
Zafer ÇELİK
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı

Türk İmar-Sen Genel Başkanı

Sunuş

Kıymetli KAMUTÜRK okuyucuları…

Dergimizin Şubat ayı sayıyla sizlerin huzurla-
rınızdayız. 

Ülkemiz ne yazık ki tarihimizin en büyük doğal 
adetlerinden birini yaşadı. Acımız, matemimiz 
çok ama çok büyük. 11 ilimizde gerçekleşen ve 
artçıları halen daha bitmeyen deprem faciası 
hepimizi derinden yaraladı. Canımız yanıyor, 
içimiz acıyor…Bu büyük felakette kaybettiği-
miz canlarımız, zarar gören insanlarımız hepi-
miz derin üzdü. Tek niyazımız Yüce Rab’bimiz 
ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar 
yaşatmasın. 

Bu vesile ile kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Al-
lah’tan (cc) rahmet, yaralanan kardeşlerimize 
acil şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybeden va-
tandaşlarımıza ve Türk Milletine en kalbi duy-
gularımla başsağlığı dileklerimiz sunuyorum. 
Onların acısı hepimizin acısıdır. 

Muhterem KAMUTÜRK okuyucuları…
Asrın felaketi karşısında Türk Milletinin birlik ve 
beraberliği geleceğe dair umutlarımızı yeşertti, 
gururlandık. Karınca misali herkes bu yangına 
bir yudum su taşımak için elinden geleni yaptı. 

Devletimiz bütün imkanlarıyla yaraları sarmaya 
çalışıyor. Biz de Türkiye Kamu-Sen olarak bu 
büyük felaketin ardından bütün imkanlarımızı 
seferber ettik. Türkiye Kamu-Sen yönetimi ola-
rak acil toplanıp yapılması gerekenleri ivedilikle 
konuştuk ve hazırladığımız yol haritamıza bina-
en kollları sıvadık. Konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızn genel başkanları görev aldıkları 
illere koştu. 10 milyon TL’lik ayni yardımı çok 
acil deprem bölgelerine taşıdık. Türkiye Tek Yü-
rek Kampanyasına 2 milyon 40 Bin TL nakdi 
yardımla katkı sunduk. Akabinde yine ülke ge-
nelindeki tüm teşkilat mensuplarımızın katkıla-
rıyla 2 milyon TL nakdi yardımı deprem bölge-
lerine ilettik. Bunun dışında Türkiye Kamu-Sen 
misafirhanemizi depremde zarar gören kardeş-
lerimize açtık. Türkiye Kamu-Sen olarak bun-
dan sonra ki süreçte de bütün imkanlarımızla 
depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya 
devam edeceğiz. 

Allah’ım (cc) ülkemizi ve Türk Milletini her türlü 
afetten muhafaza buyursun. 

Sağlıcakla kalın… Allah’a (cc) emanet olun.
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Türkiye Kamu-Sen Tüm İmkanları ile
Deprem Bölgesinde

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 
KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN 
DÜZENLEME YAPILMASI 

GEREKİYOR

STK’lardan
Deprem Bölgesine Ziyaret 20

Genel Başkanımız Önder
Kahveci ve sendikalarımızın 

genel başkanları depremzede 
aileleri ziyaret etti 
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Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın genel 
başkanları ve genel merkez yöneticileri depremden 
etkilenen bölgelerde çalışma ve faaliyetlerine devam 
ediyor.

6 Şubat’ta yaşanan iki ayrı büyük depremin ardından 
Türkiye Kamu-Sen bünyesinde oluşturulan deprem 
komisyonunun aldığı kararlarla on ayrı ilde görev-
lendirilen sendikalarımızın genel başkanları ve genel 
merkez yöneticileri bölgedeki çalışmalarına devam 

ediyorlar.

Yaşanan 7.7’lik depremin sabahında acil olarak top-
lanan Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu Genel 
Başkanımız Önder Kahveci başkanlığında hızlı bir 
şekilde izlenecek yol ve yapılacak yardımlar konu-
sunda kararlar almış, ayrıca sendikalarımızın genel 
başkanları ile genel merkez yöneticileri depremden 
etkilenen illerimizde  görevlendirilmişti.

TÜRKİYE KAMU-SEN
TÜM İMKANLARI İLE
DEPREM BÖLGESİNDE

Bunun üzerine, deprem bölgesine intikal eden genel 
başkanlarımız yapılan yardımlar ve dağıtımı konu-
sunda koordinasyon ve faaliyetleri yürütürken bir 
yandan da bölge halkı ve yetkililerle bir araya gelerek 
yaraların sarılması için çaba gösteriyorlar. 

Deprem bölgesinde bulunan şubelerimiz de görevli 
genel başkanlarımız ile koordineli bir şekilde kendi-
lerine ulaşan bilgi ve istekleri ilgili makamlara ilete-
rek çalışmalara katkı sağlıyorlar. 

Mülki amirler ve çalışmaları yürüten kurumlarla sü-
rekli irtibatta olan Genel Başkanlar ve yöneticilerimiz 
ihtiyaçları karşılamak üzere elinden gelen her türlü 
gayreti göstermektedirler.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’de 
Türkiye –AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi 
stk’lar ile 10 Şubat Cuma günü deprem bölgesine 
hareket ederek illerde temas ve incelemelerde bu-
lunacak. 
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Yaşanan büyük depremlerin ardından Deprem Ko-
misyonumuzun aldığı kararla;

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanımız Talip Geylan, 
Adana;

Türk Haber-Sen Genel Başkanımız Yücel Kazancıoğ-
lu, Malatya ve Adıyaman;

Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanımız Mustafa Nurul-
lah Albayrak, Hatay;
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Türk Büro-Sen Genel Başkanımız Türkeş Güney ve 
Türk Enerji-Sen Genel Başkanımız Şuayip Deniz De-
mir, Gaziantep ve Kilis;
Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanımız Ahmet De-
mirci ve Türk İmar-Sen Genel Başkanımız Zafer Çelik, 
Kahramanmaraş;

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanımız Tuncay Er-
den, Osmaniye;
Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanımız Nuri Ünal, 
Şanlıurfa;
Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanımız Uğur Yıldı-
rım, Diyarbakır illerimizde görevlendirilmiştir. 
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11-12 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ziyaret 
kapsamında Türkiye-AB KİK heyeti ilk gün Adana, 
Osmaniye, Hatay, İskenderun, Kırıkhan ve Islahiye il-
çelerinde temaslarda bulunurken bölgelerdeki AFAD 
Koordinasyon Merkezlerine giderek son duruma iliş-
kin bilgiler aldılar.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: TÜM TÜRKİYE
BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDADIR
Ziyaretlerde heyet adına değerlendirmelerde bulu-
nan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Depremin 
hemen ardından sivil toplum kuruluşları olarak ha-
rekete geçtik. Temel ve acil ihtiyaç malzemelerini 
bölgeye hızla sevk ettik. Bugünde bölge halkının ya-

STK’LARDAN DEPREM 
BÖLGESİNE ZİYARET
Aralarında Genel Başkanımız Önder Kahveci’nin de bulunduğu, 
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nde yer alan STK’ların baş-
kan ve yöneticileri depremden etkilenen illeri ziyaret etti.
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nında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. 
Cumhuriyet tarihinin en ağır ve acı felaketlerinden 
birisiyle karşı karşıya kaldık. Acımız büyük. Deprem-
de vefat eden vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rah-
met, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. 
Bu zor günlerden dayanışma ve yardımlaşma ile çı-
kabiliriz. Elimizden gelen gayreti göstereceğimizden 
kimsenin şüphesi olmasın. Tüm Türkiye’nin kalbi bu 
bölgede yaşayan insanlarımızla birlikte atmaktadır” 
dedi. 

AFAD KOORDİNASYON
MERKEZLERİ ZİYARET EDİLDİ
Türkiye–AB Karma İstişare Komitesi Heyeti incele-

melerinin ikinci gününde Gaziantep, Kahramanma-
raş, Adıyaman ve Malatya’da bulunan AFAD Koor-
dinasyon Merkezlerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat KURUM, İçişleri Bakanı Sü-
leyman SOYLU ile Ticaret Bakanı Mehmet MUŞ ile bir 
araya geldi.  

Görüşmelerde, bölgede yapılan ve yürütülen çalış-
malara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. 

ÖNDER KAHVECİ: BÖLGEYE
DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK
Deprem bölgesinde yaşanan felaketi yerinde incele-
yen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci 

yaptığı değerlendirmede; Karma İstişare Komitesi 
olarak deprem bölgesine gerçekleştirdiğimiz ziyaret 
çerçevesinde yaşanan  son durum ve çalışmalara 
ilişkin yetkililerden  bilgiler aldık. Bölgede yaşayan 
vatandaşlarımız ile bir araya geldik.

İki büyük depremin ardından bölgedeki yaraları sar-
mak ve vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarını 

yerinde tespit etmek üzere gerçekleştirdiğimiz ziya-
rette sivil toplum kuruluşları olarak bölgeye saplaya-
cağımız katkıları bir kez daha gözden geçirdik. 

Depremin ilk anından beri Türkiye Kamu-Sen Baş-
kanlar Kurulu olarak aldığımız kararlar kapsamında 
tüm teşkilatımız yaraların sarılması için seferber 
oldu. Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi ve şubele-
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rimizin çaba ve gayretleri 
bundan sonraki süreçte de 
devam edecektir. 

Yaşanan bu acıyı yine millet 
olarak hep birlikte atlataca-
ğız. El ele verip hep birlikte 
ayağa kalkacağız. Deprem-
de hayatını kaybeden tüm 
vatandaşlarımıza yüce Al-
lah’tan rahmet, aileleri, ya-
kınları ve Türk milletine baş 
sağlığı diliyorum. Yaralıla-
rımıza acil şifalar temenni 
ediyorum” dedi. 
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Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illeri-
mizdeki kamu görevlilerinin, birim amirleri tarafından 
mesaiye çağırıldığı bilgileri tarafımıza ulaşmaktadır. El-
bette kamu hizmetlerinin devamlılığı esas olmalı, hiçbir 
vatandaşımız kamu hizmetlerinden mahrum kalmama-
lıdır. 

Ancak deprem bölgesindeki illerimizde çok sayıda kamu 
görevlimiz de hayatını kaybetmiştir. Birçoğu, aile birey-
lerini yitirmiş ya da evleri zarar görmüştür. Enkaz altında 
kalan, yaralı, yakınlarını kaybetmiş, halen oturacak ko-
nutları olmadığı için bir kısmı araçlarında, bir kısmı başka 
yerlerdeki yakınlarının yanına yerleşmiş, köyüne veya 
memleketine dönmüş kamu çalışanı sayısı da oldukça 
fazladır. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımız 
gibi kamu çalışanlarımız ve aile bireyleri de deprem trav-
ması yaşamaktadır. Bu durumdaki kamu görevlilerinin 
hizmet sunmasına imkân ve ihtimal yoktur. 

Kaldı ki, pek çok yerleşim yerinde kamu hizmet binaları 
da ya yıkılmış ya da çeşitli derecelerde hasar almış du-
rumdadır. Bu arkadaşlarımızın kamu hizmeti sunmak 
için ne fiziki şartları, ne de ruhsal ve psikolojik durumları 
uygundur. 

Bu bakımdan depremden doğrudan etkilenen kamu ça-

lışanlarının idari izinli sayılarak bir süreliğine rehabilite 
edilmesi, bozulmuş hayat düzenlerini yeniden kurabil-
meleri için kendilerine süre tanınması gerekmektedir. 

Bölgedeki kamu hizmet binalarının hasarlı olmasından 
dolayı, birçok kamu görevlisi de haklı olarak hasarlı bi-
nalarda hizmet vermekten endişe etmektedir. Deprem 
bölgesinde hayatın normal akışına dönmesi için kamu 
hizmetlerinin ve ticari hayatın kesintisiz bir biçimde de-
vamı da önemlidir. Bu durumda bölgede kamu hizmet-
lerinin hasar almış binalar yerine mobil olarak veya daha 
güvenli olan konteynerlerde sunulması yerinde olacak, 
görevine dönmekte çekincesi olan kamu çalışanları ba-
kımından da tedirginlikleri gideren bir etki oluşturacaktır.
Bütün bu değerlendirmeler çerçevesinde bölgede dep-
remden etkilenen kamu görevlilerinden isteyenlerin idari 
izinli sayılması, kamu hizmetlerinin mobil olarak sunul-
ması ya da konteynerlerden sağlanması kamu hizmet-
lerinin devamlılığı konusunda, çalışanlarımızın fiziki im-
kânlarının artırılması ve ruhsal durumlarının gözetilmesi 
bakımından önemli bir adım olacaktır. 

Yetkililerimizin kamu çalışanlarının bu durumunu göz 
önünde bulundurarak gerekli adımları atacağını ümit 
ediyoruz.     

