 37 52
E-Posta : istanbultemavrupa@mehmetcik.org.tr

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ (ANADOLU YAKASI)

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

İZMİR TEMSİLCİLİĞİ

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

ADANA TEMSİLCİLİĞİ

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

SAMSUN TEMSİLCİLİĞİ

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

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

: mehmetciklimitet.com

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

Övün, ey Çanakkale, cihan durdukça övün!
Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün.
Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
Başına yüz milletin üşüştüğü yersin!
Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla,
Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.
Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla,
Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin!
Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,
Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden,
Sen onların açtığı bayrağın alevinden,
Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!
Bir destana benziyor senin bugünkü halin,
Okurken duyuyorum sesini ihtilalin.
Övün, ey Çanakkale ki, Sen Mustafa Kemal’in
Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin!
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

: mehmetciksigorta.com.tr

MEHMETÇİK VAKFI VE TINAZTEPE
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ TİC.LTD.ŞTİ.
Şirket Müdürü : E.Alb. Cumhur ERENTÜRK
Adres
: Zeytinlik Mah. İstasyon Cad. 			
No:39 Tınaztepe Pasajı Bakırköy/İstanbul
Telefon
: 0-212 571 72 00
Faks

: 0-212 571 72 00

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

: 0-212 568 02 22

BURSA TEMSİLCİLİĞİ

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

ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ

Temsilci : E.Alb. Alp Arslan ERYILMAZ
Adres
: İstasyon Mah. Mustafa Durmaz Pınar
Sok. No:28 Mehmetçik Apt. K:1
Yakutiye/Erzurum
Telefon : 0-442 235 70 60
Faks
: 0-4442 235 70 61
E-Posta : erzurumtem@mehmetcik.org.tr
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