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KAMU 
GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLEME 
YAPILMASI GEREKİYOR
Depremden etkilenen kamu çalışanlarının idari izinli sayılması ve 
kamu hizmetlerinin mobil araçlar ya da konteynerlerde güvenli bir 
biçimde sunulması için Cumhurbaşkanlığına başvurduk.
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Genel Başkan Önder Kahveci; 
“Yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından böl-
gede görev yapan ve depremden etkilenen kamu çalı-
şanlarının idari izinli sayılması ve bölgedeki sözleşmeli 
personelin kadroya geçmek için başvuru süresinin uza-
tılmasına ilişkin taleplerimiz olmuştu. Bugün yayınlanan 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sözleşmeli personelin 
kadroya geçmek için başvuru süresi 31 Mart 2023 tarihi-
ne kadar uzatılmıştır. 

Resmi Gazetede yayımlanan Afet Bölgesindeki Kamu 
Çalışanlarına Yönelik Tedbirlere ilişkin 2023/5 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile de bölgede görevli olan 
ve depremden etkilenen kamu çalışanlarının valiliklerin 
değerlendirmelerine bağlı olarak idari izinli sayılabilecek-
leri, esnek istihdam biçimlerinden faydalanabilecekleri 
belirtilmiştir. 

Ayrıca bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile okulların dep-

rem nedeniyle tatil edilmesinden dolayı eğitim çalışan-
larımızın mahrum kaldığı ek ders ücretlerinin kesinti 
yapılmaksızın eğitim çalışanlarımıza ödenmesi kararlaş-
tırılmıştır.  

Bölgede çalışan kamu görevlilerimizin hassas durumları-
nın dikkate alınması, kadroya geçmek isteyen sözleşmeli 
personelin başvuru süresinin uzatılması, bölgedeki per-
sonele idari izin verilmesi ve esnek istihdam getirilmesi, 
ek ders ücretlerinin tam olarak ödenmesi gibi talepleri-
mizin karşılık bularak hayata geçirilmesi yerinde bir karar 
olmuştur.  

Kamu çalışanlarımız, bu afetin yaralarını sarabilmek için 
yurdumuzun her köşesinde, her alanda canla başla, fe-
dakârca hizmet üretmektedir. Sağlanan kolaylıklar, çalı-
şanlarımızın azmini bir kat daha artıracaktır. Hep birlikte 
ele ele vererek ayağa kalkacağımıza inancımız tamdır” 

TALEPLERİMİZ
KARŞILIK BULDU,
MEMURLARIN
HASSASİYETLERİ
DİKKATE ALINDI
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 
Resmi Gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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GENEL BAŞKANIMIZ ÖNDER
KAHVECİ VE SENDİKALARIMIZIN 
GENEL BAŞKANLARI
DEPREMZEDE AİLELERİ
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Önder Kahveci ile birlikte Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı 
Mustafa Nurullah Albayrak, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Türk 
Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Genel Merkez Yöneticile-
rimiz, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardın-
dan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen misafirhanelerinde ikamet eden 
depremzede ailelerimizi ziyaret etti.
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İLK GÜNDEN İTİBAREN SAHADAYIZ
Yaşanan felaketin ardından bölgeden tahliye edilen ve 
misafirhanelerimizde ağırlanan ailelerle sohbet eden 
Genel Başkan Önder Kahveci, depremin ilk gününden 
itibaren Türkiye Kamu-Sen olarak sahada olduğumuzun 
altını çizdi.

MİSAFİRLERİMİZİN RAHATI
İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ
Bu kapsamda hızlı bir şekilde konfederasyonumuza ait 
misafirhaneleri açarak yetkili mercilere çağrı yaptıklarını 
belirten Kahveci, bölgeden ayrılan onlarca vatandaşımı-

zın rahat ve konforlu bir şekilde misafirhanelerimizde 
konakladıklarını belirtti.

TÜM İMKANLARIMIZLA
SEFERBER OLMUŞ DURUMDAYIZ
Türkiye Kamu-Sen’in felaketin ardından tüm imkanları 
ile seferber olduğunu belirten Genel Başkan Önder 
Kahveci, “Yaşanan afet neticesinde misafirhanelerimiz-
de konaklayan aileleri rahat ettirmek, morallerini yüksek 
tutmak için tüm çaba ve gayretimizi ortaya koyacağız. 
Misafirlerimizin talep ve isteklerini yetkili mercilere 
ileterek takipçisi olacağız. Bu zorlu süreci milletçe el ele 
vererek atlatacağız” dedi. 
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Türkiye Kamu-Sen Deprem Komisyo-
nu olarak Afet bölgesinde Kamu hiz-
metlerinin etkin ve verimli sunulabil-
mesi için alınması gereken tedbirlere 
ilişkin bir rapor hazırladık.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçe-
sinde meydana gelen 7,8 ve Elbistan ilçesinde meydana 
gelen 7,6 şiddetindeki depremler çok sayıda can ve mal 
kaybına yol açtı, ortaya çıkan acı, tüm milletimizin yü-
reklerini dağladı.  

Türkiye Kamu-Sen olarak bu felaketin ardından birlik ve 
beraberlik içinde daha güçlü bir biçimde ayağa kalkaca-
ğımıza ve muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma, 
dünya lideri olma, bölgemizde istikrar ve barış, dünyada 
adalet ve medeniyet temelindeki hedeflerimize kararlı-
lıkla yürüyeceğimize olan inancımız tamdır.

Depremin yaralarının en kısa sürede sarılması ve yarattı-
ğı maddi ve manevi tahribatın giderilmesi için öncelikle 
bölgede Devletimizin en etkin şekilde faaliyetlerini sür-
dürmesi gerektiğine inanmaktayız. Devlet başta güven-
lik, sağlık, eğitim, sosyal yardım ve altyapı olmak üzere 
kamu hizmetleri aracılığıyla varlığını vatandaşa hissetti-
rirken kamu görevlileri de devletin görünen yüzü, işleyen 
eli olarak faaliyet yürütürler. 

Bu bakımdan bölgenin ayağa kalkması için öncelikle 
kamu hizmetlerinin sağlanması, kamu hizmetlerinin et-
kinliği için de kamu görevlilerinin bölgede hizmet ürete-
bilir duruma getirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
Türkiye Kamu-Sen Deprem Komisyonu üyeleri ile sendi-
kalarımızın genel başkanları, genel merkez yönetim ku-
rulu üyeleri ve şube yöneticileri olarak depremin hemen 
ardından Afet bölgesine intikal ederek çalışmaları yerin-
den takip ettik, vatandaşlarımıza imkânlarımız ölçüsün-
de her türlü yardımı yapmaya gayret gösterdik. 

Teşkilatlarımızın bölgedeki çalışma ve gözlemlerinin ar-
dından paylaştığı bilgiler ışığında, bölgede yaraların sa-
rılması, devlet-millet birlikteliğinin pekiştirilerek kamu 
hizmetleri aracılığıyla bir an evvel hayatın normal seyrine 
dönmesi için gerekli gördüğümüz tedbirleri raporlaştıra-
rak kamuoyu ve yetkililerle paylaştık. 

Hazırladığımız raporda, Afet bölgesinde kamu hizmetle-
rinin bir an evvel etkili ve verimli hale getirilebilmesi için 
alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerimiz 
yer alıyor. 

Genel Başkanımız Önder Kahveci başkanlığında topla-
nan ve Rapora son halini veren komisyonumuz, bölgede 
verilen kamu hizmetlerin aksamaması, bölge halkının 
hizmetlerden rahat ve verimli bir şekilde yararlanabilme-
si adına alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı;
El ele ayağa kalkmak için etkin bir kamu hizmeti sunul-
masının sağlanması, kamu hizmetlerinin etkinliği için de 
hizmeti üreten kamu çalışanlarının sağlıklı ve huzurlu 
bir çalışma ortamına kavuşturulması gerekmektedir.  Bu 
amaçla; 

- Bölgedeki bütün kamu binalarının envanteri çıkarılma-
lı, kullanılamayacak durumda olan kamu binaları tespit 
edilmelidir.  

- Hizmet veremeyecek durumdaki kamu binalarının ye-
rine derhal konteyner veya çadırlar temin edilerek, kamu 
hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülmelidir.  

- Uygun hizmetler için esnek, uzaktan çalışma biçimleri 
getirilmeli, bu konuya ilişkin olarak idari ve mülki amir-
ler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde kararlar 
alarak, bölgedeki kamu çalışanlarının durumu dikkate 
alınmalıdır.  

- Bölgedeki kamu görevlilerinin durumu netleştirilmeli, 
hayatını kaybeden, yaralanan, bölgeden göç eden, can 
ve mal kaybına uğrayarak, maddi ve manevi anlamda 
çalışmayacak duruma gelen kamu görevlileri ile çalışma 

AFET BÖLGESİNDE GÖREVLİ MEMURLARA 
YÖNELİK RAPOR HAZIRLADIK

istek ve azmindeki kamu görevlileri tespit edilmelidir.

- Bölgede kamu hizmetlerinin aksamadan sunulabilmesi 
için gereken norm kadro çalışması yapılmalı, personel ih-
tiyacının giderilmesi için yeni personel alımı yapılmalıdır. 
- Bölgede görev yapan/görev almak isteyen kamu çalı-
şanlarının konut sorunu öncelikli olarak çözülmeli, kon-
teyner ve çadırlardan bölgede görevli personele konten-
jan ayrılmalıdır. 

- Kalıcı konutlar depremde evlerini kaybeden vatandaş-
larımıza yönelik olarak inşa edilecektir. Oysa bölgede 
kiracı konumunda olan birçok kamu görevlisi vardır. Ki-
racı olan ve gelecekte büyük bir konut sorunu yaşaması 
muhtemel kamu çalışanlarının bu sorununu çözmek ve 
kamu hizmetlerinin kesintisiz olarak sunumunu sağla-
yabilmek için kamu çalışanlarına bölgede yeterli sayıda 
lojman inşa edilmelidir. 

- Depremzedelere ödenen 10 bin TL tutarındaki “Deprem 
Yardımı”  OHAL süresince ödenmeye devam etmelidir. 
- Bölgede çalışanların tayin, nakil, geçici görevlendirme 
gibi taleplerinde kolaylık sağlanmalı, mülki idare amirleri 
personele hassas davranmalıdır. 

- Bölgede çalışma teşvik edilmeli, çalışanlara “Afet Taz-
minatı” ödenmelidir. 

- Sendikaların da dâhil olduğu bir “Çalışma Komisyonu” 
kurularak personelle ilgili kararlarda sendikaların da gö-
rüşü alınmalıdır.  

- Depremden etkilenen kamu görevlilerinin çocuklarına 
karşılıksız yükseköğrenim kredisi verilmelidir.

- Bölgede çalışan kamu görevlilerine psikolojik destek 
sağlanmalıdır.

- Görevi başındayken deprem nedeniyle hayatını kaybe-
den kamu görevlileri şehit statüsünde kabul edilmelidir. 

- Depremde hayatını kaybeden kamu görevlisinin bir ya-
kını bölgede bulunan kamu kurumunda işe alınmalı, bu 
yolla hem bölgeden göç önlenmeli hem de demografik 
yapının korunması sağlanırken diğer taraftan da dep-
remde hayatını kaybedenlerin yakınları istihdam imkânı 
oluşturulmalıdır.

- Bölgede çalışan kamu görevlileri, “Başarı Belgesi”, “Tak-
dirname” gibi belgelerle ödüllendirilerek, motivasyonu 
artırılmalıdır. 

Afet bölgesinde kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde 
sunumu için alınması gereken önlemlerin detayları ve 
gerekçeleriyle yer aldığı raporumuzu Cumhurbaşkanlığı 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile de paylaştık. 
Raporda yer alan hususların hayata geçirilmesi duru-
munda bölgede depremin yol açtığı maddi ve manevi 
tahribatın çok daha kısa sürede telafi edileceğine inanı-
yor, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara şifa, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi yi-
neliyoruz.   
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Aralarında konfederasyonumuzun da 
bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare 
Komitesi (KİK) Üyesi sivil toplum ku-
ruluşları depremden etkilenen, Diyar-
bakır, Şanlıurfa ve Kilis illerini ziyaret 
etti.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ilk ziyarette Hatay, 
Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da 
temas ve incelemelerde bulunan Karma İstişare Komi-
tesi heyeti ikinci ziyarette ise Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ki-
lis’te yetkililerle bir araya geldi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin de 
katıldığı ziyarette, AFAD Koordinasyon Merkezleri ile İl 
Valilikleri ziyaret edilerek bölgede yürütülen çalışmalara 
ilişkin istişarelerde bulunuldu.

KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ’NDEN 
DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:
BÖLGE HALKININ YANINDAYIZ
Heyet adına açıklamalarda bulunan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu deprem 
bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini 
belirterek, “STK’lar olarak bugün yeniden deprem bölge-
sindeyiz. Yapılan yardımlar, faaliyet ve çalışmaları heyet 
olarak yerinde inceledik.  Bölge halkının yanında olduğu-
muzu bir kez daha ifade etmek isterim. 

Acımız büyük. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza 
yüce Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil 
şifalar diliyoruz. Bu zor günleri birlikte atlatacağız” dedi.

ÖNDER KAHVECİ: YARDIMLARIMIZ
DURMAKSIZIN SÜRECEK
Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Baş-
kanımız Önder Kahveci ise, “Karma İstişare Komitesi ola-
rak deprem bölgesine gerçekleştirdiğimiz ikinci ziyaret 
çerçevesinde Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerimizdeki 
yaşanan  son durum ve çalışmalara ilişkin yetkililerden  
bilgiler aldık. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız ile bir 
araya geldik.

Cumhuriyet tarihimizin en ağır depreminin yaşandığı bu 
bölgedeki yaraları sarmak ve vatandaşlarımızın acil ve 
temel ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek üzere gerçekleş-

tirdiğimiz ziyarette sivil toplum kuruluşları olarak bölge-
ye sağlayacağımız katkıları bir kez daha gözden geçirdik. 
Bölge ziyaretimiz çerçevesinde il temsilcilerimiz ve Şube 
Başkanlarımız ile de bir araya gelerek teşkilatımızın sa-
hada yürüttüğü çalışma ve faaliyetlere ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunduk. 

Depremin ardından, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi 
olarak aldığımız kararlar kapsamında tüm teşkilatımız 
yaraların sarılması için seferber oldu. Çaba ve gayretleri 
durmaksızın devam edecektir. 

Yaralarımızı birlikte saracak, El ele verip hep birlikte aya-
ğa kalkacağız. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden 
tüm vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, aileleri, 
yakınları ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Yaralıla-
rımıza acil şifalar temenni ediyorum” dedi.
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin de 
katıldığı etkinliğe TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Kork-
maz, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Genel 
Merkez Yöneticilerimiz, Kadın Komisyonlarımızın yöneti-
cileri, üyelerimiz ile depremden etkilenen vatandaşları-
mız ve çocukları katıldı.

ÖNDER KAHVECİ: ÇOCUKLARIMIZIN MUTLU-
LUĞU HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİDİR
Etkinlik öncesi konuşan Genel Başkanımız Önder Kah-
veci, depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Kahveci, “Geniş bir alanda etkili olan ve bizleri derin bir 
üzüntüye boğan depremin yaralarını sarmak adına kon-
federasyon olarak her türlü imkanımızı seferber ediyo-
ruz. 

İlk günden itibaren sahada yürüttüğümüz çalışmalar 
çerçevesinde ayni ve nakdi yardımlarla bölgeye ulaşır-
ken, Genel Başkanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, 
Şube Başkan ve Yöneticilerimiz ile depremden etkilenen 
tüm illerde faaliyet ve koordinasyonlarda yer aldık. Kon-
federasyonumuza bağlı tüm misafirhane ve yurtlarımızı 
depremzedelerimizin kullanımına açtık. 

Bölgede halen çalışmalarımız devam ederken, bugün 
ise hem misafirhanemizde konaklayan hem de bölge-

DEPREMZEDE ÇOCUKLARIMIZ TİYATRO 
GÖSTERİSİYLE MORAL BULDU
Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonu ve Kültür Sanat Topluluğumuzun dep-
remzede çocuklarımız için düzenlediği tiyatro etkinliği gerçekleştirildi.

den ilimize gelmiş olan ailelerimizin çocuklarına moral 
ve motivasyon sağlamak, yüzlerini bir nebze olsun gül-
dürmek, yaşadıkları acı ve travmayı hafifletmek adına bu 
güzel tiyatro etkinliğinde bir aradayız. Geleceğimiz olan 
çocuklarımızın mutluluğu bizler için her şeyden önce gel-
mektedir. 

Depremin yaralarını sarmak, birlikte ve beraberce bu 
zorlu günleri atlatmak adına her alanda el ele verece-
ğiz. Bu münasebetle Kadın Komisyonumuz ve Türkiye 
Kamu-Sen Kültür ve Sanat Topluluğunun birlikte dü-
zenlediği bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Tekrar milletimize baş sağlığı diliyor, her za-
man sizlerin yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade 
ediyorum” dedi. 

LEYLA POLAT: AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZA  
MORAL AŞILAMAK
Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Po-
lat’da depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini ilete-
rek, düzenlenen etkinliğin özellikle çocuklarımızı mutlu 
edeceğine ve yaşadıkları zorlu günlerde onlara ciddi bir 
moral sağlayacağına inandığını kaydetti.  

İSMAİL ERASLAN: Türkiye Kamu-Sen Kültür ve Sanat 
Topluluğu Koordinatörü , Türk Kültür Sanat-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı İsmail Eraslan ise ülkemizde yaşa-
nan felaketin ardından Ankara’ya gelen depremzede 
çocuklarımızın bir nebze moral bulması adına çaba sarf 
ettiklerini belitti. Kültür ve Sanat Topluluğu olarak bu tip 

etkinlikleri devam ettireceklerini ifade eden Eraslan, “Tek 
hedefimiz çocuklarımızın yaşadıkları travmaları geride 
bırakabilmelerini sağlamak” dedi. 

ÇOCUKLARIMIZ TİYATRO GÖSTERİSİ
İLE KEYİFLİ ANLAR YAŞADI
Konuşmaların ardından Genel Başkan Önder Kahveci ço-
cuklara hediyeler armağan ederken, depremzede aileleri-
mizin çocukları kendileri için sergilenen “”Kırmızı Şapkalı 
Kurt Masal Diyarında” tiyatro gösterisini zevkle izledi.
Gösterinin ardından çocuklarımız için yüz boyama, sosis 
balon ve oyuncak ve hediye etkinlikleri düzenlendi.



Ülkemizde, 06/02/2023 günü 04.17 ‘de 10 ili-
mizi kapsayan deprem hepimizi derinden 
etkiledi, endişelendirdi, korkuttu ve kay-
gılandırdı. Gözümüz kulağımız tıpkı daha 
önce yaşadığımız depremlerde olduğu gibi 
görsel ve yazılı basında. Çok sıkıntılı ve acılı 
saatler yaşıyoruz ve bu süreç belli ki bir süre 
daha gündemde kalacak.

Bizler endişe, kaygı, korku ve hüzünle  haber-
leri takip ederken çocuklarımızı bu ortam-
dan hiç etkilenmeden korumak mümkün 
olabilir mi? Çok zor ancak psikolojik sağlıkla-
rını korumak adına anna/baba ve eğitimci-
ler olarak yapabileceklerimiz var.

İlk olarak içinde bulunduğumuz bu felaket 
durumunu (depremi) , sorduklarında nasıl 
anlatacağımızla başlayalım:

Karşı karşıya kalacağımız her türlü felaket 
(özellikle beklenmedik, ani ve kendimizin 

ve yakınlarımızın, tanıdıklarımızın can ve 
mal güvenliğini etkileyen olaylar) çocuklara 
sade, yalın ve yaşına uygun olarak anlaşılır 
bir biçimde anlatılmalıdır.  Örneğin; dep-
rem de tıpkı diğer doğa olayları gibi,   şimşek, 
yangın, gök gürültüsü, sel vb. gibi bir doğa 
olayıdır. Yeryüzünün üstünde bulunduğu 
katmanlar vardı ve bu katmanlar zaman 
zaman hareket eder. Katmanların hareket 
etmesiyle yeryüzü sallanır ve deprem de-
diğimiz doğa olayı oluşur. Tıpkı diğer doğa 
olaylarında (şimşek, gök gürültüsü,sel vb.) 
olduğu gibi olaylar sırasında korkuyorsak ve 
kaygılanıyorsak depremde de aynı duygula-
rı yaşarız. 

Çocuklarımızla konuşurken açık ve doğru 
olmak çok önemlidir. Sorduğu her soruya 
onun anlayacağı biçimde yanıt vermek ve 
geçiştirmemek gerekmektedir. Her yanıtsız 
soru hayal gücüyle çok daha korkutucu ve 
endişe edici hale gelebilir.
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ÇOCUKLARIMIZI DEPREMİN 
PSİKOLOJİK ETKİSİNDEN 
DOĞRU BİR YAKLAŞIMLA 
NASIL KORUYALIM?

Prof. Dr. Ayşe YALIN
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Özellikle çocuğun yanında bu olaylarla ilgi-
li konuşmaktan kaçınmalı ve özen göster-
meliyiz. Evin gündemine oturan ve sürekli 
konuşulan  konular her zaman çocukların 
endişeyle izlediği konulardır. 

İkinci nokta; bu süreç döneminde çocukla-
rımızı ekranlardan korumalıyız. Ekranlarda 
sürekli enkaz, ölü ve yaralı sayısı deprem 
sırasında kaydedilen görüntüler sürekli ola-
rak ve defalarca gösterilir. Çocuklar her tek-
rarın yeni bir deprem olduğunu zannederler 
ve her an ve sürekli depremlerin olacağının 
kuşkusunu yaşarlar. Dolayısıyla çocukları 
özellikle onların olduğu saatlerde ekranlar-
dan uzak tutmak gerekir. Bizler bu konuda 
ne kadar duyarlı ve dikkatli olursak onların 
psikolojik sağlığını o denli korumuş oluruz.
Üçüncü önemli nokta; endişe ve kaygılarını 
anlamak ve yanlarında olmak önemli.  Ne 
kadar önlem alırsak alalım çocuklarımızın  
kaygılarını ve endişelerini tamamen orta-
dan kaldıramayız. Neden kaygılanmasınlar 
ki? Durum anormal, beklenmedik ve yıkı-
cı. Böyle bir duruma karşı kaygı ve endişe 

duymak doğal bir tepkidir.  O halde bizler 
çocuklarımızın kaygı, endişe ve korkularıy-
la baş edebilmelerine yardımcı olmalıyız. 
Duygusunu kabul etmek ve anlatmasına 
izin vermek gerekir . (örneğin “evet korktun, 
hepimiz korktuk endişe ediyorsun biz de en-
dişe ediyoruz ancak biz bir aradayız evimiz 
okulumuz güvenli.) 

 Çocuklar anne/ babasına, evine ve çevre-
sine güvendiği zaman rahatlar, kaygı ve en-
dişesi azalır. Çocuklar her zaman duygu ve 
düşüncelerini ifade edemeyebilirler ya da 
nasıl anlatacaklarını bilemeyebilirler. Elimiz-
de iki sihirli aracımız var oyun ve resim. Her 
ikisi de güçlü duyguları ifade edebilmek an-
latabilmek için çok kıymetlidir ve güvenli bir 
şekilde kullanılabilir. Eğer depremden doğ-
rudan etkilenmemiş iseniz lütfen günlük 
yaşam düzeninizi değiştirmeyin. Eğer doğ-
rudan etkilenmişseniz koşulların elverdiği 
kadar aileniz için bir günlük düzen sağlayın 
çünkü çocuklar tutarlı, sürekli, değişmez ve 
kendini güvende değerli ve korunaklı olarak 
görür. Böyle ortamlarda daha hızlı toparlar 
ve normal yaşantıya döner. 

Bu tür felaket zamanlarında bazen yaşlarına 
bağlı olarak değişmek üzere çocuklarımız-
da bazı farklı  davranışlar görebiliriz. Örne-
ğin anne babadan ayrılmama, karanlıktan 
korkma, yalnız kalmaktan korkma,yeme 
bozuklukları,  uyku bozuklukları öfke patla-
maları içe kapanma evden dışarı çıkmama 
gibi. Bu tür davranışların çocukların başet-
me becerileri olduğunu ve belli bir süre bu 
davranışları gösterebileceklerini , anormal 
bir duruma verilen tepkiler olduğunu unut-
mamalıyız. Psikolojik sağlıklarını korumak 
adına , yanlarında olmalı, onları sevgi ve gü-
venli bir yaklaşımla desteklemeliyiz. 

Çocukları daha iyi destekleyebilmek için 
öncelikle yetişkinlerin iyi olması ve kendine 

bakması gereklidir. Çocuklarımızı koruma-
nın en önemli yolu bizim kendi duyguları-
mızı tanıyıp onları düzene koymamızdan 
geçer. Çocuklar etraflarındaki yetişkinleri ör-
nek alır. Bu yüzden kendi duygu, düşünce ve 
davranışlarınızın farkında olmanız önemli. 
Sakin ve iyimser kalmaya gayret etmelisiniz.  

Yaşanan ve artçıları devam eden   afetle ilgi-
li sizlerin ve çocuklarımızın  yaşayabileceği 
kaygı ve stres vb. durumlarda okul  olarak 
ihtiyaç duyduğunuzda sizlere destek olmak 
için yanınızdayız.

Kayıplarımız  için başımız sağolsun,  
yaralılarımız için acil şifalar. 
Hepimize GEÇMİŞ OLSUN…Sağlıkla kalın
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-Ülkemiz trajik ve son derece travmatik bir 
olay yaşamakta. Bu sürecin en yoğun şe-
kilde etkilenenlerin başında çocuklarımız 
gelmekte. Bu süreci çocuklarımıza nasıl an-
latabiliriz, zor süreçten en az hasarla çıkma-
ları için neler yapabiliriz değinmeye çalışa-
cağım…

- Çocuklar bu süreci konuşmaya hazır ol-
madığı sürece böylesine acı verici konuları 
konuşmak oldukça olumsuz sonuçlar doğu-
rabilir. Çocuklar hazır hissettiğinde sürecin 
standartı verilmelidir.

-Çocuklar için birçok bilinmezlik içerdiği 
için gergin ve kaygı uyandıran süreçtir. Soru 
sormalarına müsaade edilmeli. Sorduğu so-
rular yaş seviyesine uygun bir şekilde açık, 
net ve abartılı ifadelerden kaçınarak cevap-

lanmalı.

-Korkularını ifade etmesini destekleyin. Bir-
likte bu korkulara ışık tutun. Korkularıyla 
daha iyi baş edebilmesi adına somut adım-
larda bulunun. Evde küçük çaplı bir deprem 
tatbikatı yapılabilir ve bunun ne için yapıldı-
ğı ifade edilebilir.

-Böyle zamanlarda sevgi ve şefkatinizi daha 
fazla hissettirin. Kendilerini ifade ettiklerin-
de takdir etmeyi ihmal etmeyin.

-Günlük rutinlere uymak bu süreçte çok 
önemlidir. Kaygı ve korku dolu süreçten 
uzaklaşıp normal hayata devam edebilmek 
adına çocuklarla günlük rutinler belirleyip 
bunlara uymayı ihmal etmeyin.
- Çocuklar duyduklarından daha çok gör-

Deprem Çocuklara 
Nasıl Anlatılmalı?

düklerini uygularlar. Kendi kaygı ve stres dü-
zeyinizi de kontrol altında tutmanız süreç 
açısından oldukça önem arz etmektedir.

-Televizyonlardan bu süreci olağan çıplaklı-
ğıyla seyretmelerine izin vermeyin. Yıkılan 
binalar, ağlayan insanlar,  ölü ve yaralı sayıla-
rı çocuklar için travmatize edici olabilir.

YETİŞKİNLER İÇİN DEPREM
SONRASI BİLGİLENDİRME
-Depremler, diğer doğal afetler gibi bireyi, 
toplumu tüm aileyi etkileyen acı verici olay-
lardır. Bu olaylara maruz kalmak, onları fizik-
sel olarak deneyimleyenlerde olduğu gibi 
“izleyici” olarak maruz kalanlarda da benzer 
etkiler yaratabilir.

- Her birey bu acı verici olaylara, maruz kal-
dığı olayın büyüklüğüne , kendi kültürüne, 
geçmiş deneyimlerine, daha önce benzer 
travmatik olaylar yaşayıp yaşamadığına , 
diğerlerinden destek alıp almadığına, yaşı 
ve daha birçok farklı değişkene bağlı olarak 
farklı tepkiler verir.

- Böyle zamanlarda aşağıdakileri yaşamak 
normaldir ve bu tepkiler zaman içinde deği-
şebilir.

- Baş ağrısı , titreme , iştah sorunları , ağrılar , 
uykusuzluk gibi fiziksel sorunlar ,

- Çok ağlama,

- Hissizleşme ve donakalma,

- Çok yoğun şaşkınlık olanları anlamlandıra-
mama,

- Aşırı korku, kaygı, suçluluk ve öfke,

- İçe kapanma ve olayı tekrar tekrar anlatma,

- Yeniden kötü bir şey olacak beklentisi

-Bu süreçte kendinize kayıplarınız için yas 
tutmaya ve üzülmeye verin, bu sizin en do-
ğal hakkınız ve daha iyi hissetmek için za-
mana ihtiyacınız olacaktır. Duygularınızda 
inişler çıkışlar olabilir. Bilin ki yalnız değilsi-
niz, yaşadıklarınızı deneyimleyen herkes 
benzer duyguları yaşıyor.

-Günlük rutinlerinizi olabildiğince olabildi-
ğince oluşturmaya ve devam ettirmeye ça-
lışın. Kullanmanız gereken ilaçlarınız varsa 
onları kullanmaya devam etmelisiniz bu dö-
nemi rahat geçirmenizi sağlayacaktır.

-Ev , iş ve yaşam tarzı gibi bazı değişikliklerin 
gerçekleşeceğini bilmek ve kabul etmek bu 
dönemde yaşayacağınız duyguları kolaylaş-
tırabilir.

-Her duygu gibi acı verici bu deneyimin ar-
dından yaşadığınız duyguların şu an size 
imkansız gibi gelse de bir süre sonra azala-
cağını, giderek şiddetinin kaybolacağını ak-
lınızda tutun.

- Herkesin farklı ihtiyaç ve baş etme tepkileri 
vardır; kimisi dua etme, meditasyon yapma 
gibi baş etme yollarına ihtiyaç duyarken bir 
başkası sohbet etme yakınlarıyla bir arada 
olma ihtiyacı içinde olabilir. Hepsi kabul edi-
lir, hepsi normaldir.
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Nahçivan’da bulunan Keleki Köyünün Halil 
Yurdu yaylasında, 24 Haziran 1938 yılında 
Mehrinisa Hanımın Kadirkulu’dan ikinci 
oğlu dünyaya geldi. Köy halkının “dede” ola-
rak adlandırdığı babasının amcası, hürmetli 
din adamı, Karabağ, Nahçivan ve Tebriz’de 
din tahsili almış Mir Yahya Dede ona Ebül-
fezl Abbas’ın (Hz. Ali’nin oğlu) şerefine “Ebül-
fez” adını koydu.

Ebülfez Bey’in baba tarafı, Güney Azerbay-
can’dan idi (İran’ın kuzey batısı) ve Safevi 
Devleti zamanında önemli mevkilerde gö-
rev yapmışlardı. Büyük dedeleri kökçe Şah 
İsmail Hatai’nin seleflerinden olan Şeyh Sed-
rettin Musa’nın (1305- 1392) uruklarındandı. 
Ebülfez Bey’in, büyük dedelerinden Seyid 
Şemseddin “Dinin ve devletin güneşi” onun 

Türk’e Nefer olan BEY; 
Ebufez ELÇİBEY
“Sevgim, Millete; varlığım, azadlığa ve adalete; itaa-
tim, hocalarıma; borcum, dostlarıma ve meslektaş-
larıma; nefretim, yalancılara ve ikiyüzlülere…”

oğlu Seyid Şerafettin ise “Dinin ve devletin 
şerefi” resmi devlet nişanı ile mükâfatlandı-
rılmışlardı.

Ebülfez Elçibey’in asıl soyadı Aliyev’dir. 
Ebülfez Aliyev. Bu soyadı büyük dedesi Mir 
Ali Hoca’dan kaynaklıdır. “Elçibey” soyadı ise 
Ebülfez beye Azerbaycan Bağımsızlık Hare-
keti’nin Lideri olduğu dönemde Azerbaycan 
Halkı tarafından verilmiştir. (Ebülfez beyin 
Haydar Aliyev ile bir yakınlığı yoktur.)
Ebülfez beyin ana tarafı ise Anadolu’dan idi 
ve onlara “Kasımlılar” denirdi. Anası Mehri-
nisa Hanım (1889- 1987) Pirdavdan’da doğdu. 
Ermeni zulmünden kaçıp kardeşiyle birlikte 
Keleki köyüne gelip sığınmışlardır.

Kadirkulu Bey, İkinci Dünya Savaşı’na mec-
buren katılmak üzere 1943 yılında evden ay-
rıldı. Küçük Ebülfez onun yüzünü ne yazık 
ki bir daha göremedi. Beş yaşında babasız 
kalan ve çocukluğu çok zor şartlarda geçen 
Ebülfez, aile terbiyesini annesinden aldı. 
Ebülfez bey, kendisinin yetişmesinde anne-
sinin ve köyünün önemini ileriki yıllarda şu 
şekilde anlatacaktır:

“Dede Korkut hikâyeleri bizim evde çok an-
latılırdı. Anamdan çok menkıbeler dinledim. 
Öyle bir köylü ailesinde ne olur ki? Akşam 
olunca çocuklara destanlar anlatılırdı, mese-
la anamdan dinlediğim ‘Melik Mehmet Des-
tanı’ gibi. Köyümüzde bütün Azerbaycan 
Türklerinde olduğu gibi kurban, ramazan ve 
nevruz bayramı kutlanır, ramazanda oruç 
tutulurdu. Böylece ben Müslüman-Türk Kül-
türü’nü anamdan, baba ocağından, köyüm-
den aldım.”

Ebülfez Bey ve Mireşref Ağa
Keleki’nin aksakalı Mireşref Ağa bu aile ile 
ilgili şunları dile getiriyor: “Kadirkulu’nun ai-
lesini benden iyi tanıyan yoktur. Bu aile her 
zaman alnının teriyle çalışmış, ellerinden 
geldiğince başkalarına da yardımcı olmuş-

tur. Bu Allah sever ve mihriban insanları ak-
raba ve komşuları, şimdi de en hoş sözlerle 
yâd ediyor, onların hayırseverliklerini unut-
muyorlar.”

Ebülfez Elçibey – Okul Hayatı, Üniversiteye 
Girişi
Sekiz yaşına geldiğinde, Keleki’de okul ol-
madığı için, komşu Unus köyünün okuluna 
başlayan Ebülfez, yedi yıl olan bu okulu çok 
zor şartlar altında bitirdi. 1955- 57 yılların da 
Nahçivan’ın en gözde okulu sayılan Ordu-
bad şehrindeki 1 nolu lise düzeyindeki orta 
mektebe devam etti.

O dönemleri sonraları Ebülfez bey şunları 
söyleyecektir:
“Dünya görüşümün şekillenmesinde, Ordu-
bad orta mektebi öğretmenlerinin çok bü-
yük rolü vardır.”

9-10. sınıflarda iken Mir Cafer Bağırov’u sa-
vunduğum için birkaç defa öğretmenler 
odasına çağrılıp bu düşüncelerimden vaz-
geçmem istendi.

10. sınıf öğrencisi iken, Azerbaycan Devlet 
Üniversitesi’nde Şarkşünaslık (Doğu ilimleri) 
Fakültesi açılacağını öğrendim. Nizami, Ha-
kanı, Fuzuli ve diğer şairlerimizi daha doğru 
anlamak amacı ile söz konusu fakülte sınav-
larına hazırlandım. 1957 yılında Azerbaycan 
Devlet Üniversitesi’nin Şarkşünaslık Bölü-
müne (o yıllarda Filoloji Fakültesi’nin bünye-
sinde idi) Arap Filolojisi uzmanlığına girdim.
Üniversitenin II. ve III. sınıflarında okurken 
tarihi-siyasi konulara daha çok ilgi duymaya 
başladım. Birkaç öğrenci yoldaşım ile birlikte 
milli siyasi konularda ateşli tanışmalara baş-
ladık. Bizde böyle bir fikir oluştu ki, halkımız 
köle, vatanımız ise sömürgedir.

Bu sohbetler Alim Hasayev, Malik Mahmu-
dov, Rüstem Eminov, Mehdi Ağalarov, Rafık 
Ismailov, Abbas Musayev ve Zakir Meme-
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dov ile aramızda geçiyordu. Azatlık uğrunda 
mücadele etmeye söz verdik – elbette ama-
tör ruhla başlayan mücahitler olarak. Ancak 
profesyonel mücadele yollarını da arıyor-
duk.

Üniversitenin V. sınıfında iken aramızda 
Arap dilini iyi derecede bilen Malik Mahmu-
dov ile Malik Karayev bir yıl süre ile Irak’a 
pratik için gönderildiler. Onlar bir yıl sonra 
döndüklerinde Malik Mahmudov ile siyasi 
mücadelemizi devam ettirmemiz konu-
sunda ciddi karara vardık ve bir meram-
name (program) hazırladık. Meramname 
hakkında yalnız beş kişi bilgi sahibi idi. Ben 
takip eden süreçte yaklaşık iki yıl (1963-64) 
Mısır’da tercüman olarak çalıştım. Mısır’da 
bulunduğum ortam, siyasiler ile ilişkilerim 
bana çok önemli kazanımlar sağladı.

Mısır’da bu ülkenin devlet adamları ile ilişki-
lerim oldukça seviyeli idi. Gerek Sovyetler 
gerek Mısır’ın siyaset adamları beni doğrula-
rı konuşan bir insan olarak görüyordular. On-
lar birbirlerini aldattıklarında yanlışlıklarını 
anlatıyordum, bana bakıp gülüşüyordular. 
Ben söz konusu olduğunda Nasır’ ı da Kruş-
çev’i de eleştiriyordum. Siyaset dünyasında 
böylesine hareket istihza yaratıyordu.

Bir gün Luksor şehrinde Sovyet uzmanların-
dan bir grup ile Devlet Başkanları Kruşçev’i, 
Nasır’ı, Irak Devlet Başkanı Arifi, Azerbaycan 
Bakanlar Kurulu’nun başkanı Alîhanov’u, 
Cezayir Devlet Başkanı Ahmet Bin Bella’yı 
ve diğerlerini karşılıyorduk. Herkes konuk-
larla tokalaşıyordu, ben yalnız iki kişi ile Ah-
met Bin Bella ve büyük sanatkârımız Reşit 
Behbudov ile görüştüm, diğerleri geldiğinde 
elimi cebime koydum. (Şimdi bu hareketim 
kendime de garip geliyor) Bu davranışım-
dan dolayı bir soruşturmada geçirdim.

Mısır’dan döndükten sonra Ben, Malik Mah-
mudov, Alim Hasayev ve Rafik Ismailov bir-

kaç kez görüşüp dörtlü bir grup oluşturduk. 
Her birimiz 3 kişi seçmeli, bu üçlü gruplar-
dan her biri 5 kişiyi gruba celp etmeliydi. Bir 
süre geçtiyse de teşkilatı istediğimiz ölçüde 
kuramıyorduk (Tecrübesizliğimizin yanısıra 
DTK bizi sürekli izliyordu)

İstediğimiz teşkilatı oluşturamayınca, her bi-
rimiz ferdi çalışmaya, daha çok propaganda 
faaliyetine başladık.

Ben bütün gücüm ile üniversite ve doktora 
öğrencileri arasında milli şuurun canlan-
ması yönünde propaganda yapıyordum. 
Hiç kimseye hesap vermediğim gibi bazı ko-
nuları yakın dostlarımdan da gizliyordum. 
Üçlü, beşli, yedili ve dokuzlu olmak üzere 
gruplar oluşturuyordum. Her grup ile de yal-
nızca kendim meşgul oluyordum, Bu süreç 
uzun bir süre ve güç İstiyordu.

1969 yılında Tolunoğulları Devleti (IX. yüz-
yıl) adlı doktora tezimi yazdım.

1971-74 yıllarında üniversitede artık öğrenci 
hareketleri görülmeye başlandı. Amacım 
geleceğe hazırlamaktı. DTK, bir teşkilatın fa-
aliyet gösterdiğini biliyor, ancak bütün çaba-
larına rağmen ortaya çıkaramıyordu. (Artık 
sır değil: Bir keresinde üniversitede hocam 
Aliövset Abdullayev bana DTK’da benim 
gizli örgüt ve programım olduğu konusun-
da düşünceler olduğunu bildirdi. Ben, O’nu 
bunun doğru olmadığına inandırdım, ancak 
kendim yalan konuşmuştum. (Şimdi ho-
camdan özür diliyorum)

Ancak DTK bütün dikkati ile beni izliyordu. 
Ocak I975de beni tutukladılar. DTK benim 
yanıma birkaç hoca ve öğrenci yerleştirebil-
mişti. Ben onları duymuştum. Ancak onları 
aldatıyordum. (Kim kimi?)

Benim hiçbir hoca veya öğrenciye (hatta 
DTK ajanlarına) nefretim doğmuyordu. Ba-

zen hatta DTK çalışanlarını bile günahkâr 
görmüyordum. Bir tek düşmanım vardı. Sov-
yet İmparatorluğu. Diğerleri onun zavallı hiz-
metlileri idi. Bu zavallı generallere ve polisle-
re de acıyordum.
Benim işim zalim imparatorluğa karşı müca-
dele idi. Ocak 1975 Temmuz 1976 arasında 
hapis yattım.

“Çok işkence gördüm, çok çektirdiler hiç bi-
risine yanmamda, bir Atatürk rozetim vardı 
yakamda onu aldılar ya elimden hala içim 
yanar.”

Ebülfez Elçibey – Sovyetler Sarsılıyor
Ermeni saldırılarının sürdüğü 1980’li yılların 
sonunda halkın bilinçlenmesi ve teşkilat-
lanması için büyük çaba sarf eden Elçibey, 
birçok dernek ve cemiyetin kurulmasında 
önayak oluyordu. İlk olarak ilmi araştırmalar 
yapmak ve bunları yaymak için “Çamlıbel 
Birliği” teşkilatı kuruldu. Bu birliğin kuruluşu 
hakkında Elçibey, Türkiye gazetesi yazarla-
rından Sevinç Çokum’a şunları söyleyecek-
tir:

“Önce ilmi bir birlik oluşturmalıyız dedik. 
Genç âlimler, araştırmacılar ilmi konuları 
müzakere ediyorlardı. Elbette bunun arka-
sında siyasi yön de vardı. Sonra Çamlıbel 
birliğini teşkil ettik, bu birlik Azerbaycan Ta-
rihi ve Edebiyatı ile ilgili meşgul oluyordu. 
O zamanlar siyaset meydanında Karadağ 
meselesi belirdi. Hepimiz tarihi ve edebiyatı 
bir kenara bırakıp siyasetle meşgul olmaya 
başladık.”

26 Ekim 1988’de yine Elçibey’in öncülüğün-
de “Varlık Cemiyeti” kuruldu ve bir sıra teş-
kilatlar da bu cemiyete iltihak etti. Fakat hal-
kın, daha büyük bir birliğin, Halk Cephesinin 
kurulması gerektiği yönündeki istekleri gün-
den güne artıyordu. 15 kasım 1988 de İlimler 
Akademisinin önünde yapılan mitingde 
Ebülfez bey “…ilan etmekle halk cephesi ku-

rulamaz, değişik kesimlerden insanlar bir-
leşip cepheyi kurmalıdır.” dedi. O günlerde 
iki-üç günde bir mitingler yapılıyordu ve hal-
kın heyecanı üst noktalara çıkmıştı. Bu mi-
tinglerde Elçibey, halkın istek ve arzularını 
açık bir şekilde dile getiriyordu. 22 Kasım da 
yapılan mitingde o, “…yanlışlık Moskova’dan 
atanan yönetimdedir, Azerbaycan bağımsız-
lığını yitirmiştir” , 27 Kasım mitinginde ise işi 
daha ileri götürerek, Azerbaycan halkının en 
büyük ideali birleşmektir” dedi.

1980’lerin sonlarında dünya Sovyetler’i ta-
rihin çöplüğüne atmak için gün sayıyordu. 
Elçibey ise ülkesinde bağımsızlık mücade-
lesinin başını çekenlerdendi. O, milliyetler 
siyasetinde Leninist ilkelerin bozulduğu, 
Rusçanın emperyalist bir siyaset aracı hali-
ne geldiği görüşündeydi. 1988’in ortalarında 
üç Baltık ülkesi Litvanya, Letonya ve Eston-
ya’da halk cepheleri kurulması ona esin kay-
nağı oldu. Halk Cephesi 1989’da ilk ‘yarı legal’ 
konferansını yaptığında ‘Azat Azerbaycan’ 
mücadelesinin başını çekecek lider olarak 
seçildi. Elçibey’in öncelikli hedefi;

1. Azerbaycan’ın tam bağımsızlığı
2. Karabağ’ın kurtarılması
Elçibey’in başkanlığındaki Azerbaycan Halk 
Cephesi, Rus istihbaratının engellemelerine 
rağmen kısa sürede bir halk hareketi haline 
geldi. Öyle ki, 1989 da hükümet cepheyi res-
men tanımak zorunda kaldı. Elçibey’in ilk 
aktif eylemi ise, binlerce Azerbaycan Türk’ü-
nün İran sınırına yaptığı ünlü yürüyüş oldu. 
Bu seferki esin kaynağı Berlin Duvarı’nın yı-
kılmasıydı. 

Nahcivan ve Astra’dan binlerce Azerbaycan 
Türk’ü, 30 Aralık’ta ‘Yaşasın Tebriz-Bakü’ slo-
ganlarıyla sınıra dayandığında, ne Rus asker-
leri ne de İran askerleri çatışmayı göze alabil-
mişti. Dikenli tellerse ‘Birleşmiş Azerbaycan’ 
sloganlarıyla parçalanmıştı.
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1990 da dünyaya ‘barış ve kardeşlik’ me-
sajları veren SSCB lideri Mihail Gorbaçov, 
Azerbaycan Türkleri’ne başka bir şeyi reva 
görecekti: Kızıl Ordu. Önce kimse buna inan-
madı. Ama 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan 
gece umulmayan oldu ve Kızıl Ordu tankları 
tıpkı 70 yıl öncesindeki gibi Bakü’ye giriver-
di. 1918 de Mehmet Emin Resulzade öncü-
lüğünde kurulan Demokratik Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin 27 Nisan 1920 de Kızıl Or-
du’nun paletleri altında ezilmesi gibi. Ama 
bu kez tarihin tekerrür etmesi bu kadarla 
kalacaktı. Bakü’deki ünlü Azatlık Meydanı’nı 
dolduran milyonlar kendilerini tankların 
önüne atıverdi. 130 kişi hayatını yitirdi, 700 ü 
yaralandı. Ama bu harekâttan sonra siyase-
tin dengeleri de değişti. Vezirov görevinden 
alındı ve yerine Moskova’nın ‘has adamı’ 
Ayaz Muttalibov getirildi.

Halk Cephesi ve Elçibey’in payına ise yeral-
tına çekilmek düştü. Hükümet, Halk Cep-
hesi’nin yetkililerini tutuklamıştı. Baharla 
birlikte ortam yumuşadığında Elçibey yine 
sahneye çıkacaktı. Bu kez Mayıs 1990 da 
uzun yıllar çalıştığı El Yazmaları Merkezi’nin 
önünde, halka, ‘Azerbaycan bayrağında orak 
çekici kullanmayın’ çağrısı yapıyordu.

28 Mayıs 1918 yılında kurulan, Azerbaycan 
Demokratik Türk Cumhuriyeti’nin meclis 
binası olan ve 1990’lı yıllarda El yazmalar 
Enstitüsü olarak kullanılan binanın çatısına, 
Kızıl Ordu tarafından indirilen bayrağı aynı 
yere, 70 yıl sonra 28 Mayıs 1990 tarihinde 
dikmek şerefi Ebülfez Elçibey’e nasip oldu. 
Ay yıldızlı üç renkli bayrağı dikerken, Elçi-
bey’in o andaki duyguları kendi ağzından 
sadece şunlardı.

“Sevinçten gözümden iki damla yaş düştü 
ve ellerim titredi”
Azerbaycan Yüksek Sovyet Meclisi ise Rus 
askerlerinin Bakü’de olmasından yararlanıp 
seçim kararı aldı. Halk Cephesi seçime katı-

lırken, Elçibey sadece kurulan seçim bürola-
rını yöneterek arkadaşlarını destekleyecek-
ti. Olanca hileye rağmen 1991 yılındaki Genel 
Seçimde Halk Cephesi’nden 30 milletvekili 
meclise seçilmeyi başardı.

“Milletime sözüm var, Güney Azerbaycan 
azat olmadan sakallarımı kesmeyeceğim” 
Ebülfez ELÇİBEY

Ebülfez Elçibey –
Devlet Başkanlığına Doğru
Rusya’da Boris Yeltsin’in devlet başkanı ol-
duğu 1991 de Halk Cephesi’nde de ilk çatlak-
lar belirdi. Moskova’da hapis yattığı sıralarda 
Rus yanlısı olduğu söylenen İtibar Meme-
dov ve Rahim Gaziyev, Elçibey karşısında bir 
grup oluşturdu. Memedov, ‘Milli İstiklal Parti-
si’ni kurdu. Elçibey ise dikkatini bir yandan 
Rus askerlerinden kurtulmaya diğer yandan 
da işgal altındaki Karabağ’da verilecek sava-
şa odaklamıştı. 23 Ağustos’ta Bakü’de düzen-
lenen mitingde komünist partisinin lağvedil-
mesini isteyen konuşmasını yaptığında, sivil 
giyimli KGB ajanları tarafından feci şekilde 
dövüldü.

Azerbaycan ise artık geri dönülmez bir nok-
taya gelmişti. Komünist Partisi, 14 Eylül’deki 
kongrede lağvedilmeyi tartışıldı. Elçibey’in 
çağrısına uyan 100 binin üzerinde Azer-
baycan Türk’ü meclisi kuşatınca beklenen 
oldu. Bağımsızlık ilan edildi. Elçibey ise 100 
binden fazla Azerbaycan Türk’üne, “Hukuki 
yönden bağımsızlığımızı kazandık. Bundan 
sonraki mücadelemiz gerçek bağımsızlıktır” 
dedi. Ve 18 Ekim 1991 de bağımsızlığını ilan 
eden Azerbaycan, 29 Aralık’ta halkın yüzde 
98’inin oyuyla bağımsızlığa evet dedi.

Bu sırada gerçekleşen ve tarihe ‘Hocalı kat-
liamı’ olarak geçen olay ise Muttalibov’un 
sonunu getirdi. Rus destekli Ermeni güçle-
rinin 10 bin nüfuslu Hocalı kentine yaptığı 
saldırıdan sadece 1000 kişi kaçabildi. Katli-

amın ardından adres yine meclisti. Üç gün 
süren bekleyişin ardından Muttalibov istifa 
etti, yerine Yakup Memedov geçti. Ama artık 
cumhurbaşkanlığı seçimi kaçınılmazdı. Elçi-
bey’in bu görevde gözü yoktu. Önce adaylığa 
yanaşmadı, ısrarlar üzerine ‘evet’ dedi. Seçi-
leceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Bundan 
en çok rahatsız olan ise Moskova ve Tah-
ran’dı. İşte bu sırada Şuşa ve Laçin, Ermenile-
rin eline geçti. 14 Mayıs’ta mecliste toplanan 
ve Halk Cephesi milletvekillerini dışlayan 
bir heyet Hocalı olayından Muttalibov’un 
sorumlu tutulamayacağı kararını alıp, onu 
devlet başkanı ilan etti.

Elçibey’e yine meydanlara çıkmak düşmüş-
tü. 200 bine yakın Azerbaycan Türk’ü, mec-
lise yürüdü. Muttalibov ve arkadaşları bir 
Rus askeri uçağıyla Moskova’ya kaçtı. Ve 7 
Haziran 1992 de Elçibey oyların yüzde 59.4 
ünü alarak devlet başkanı seçildi.

“Bizim kâbemiz Ankara’dır. Çünkü dünyada-
ki bütün Türklerin hür, bağımsız, Türk adını 
taşıyan, büyük ve tek devleti, Türkiye Cum-
huriyeti devletidir.”
Ebulfez Elçibey

Ebülfez Elçibey’in Yaşama
Geçen Çalışmaları
Elçibey’in Cumhurbaşkanlığı döneminde-
ki en büyük başarılarından biri 80 binlik 
Rus askerini Azerbaycan topraklarından 
çıkarmasıdır. Elçibey’in özel teklifi üzerine, 
Rus askerlerinin Azerbaycan’ı boşaltmaları 
için Rusya’yla devletlerarası bir anlaşma da 
imzalandı. 1993 yılının 26 Mayısında, 73 yıl 
aradan sonra Rus askerleri Azerbaycan top-
raklarını kansız savaşsız terk etti. (SSCB’den 
ayrılıp bağımsız devlet olan ülkeler arasında 
Rus askerlerini topraklarından çıkaran ilk 
devlet Azerbaycan olmuştur.)

- Elçibey, Rusya’ya resmi seferde bulunarak 
(12-13.10.1992) Boris Yeltsin’le birlikte “Azer-

baycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyo-
nu arasında dostluk, emektaşlık ve karşılıklı 
tehlikesizlik hakkında mukaveleyi imzaladı. 
(12.10.1992) (Bu, Azerbaycan’ın bütün tarihi 
boyunca eşit hukuklu devlet gibi Rusya ile 
imzaladığı ilk mukaveledir.)

1930 yıllarında, Azerbaycan Türkleri’ne 
zorla kabul ettirilmiş kril alfabesinin kulla-
nılmasına da son veren Ebülfez ELÇİBEY, 
iktidara geldiğinde ilk icraatlarından birisi 
olarak, latin alfabesine geçmeyi gerçekleş-
tirdi. Bir genelge yayınlayarak, bütün devlet 
kuruluşlarındaki yazışmaların Türkçeyle ve 
latin alfabesiyle yapılması talimatını verdi.

Lise ve Üniversitelere test usulü sınavların 
yapılması Elçibey yönetimin en önemli ba-
şarılarındandır. Yüzlerle genç, yabancı ülke-
de çeşitli dallarda eğitim almak imkânı sağ-
ladı.

Elçibey, Güney Azerbaycan’da (İran’ın ku-
zey batısı) yaşayan Azerbaycan Türkleri’nin 
kültürel haklarını savunmuştur. Elçibey’in 
en büyük arzularından biri: Güney Azerbay-
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can’ın başkenti Tebriz’de Azerbaycan Bayra-
ğı’nın dalgalanmasıydı.

Bükü Ceyhan Petrol boru hattının temelleri 
Kasım 1992’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Elçibey ve Türkiye Cumhurbaşkanı Özal ta-
rafından atıldı.

Elçibey iktidara geldiğinde devlet kasasın-
da tek ruble nakit kalmamıştı ve dört aydan 
beridir de maaşlar dağıtılamamıştı. Bu du-
rum, Azerbaycan ekonomisinin talancı bir 
zihniyetle idare edilmesi kadar, tedavülde 
Rus parasının geçerli oluşuyla yani, para yö-
nünden Rusya’ya bağımlılıkla da yakından 
ilgiliydi. Bu bağımlılığa son verecek cesur 
adımlar atmak gerekiyordu. Elçibey, milli pa-
ranın tedavüle sokulmasıyla ilgili kararna-
meyi imzalayarak, Fransa’da “MANAT” bas-
tırdı ve Rus rublesiyle aynı anda tedavüle 
bıraktı. Bu olay devletin nakit para sıkıntısını 
ortadan kaldırdı ve maaşların ödenmesine 
bir imkân sağladı. Manatın kur değeri Rus 
rublesine göre on kat daha pahalıydı. Yani 
bir manat on Rus rublesine bedel tutuldu. 
Elçibey’in görev süresinin sonuna kadar bu 
oran 1/10’dan ancak 1/9-a gerilemişti ki, ara-
daki bu fark, manatın bir yıl içinde değerini 
koruduğunu göstermektedir. Bir başka ifa-
deyle Sovyetler Birliğinden kopmuş cumhu-
riyetler içerisinde, parasının değerini sabit 
tutabilmiş tek ülke Elçibey dönemi Azerbay-
can’ı olmuştur.

Cumhurbaşkanı Elçibey’in özel emriyle, 
iktisadi reformlara hemen başlandı. Önce, 
üretimdeki düşüşü durdurmak ve kamu ku-
rumlarını dağılmaktan kurtarmak için acil 
tedbirler alındı. Eski ekonomik ilişkilerin bir 
ölçüde de olsa yeniden kurulmasıyla, mev-
cut teknolojinin iktisadiliğini yitirmesi ön-
lenmiş oldu. 1993 yılının ortalarına gelindi-
ğinde, istatistikler üretimde artış göstermeye 
başladı. Ekonomide kamu iktisadi teşebbüs-
lerinin rolünün azaltılması, özelleştirme ve 

benzeri liberal reformlar yoluyla özel sek-
törün doğması ve ağırlığını artırması amaç-
landı. Bu amaçla “Devlet Emlak Komitesi”, 
“Sahipkarlığa Yardım ve Antimonopol Ko-
mitesi”, “Yabancı Yatırımlar Üzere Devlet Ko-
mitesi”, “Ekonomi Bakanlığı” ve başka kamu 
kuruluşları oluşturuldu. Boşalan devlet ha-
zinesini doldurmak üzere birtakım fonlar 
oluşturuldu. Kısa bir zamanda hazineye 1.5 
ton altın ve başka değerli metaller toplandı. 
Bu dönemde, devletin döviz rezervlerinin 
bir kısım özel şahısların tasarrufunda olma-
sı, Milli Banka’da para tedavülünü zorlaştı-
rıyordu. Hukuk Muhafıza ve Vergi Organla-
rı’nın ciddi çalışmaları sonunda, 1993 yılının 
ortalarına gelindiğinde, Milli Banka’daki res-
mi ve özel hesaplarda biriken döviz miktarı 
156 milyon dolara ulaşmıştı. Bir mukayese 
için söylemek gerekirse, 1992 yılının aynı dö-
neminde bu rakam 1.6 milyon dolar idi.
Elçibey, demokratikleşme sürecine de çok 
özel bir önem veriyordu. Toplumda siyasi 
partilerin serbestçe teşekkülüne imkân sağ-
lamak için siyasi partiler kanununu, basın 
hürriyetini garanti altına alacak kanunları, 
derneklerle ilgili yasaları ardı ardına uygu-
lamaya koydu. Basın kuruluşlarını güçlen-
dirmek amacıyla onlara Cumhurbaşkanlığı 
fonundan 100 milyon ruble para ayırdı. Bu 
kanunlar yürürlüğe girdikten sonra, Azer-
baycan’da neşredilen gazete ve dergilerin 
sayısı 500-ü aştı. 30’dan fazla siyasi parti ve 
200-e yakın derneğin, Adalet Bakanlığı’nca 
tescili yapıldı.

-Komünist geleneğin, etnik kimliği ve etnik 
problemleri yok sayan yaklaşımını terk ede-
rek, konuyu yabancı güçlerin istismarların-
dan da kurtaracak mahiyette adımlar attı 
ve bu alanda yasal düzenlemelere gidildi. 
Kendisi ateşli bir Türk milliyetçisi olmasına 
rağmen, etnik grupların da kendi kültürle-
rini yaşatma hakları olduğunu kabul etti ve 
bu konuda onlara çeşitli imkânlar sağlandı. 
Bunların sonucunda Bakü’de otuza yakın 

kültür merkezi kuruldu. Cumhurbaşkanlığı 
fonundan para yardımı alan gazetelerin ara-
sında, azınlıkların kendi dillerinde çıkardık-
ları dört gazete de vardı. Hatta bu grupların, 
haftada bir kaç saat televizyon ve radyo ya-
yını yapmalarına da izin verildi.

-Birleşmiş Milletlerin Bakü temsilciliği, Elçi-
bey zamanında açıldı. Rusya, Türkiye, Gür-
cistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan ve 
Türkmenistan’la dostluk ve siyasi, kültürel, 
ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalandı. A.
B.D. ile ciddi siyasi ilişkiler kuruldu. A.B.D. , İn-
giltere, Rusya, Almanya gibi büyük devletler 
dâhil, dünyanın 15 ülkesinde büyükelçilikler 
açıldı.

Rusya’nın Azerbaycan’ı terk ederken silah-
larını Albay Suret Hüseyinov’a vermesi, İran 
ve Rusya’nın planlarıyla Suret Hüseyinov, 
Azerbaycan’ın 2. büyük şehri Gence’de 4 Ha-
ziran 1993’te ayaklanma başlattı. Ayaklanma 
ve ülkedeki vatandaşlar arası çıkan çatış-
malar neticesinde kardeşkanının akmasını 
istemeyen Elçibey, Rus gizli servislerinin Ba-

kü’de terör olayları yapacağını öğrenmiş ve 
gizlice uçakla Nahçıvan’a gitmiştir. Elçibey, 
köyü Keleki’de 4 yıl 4 ay kaldıktan sonra Ba-
kü’ye dönmüş ve Azerbaycan muhalefetine 
katılmıştır.

Elçibey 22 Ağustos 2000’de 62 yaşında pros-
tat tümörü nedeni ile tedavi gördüğü, çok 
sevdiği Türkiye’sinin başkenti Ankara’da ve-
fat etti

Elçibey’i, Esenboğa Havalimanı VIP Salo-
nu’nda Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz karşı-
ladı. Elçibey, Esenboğa’da düzenlediği basın 
toplantısında, tekrar Ankara’da olmaktan son 
derece onur duyduğunu ifade ederek, geliş 
nedenini şöyle açıkladı:

“Gelişimin iki nedeni var, bunlardan biri Ana-
dolu’yu özlemem. Türkiye’de çok iyi dostla-
rım var, ben Türkiye’nin, tüm Türklerin ve 
Atatürk’ün askeriyim. Ayrıca, buradaki ziya-
retimde belli kişilerle görüş alış-verişinde bu-
lunacağım.”

Bir röportaj sırasında İngiliz televizyoncunun 

dikkatini duvardaki Hilâl ve Bozkurt çeker.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey’e bunun ne 

olduğunu sorar:

”O Bozkurt’tur.” der Elçibey ve ekler.

”O gördüğünüz Türk Milleti’ nin sembolüdür 

totemidir.”

İngiliz televizyoncu biraz düşündükten sonra 

özür dileyerek tekrar sorar; 

”Niçin kendinize vahşi ve yırtıcı bir hayvanı sem-

bol olarak seçtiniz?

”Elçibey’in cevabı:

”İngilizler’in sembolü olan aslan hayvanların 

kralıdır değil mi?

Ancak bu kral dediğiniz hayvana sirklerde 3 kg 

sosis verip yanan halkaların içinden sağa sola 

zıplatırsınız...

Vahşi ve yırtıcı dediğiniz Bozkurt’a bunu yaptıra-

mazsınız.

O, özgürlüğünü ve onurunu hiçbir şeye değişmez.

Bozkurt’u zincire vurup kafese atsanız bile, ya 

üzüntüden ölür yada zincir ve kafesi parçalayıp 

gider.
Onu yok edebilirsiniz. Onu öldürebilirsiniz ama 

sindirip esir edemezsiniz.

Bozkurt’u kendinize tâbi kılamazsınız.

İşte bu nedenle Türkler kendilerine mücadele 

sembolü olarak Bozkurt’u seçmiştir.”

Ruhun şad, yerin uçmag olsun.

METHUM ELÇİBEY VE KURT
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Comune de Moena, İtalya’nın Rione Turcia 
bölgesinde 300 yıllık geçmişe sahip bir köy. 
Rivayet odur ki II. Viyana Kuşatması dönü-
şünde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın ko-
mutasındaki Osmanlı ordusunda bulunan 
bir yeniçeri Moena’ya sığınır. Donmak üzere 
iken köye varmayı başaran yeniçeriye köy-
lünün aksine bir kadın sahip çıkar. Zamanla 
yeniçerimiz “El Turco” lakabıyla anılmaya 
başlar. 

Diğer bir rivayette ise Merzifonlu’nun idam 
cezası verdiği Balaban Hasan adlı asker, 
yeniçeri ağasının yardımıyla kaçarak Mo-
ena’ya gelir. Yeniçeriyi diğer askerlerden 
ayıran özelliği İtalyanca, Almanca ve Rusça 
bilmesi, ayrıca çok güçlü olmasıdır. Köyde 
Osmanlı yaşam tarzını sürdürmekten geri 
durmayan yeniçeri, bir süre sonra çalışkanlı-
ğıyla köyün zenginlerinden birisi olur.
 

Balaban Hasan’ın Alman
Derebeyleri ile Mücadelesi
Monena’yı yağmalamaya kalkan Alman 
derebeyleri karşısında El Turco’yu bulur. 
Köylüleri bu ağır vergiye karşı örgütleyen 
El Turco, Ausburg Dükalığı’na karşı pasif bir 
direniş gerçekleştirir. El Turco ve köylüler za-
man içerisinde vergi sistemini halkın lehine 
çevirmeyi başarır. Geçen zaman içerisinde 
yaşlanan ve hayata gözlerini yuman El Tur-
co için Moena halkı uzun süre gözyaşı döker. 
Her yıl Ağustos ayında anma töreni düzen-

lenir ve zamanla törenler festivale (Festa 
de Turchia) dönüşür. Bugün festival kapsa-
mında köyün her yeri Türk bayraklarıyla 
donatılmaktadır. Yeniçeri kıyafetli askerler 
sokakları süsler. Hatta Belediye Başkanı bile 
törenlerde bu kıyafeti giymektedir. Festiva-
lin öncüsü olarak köyün en yaşlısı seçilir.

Moena’ya Ulaşım ve
Konaklama İmkanları
Turistik bir yerleşim yeri olan Moena, İtal-
ya ve Avusturya arasında yer alıyor. Sırtını 
Alpler’e çeviren köy aynı zamanda bir kayak 
merkezi. Ancak köyü ünlü yapan, elbette 
bahsini ettiğimiz Türk festivali. Festival sü-

resince köy adeta kırmızı ve beyaz renklere 
boyanıyor. Türk yürüyüşü sonrasında Bala-
ban Hasan adına yaptırılan çeşmeye çiçek 
bırakılıyor. Ayrıca yerel lezzetlerin sergilen-
diği stantlar açılıyor.
 

İtalya’da 300 Yıllık Bir 
Türk Köyü: Moena
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Kartalla avcılık Türklerin en eski avlanma 
şekillerinden biridir. Altı bin yıllık tarihi geç-
mişe sahip olduğu söylenmekle birlikte, 
biz onun tarihi izini kaynaklarda 2-3 bin yıl 
eskilere kadar takip edebilmekteyiz. Arke-
ologlar bununla ilgili petroglifleri, yani kaya 
resimlerini Kazakistan’ın “Tanbali Tas” ve 
“Bayancurek” kaya resimleri arasında tespit 
etmiştir. Bunlarda, kartalla av avlayan avcı-
ların resimleri bulunmaktadır. Biz bu tebliği-
mizde, kartalla avcılık konusunda, kartalın 
yakalanması, evcilleştirilmesi, eğitilmesi, ba-
kılması, av gelenekleri, günümüzde Kazak-

lar arasında kartalla avcılık konuları ve Ka-
zak Türkçesi’ndeki kartalla avcılık terimleri 
üzerinde duracağız. Kartalın yakalanması: 
Kazak Türkçesinde, kartalı yakalayıp eği-
ten ve avda kullanan avcılara kuşbegi, yani 
kuşbeyi veya “burkitci” yani kartalcı derler. 
Genel olarak kus beyleri kartalı beş şekilde 
yakalayabilirler.

1. Doymuş kartalı yakalama: 
Yerde avını yakalayıp yemekte olan kartalın 
iyice doyması beklenir. Kartalın doyup uç-
maya hazırlandığı sırada, hisli bir atla üzeri-

KAZAK TÜRKLERİNDE 
KARTALLA AVCILIK

ne sürülerek kartal yakalanır. Doyan kartal 
bazen uçmakta gecikir ve yakalanır. Ancak 
bazen de avcıdan önce davranarak uçup 
kurtulur. 

2. Dövüştürerek yakalama: 
Ehlileşmiş kartal ile yabani kartal her zaman 
birbirine düşmandır. Havada uçan yabani 
kartal görüldüğünde, evcil kartal dövüşmesi 
için salıverilir. İki kartal havada döğüştürler. 
Döğüşüme esnasında iki kartal birbirlerine 
pençelerini batırarak sarmaş dolaş bir halde 
yere düşerler. Bu esnada yabani kartal yaka-
lanır. 

3. Ağla yakalama: 
Kartalların çok görüldüğü bölgeye ağla tu-
zak kurulur. Bunun için etrafı yere saplan-
mış sırıklar sayesinde ağla çevrilmiş u sek-
lindeki yere canlı veya derisi doldurulmuş 
tavsan veya tilki yem olarak konur. Havadan 
bu yemi gören kartal almak için son surat 
sözüler dalış yaptığında ağa takılır. Böylece 
kartal yakalanır. 

4. Yuvadan yavru alma: 
Kartallar genellikle dağlık arazilerde sarp 
kayalıkların girintilerine yuva yaparak yav-
rularlar. Böyle yuvalara kayaların üst kıs-
mından ip sarkıtılarak inilir ve yavru alınır. 
Ancak bu çok tehlikeli bir yakalama seklidir. 
Ana kartal genelde yuvası belli olmasın diye 
sabahın erken saatlerinde yuvadan ayrılır 
ve aksama doğru geri gelir. Yavrusunun alın-
mak üzere olduğu anda yuvaya dönerse, 
avcı için çok büyük tehlike yaratır. Bu du-
rumda, kartalın saldırısından korunmak için 
avcılar yanlarında kalkana benzer bir korun-
ma aracı da taşırlar. 

5. Kapanla yakalama: 
Kartalla kapanla da yakalanır. Ancak çoğun-
lukla havyanın ayağı yaralandığı veya giril-
diği için bu yol tercih edilmez.

Kartalın evcilleştirilmesi: 
Kuşbeyleri, yavru iken yakalanıp eğitilen 
kartallara “kolala” yani elde büyütülen kartal 
ve yetişken iken yakalanıp eğitilen kartala 
ise “tuz kartalı” yani doğa kartalı derler. Doğa 
kartalını eğitmek, yavru iken yakalanıp elde 
büyütülen kartalı eğitmekten daha zordur. 
Ayrıca, Kazak kuşbeyleri huy acısından kar-
talı “akabeyi” yani munis ve “kini” ters mizaçlı 
olarak ikiye ayırırlar. Akbeyil kuşlar sorun çı-
karmadan insana çabuk alışırlar. Ters huylu 
kuşların ehlîleştirilmesi ise uzun zaman ala-
bilir. Yakalanan kartal “ir gak” denilen yerden 
biraz yüksekçe ucu bağlanarak gerilmiş ipe 
kondurulur ve ip salıncak gibi devamlı sal-
landırılarak kuş birkaç gece uykusuz biriki-
lir. Çünkü çok dayanıklı ve güçlü bir havyan 
olan kartalın uykusuzluğa dayanaksız bir 
hayvandır. Ayrıca gürültüden de rahatsız 
olur. Aynı zamanda kartalın yanında sabah-
lara kadar şarkılar söylenir veya çocuklara 
gürültü yaptırılır. Böylece hem kartal yorgun 
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düşürülür ve hem de insanlara alışması sağ-
lanır. Kuşu tiryaka koyduktan sonra, devam-
lı sallayıp uyutmamak gerekir. 

Uykusuzluktan iyice bitap düsen kus an-
sızın yere düşer. Bundan sonra kartal uy-
sallaşmaya baslar. Kuşbeyler, vahşi kartalı 
ehlileştirme sürecinde, vurmak, bağırmak 
gibi kötü davranışların doğru olmadığını 
söylemektedirler. Çünkü kartal kinci bir hay-
vandır. Maruz kaldığı kötü davranışları unut-
maz. Günün birinde intikam alabilir. Nitekim 
efsaneye göre, Naymanların Tolgaya isimli 
beyinin oğlunu eğittiği kartalı saldırarak öl-
dürmüştür. Yakalandığında tok olan karta-
lın eğitilmesi dikkat ister. Çünkü tok hayvan 
kolaylıkla boyun eğmek istemez. Devamlı 
çırpınarak karşı koymak ister. Bu yüzden 
kuşun sindirim organlarının ezilmesi veya 
öfkeden ölmeleri mümkündür. Bu yüzden, 
tok hayvanin ehlileştirilmesine başlamadan 
önce ağzından öbek öbek buz veya kar veri-
lerek iç organlarının ezilmesi önlenir. Veya 

koltuk altlarına soğuk su püskürtülür.

Kartalın yeme alıştırılması: 
İyice aç birikilmiş olan kartala bir parça et 
gösterilir. Başlangıçta hayvan eti yemekten 
çekinir. Bu durumda, hayvanin kanatlarına 
basarak ağzından zorla eti yedirmek gerekli-
dir. Kuş ilk yemi yutup nefeslendikten sonra 
kendiliğinden verilen etleri yemeye baslar. 
Et önce kuşun gagasına kadar yaklaştırıla-
rak verilir. Daha sonra, et parçaları yavaş ya-
vaş uzaklaşılarak yedirilir. Böylece kuş uzak-
tan yeme gelmeyi öğrenir.

Ehil hale gelen kartal tilki, tavşan, geyik ve 
baykuş gibi hayvanların avlanılmasında kul-
lanılır. 

Kartalın tilki avı için eğitilmesi: 
Kus iyice ehlîleşip yeme gelmeye başladığın-
da, avcılık eğitimine geçilir. Bunun için “sirga” 
veya dalbay denilen sahte av hayvanları 
hazırlanır. Sirga veya dalbay içi yun, saman 

vs. ile doldurulmuş tilki veya tavsan derisin-
den hazırlanmış bir nevi torbadır. Buna tilki 
kuyruğu da eklenir. Böylece uzaktan bakıl-
dığında tilkiye benzer sahte av hazırlanmış 
olur. Uzun bir ipe bağlanan sirgayi bir kişi ata 
binerek sürükler. Buna “siyga çekmek” de-
nir. Kusbeyi elinde kartalı olduğu halde atlı 
adamın geçeceği bir yerde durur ve kartalın 
tomağasınız çıkarır. Aç olan kus sirgayi görür 
görmez saldırır. Sirgaya konan kus bir yem 
verilerek alınır. Böylece bu talimler devam 
eder. Kartal daha sonra ava çıkıldığında, sir-
gaya sildirdiği gibi tilkiye de saldıracaktır. 
Bir kartal elli yaşına kadar yasayabilirse de, 
kuşbeyleri bir kartalı en fazla on yıl ellerinde 
tutarlar ve sonra doğaya salıverirler. Çünkü 
bundan sonra, kartalın av becerisinin düş-
tüğü görülür. Ista böylece bir kartal av için 
eğitilmiş olur. Görüldüğü gibi bu çok sabır ve 
sevgi isteyen bir istir

Kartalın yas isimleri: Kazaklar kartala 12 yaşı-
nın her birine özel isim vermiştir. 
Bunlar şunlardır: 1. Balaban 2. Tirnek 3. Tas-
tulek 4. Kantulek 5. Kumtulek 6. Kuvtulek 7. 
Koktubit 8. Kana 9. Cana 10. Bersin 11. Barkin 
12. Songel

Kazaklara gore kartal çeşitleri: Kok segir, Se-
gir payan, Kandi koz, Muz balak, Is cargis ve 
Ak iyik. Kartalin en iyisi Altay bölgesine has 
olan Ak iyik kartalidir. 

Günümüzde Kazaklar
arasında kartalla avcılık: 
Sovyet döneminde ihmal edilen ve kaybol-
maya yüz tutan kartalla avcılık, 1991’de Ka-
zakistan’ın biçimsizliğini kazanmasından 
sonra, tekrar canlanmaya basla mistir. Son 
birkaç yıldan beri Kazakistan’da kuşbeyle-
ri arasında yarışmalar düzenlenmektedir. 
En son Şubat 2006’da yapılan “Sonar 2006” 
kuşbeyleri yarışına 6 eyaletten 30 kadar ya-
rışmacı katılmıştır. Kartalın diş görünüşü ve 
güzelliği, gücü, avına dalış sekli ve yakalayı-

şı, uçuşu ve sahibine bayiliğinin değerlendi-
rildiği yarışma sonucunda, Abken Toktasın 
isimli yaslı kuş beyi Ak Celke (Ak Ense) isim-
li kartalıyla birinciliği aldı. 2006 yılı itibarıyla 
Kazakistan’da 70 kadar profesyonel kuşbeyi 
bulunmaktadır. Kazakistan’da kartalla av-
cılığı geliştirmek için Kartal Federasyonu 
kuruldu. Federasyon Kazakistan’daki kus 
beyleri yarışmalarını uluslar arası seviyeye 
çıkarmak için çalışmalar yapmaktadır. Ön-
celikle Moğolistan, Özbekistan ve Cin kus 
beyleri arasında müsabakalar tertiplenme-
si planlanmaktadır. Ayrıca Karagandida bir 
kartalla avcılık okulu açılmıştır. “Kayrat” at 
sporu okuluna bağlı olarak acılan “Sayat” 
Kartalla Avcılık okulunda lise seviyesindeki 
gençlere eğitim verilmektedir. İlki üç yıl su-
ren eğitimde, önce ata binme ve daha sonra 
kartal avcılık öğretilmektedir.

NOT: Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap Kara- Mimar Si-
nan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Tarih Bölümü, Öğretim Üyesi. Not: 
Bu yazı, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi’nin 15-16 Kasım 
2006 tarihinde düzenlediği Türk Kültüründe 
Av konulu uluslararası sempozyumuna bildiri 
olarak sunulmuştur.
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“Mustafa Kemal Paşa, Başkomutan sıfatıy-
la birlikleri teftiş ederken sırayla askerlere 
bakıyor. Babayiğit bir sürü adam yan yana 
sıralanmış. Mustafa Kemal Paşa hepsini 
böyle gözüyle takdir ediyor, en sona gelince 
bir boşluk var. Kafasını aşağıya bir indiriyor. 
Bir tane çocuk var orada. Hani o boy sırala-
malarına uymayan, o heybete, o azamete 
uymayan bir çocuk var, şaşırıyor. Yanında 
da hemen bizim ‘Ayıcı’ lakabıyla andığımız 
Ayıcı Arif Paşa var. Ondan sonra Ayıcı Cahit 
Paşa’ya dönüyor, ‘Arif Bey ben size talimat 
vermedim mi, çocukları askere almayın 
diye’ diyor. Ondan sonra Ayıcı Cavit Bey de 
eğiliyor ‘Nezahet, Hafız Halit Paşa’nın kızıdır. 
Kurt çocuğu kurt olur Paşam.’ diyor. Şaşırı-
yor, Mustafa Kemal Paşa ve hikayesini dinli-
yor ve onu yanaklarından seviyor.”

Nezahet Onbaşı’nın hayatı
1908 yılında İskeçe’de doğan, 70. Alay Komu-
tanı Albay Hafız Halit Bey’in kızı olan Baysel, 
babasıyla cephelerde bulundu. Çanakkale 
Savaşı sonrası alayın talimlerine katılan Bay-
sel, ata binmeyi ve silah kullanmayı öğrendi. 
12 yaşına geldiğinde Milli Mücadele’nin de 
başlamasıyla babasıyla cephelere gitti. İlk 
asker elbisesini 1920’de giydi. Üç sene bo-
yunca, babasının katıldığı her muharebeye 
katıldı, 70. Alay’ın simgesi haline geldi.

Gediz Muharebesi kaybedilse de 70. Alay 
başarılı oldu ve düşman askerlerinin Anado-
lu’nun içlerine sızması geciktirildi. Baysel’e 11. 
Tümen Komutanı Derviş Ahmet Paşa tara-
fından resmi onbaşılık rütbesi verildi.

Nezahet Baysel, savaşın sona ermesinin ar-
dından önce Bursa Amerikan Kız Koleji’n-
de, daha sonra Kumkapı’da açılan Fransız 
Jeanne D’Arc Enstitüsü’nde öğrenim gördü. 
Dönemin TBMM Başkanı Necmettin Kara-
duman tarafından 1986 yılında 78 yaşında-
ki Baysel’e Dolmabahçe Sarayı’nda şükran 
plaketi verildi. Baysel, 24 Eylül 1993’te hayata 

gözlerini yumdu.

Dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek tara-
fından merhum Nezahet Onbaşı’nın İstiklal 
Madalyası 92 yıl sonra 2013 yılında torunu 
Gizem Ünaldı’ya verildi.

NEZEHAT ONBAŞI
Kurtuluş Savaşı tarihinin bilinen en önemli çocuk kahra-
manlarından Onbaşı Nezahet (Baysel), tüfeğin boyundan 
uzun olması nedeniyle onun yerine kullandığı filinta ile Ku-
vayımilliye saflarında vatan savunmasında etkin rol oynadı.
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Ne hazin... Ne büyük acı... 
Dile kolay yaklaşık 600 yıl 3 kıtaya hakim olmuş 
cihan imparatorluğu 
Osmanlı son demleri-
ni yaşıyordu. 
Asırlar boyu her mil-
lete, her inanca gölge, 
sığınak ve barınak olan 
o koca çınarın yaprak-
ları sararmış, solmuş 
savruluyordu etrafa...
Sırtlan sürüleri ülkenin 
dört bir yanını işgal 
etmiş, hatta zaman zaman kendi aralarında ihti-
lafa düşüp, 'Orası benim, şurası senin' kavgasına 
girişmişlerdi. Mübarek vatan toprakları küffar 
postalları altında çiğneniyordu! 
Osmanlı ahalisi, üzgün, kaygılı, mutsuzdu.
Dönemin idaresi işgal güçlerine çoktan teslim 
olmuş, hatta düşmana direnmeyi, karşı durmayı, 
ses çıkarmayı dahi yasaklamıştı. 
Tersanelere, üretim yerlerine, kamu binalarına 
velhasıl her yere el konulmuştu. Sırtlan sürüleri 
parçalayacaktı vatanı! Tüm planları hazırdı. 
Senaryo tamamdı. 
Ama unuttukları küçücük bir detay vardı. 
Karşılarında 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyen bir 
millet vardı.
'Türk esir olmaz, Türk vatansız olmaz, Türk 
bayraksız olmaz, Türk ezansız olmaz' şuu-
ruyla vatanına ölümüne sadık Türk Milleti vardı...
'Ya Hürriyet Ya Şahadet, Türk'e Olmaz 
Esaret' sözüne iman etmiş bir lider Mustafa 
Kemal vardı!
'Mefkuremiz göklerde dalgalanan bir san-
cak, Allah'ın huzurunda eğiliriz biz ancak' 
şiarına haiz vatan evlatları vardı.
Ülküsü 'Son nefes, son nefer, son damla 
kana kadar' vatanı müdafaa etmek olan büyük 
Türk Milleti vardı.
Ve öyle de oldu...

Teslim olmadılar, çiğnendiler çiğnetmediler top-
rağı, mabedin üstüne namahrem eli değmesin 
diye vurdular, vuruldular.
Ziya Gökalp'in dediği gibi;
Düşman yine öz yurduna el attı, 
Mezarından Ata'n kılıç uzattı, 
Yürü diyor, hakkı zulüm kanattı, 
Attilâ'nın oğlusun sen unutma!

Medeniyet deme, duymaz, o sağır; 
Taş üstünde taş kalmasın durma kır: 
Kafalarla düz yol olsun her bayır, 
Attilâ'nın oğlusun sen unutma!

Koş, Plevne yine al bayrak taksın, 
Gece gündüz Tuna suyu kan aksın, 
Yaksın kahrın, bütün Balkan'ı yaksın; 
Attilâ'nın oğlusun sen unutma!

Özgürlük ateşi yanmıştı bir kere, dönüşü yoktu 
bu yolun... Kazım Karabekir'in, 'Paşam ben ve 
kolordum emrinizdeyiz' sözü dalga yayıldı 
yurdun dört bir yanına... 
Başbuğ Mustafa Kemal'in yaktığı özgürlük 
meşalesi, Türk'ün iman gücü ve vatan aşkıyla 
birleşince dev bir yanardağa dönüştü.
Savaşmayı değil ölmeyi emreden Mustafa 
Kemal'in askerleri, fakr-u zaruret içinde olsa bile 
cepheden cepheye koşuyor vuruşuyordu Bedrin 
Aslanları gibi...
Mehmet Akif'in deyimiyle;
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağımın yaktığı: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtme de yer
O ne müthiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, 
ayak,
Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
İşte bu topraklar böyle vatan oldu.
Bu vatan kolay kazanılmadı.
Bize düşen; bastığımız yerleri 'toprak!' diyerek 
geçmeyeceğiz, bileceğiz, tanıyacağız.
Düşüneceğiz, hiç ama hiç unutmayacağız bu 
toprağın altındaki binlerce kefensiz yatanı...

Yusuf Ziya ERARSLAN 
Gazeteci /Yazar

Milli mücadele 
döneminde yaşa-
nanlar o dönem-
de kısıtlı imkan-
larla neşredilen 
gazetelere nasıl 

yansımıştı?
Türk askerinin  
ve büyük önder 

Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk'ün 
işgal güçlerine 
karşı var olma 

savaşında, Türk 
basını gelişmeleri 
nasıl haberleştir-

mişti?
Dönemin 

gazetelerinde 
neler 

yazıyordu?

Bu topraklar
kolay vatan olmadı!
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At kuyruğu bağlamak Türk 
Tarihinde; Vatan, millet, aile, 
ar ve namus uğruna şehit 
olmaya hazır olduğunu sim-
gelemiştir.

At Kuyruğunun Tuğ Yapılması 
Savaşa girmeden önce at kuyruğu bağlamak 
eski bir Türk adetidir. At kuyruğu kesmek ya 
da bağlamak yüzyıllarca yıl boyunca Türk 
Toplumları arasında farklı anlamlarda ve 

farklı şekillerde yaşamıştır. Mitolojik,dini ve 
sembolik anlamları Türk Sanatının bütün 
devirlerinde de karşımıza çıkmaktadır. 
Çetin savaşlara katılmak üzere hazırlanan 
savaşçılar atlarının kuyruklarını kesip tuğ 
yapmışlar. Ve kendilerinin fedai olduklarını 
ilan etmişlerdir. Savaşta ölürlerse de kesil-
miş olan atının kuyruğu mezarına dikilirdi. 
Bu gelenek zafer için Tanrı’ya verilen at kur-
banlarının bir tür devamıdır. Daha sonra atın 
kuyruğunu düğümleme şeklinde devam 
etmiştir. Selçuklu ve Osmanlılarca da kulla-
nılmıştır. 

Türkler Tarihleri
Boyunca Atlarının
Kuyruklarını Neden
Bağladı?

İlk Anlamıyla At Kuyruğu Bağlamak
At kuyruğu bağlamanın amacı çok uzun 
olan kuyruk kıllarının savaş esnasında atın 
ayaklarına dolanmasını önlemekti. Türk 
savaşçıları , çarpışmaya girmeden önce at-
larının kuyruklarını ipek ile örüp bağlamak-
tadırlar. Buna ‘’Kuyruk Tüğmek’’(düğümle-
mek) veya ‘’at çermetmek’’ denilmekteydi. 

Sultan Alp Arslan ve Pazırık Kurganı
At kuyruğu bağlamak aynı zamanda kah-
ramanlık ve yiğitlik alameti sayılmaktaydı. 
Tarihi kayıtlara göre Sultan Alp Arslan , Ma-
lazgirt Savaşına girmeden önce atının kuy-
ruğunu bizzat kendisi bağlamıştır. Bütün 
askerlerinden de aynı şeyi yapmasını iste-
miştir. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’e 
yapılan yas töreninde törene katılanların at-
larının kuyrukları kesiktir. 

Türklerde eski yas adetlerinden biride ölen 
savaşçının bindiği atın kuyruğunun kesil-
mesiydi. İskitlere ait Pazırık Kurganında bu-
lunan at iskeletlerinin kuyruklarının kesik 
olması , bu adetin çok eskilere dayandığının 
göstermektedir. 

Atların Kuyruğu Neden Bağlanmıştır.?
Eski Türklerde hayat içerisinde at kuyru-
ğu kesme veya halk arasındaki adıyla dul-
lama’nın (tullama) ortaya çıkışı şu şekilde 
açıklayabiliriz. Eski Türklerde alp ve asker-
lerin en yakınlarından biri olan atlar onlara 
eşleri kadar yakındı. Savaşta hayatını kaybe-
den askerlerin atlarına dul kaldı gözüyle ba-
kılırdı. Askerlerin mezarlarına atlar kuyruğu 
kesilerek gömülür ve bu işleme de dullamak 
denirdi.

Sahibi ölmüş olan atın yas alameti olarak 
kuyruğunu kesmek , yasa girmek olarak 
kabul edilirdi. Bugün hala Kırgızca’da ‘’Tul-
lamak’’ kelimesi yas ve matem tutmak ma-
nasına gelmektedir. Kırgız,Yakut ve Kazak 
lehçelerinde ‘’Dullamak’’ sırasıyla Tulda-

mak,Tuluyah ve tullamak şeklinde telaffuz 
edilmiştir.

Bu askeri geleneği tarih boyunca sadece 
Türklerde görmekteyiz. Kaşgarlı Mahmut’un 
Divan’ında at kuyruğu kesme ve bağlama 
geleneği ile ilgili bilgiler bulmaktayız. Divan-
daki ‘’Alp eratın çermetti, yiğit adam atının 
kuyruğunu öldürdü’’ cümlesi yiğitlik göster-
gesidir. Yine Divan’da dedelerimizin savaşa 
çıkmadan önce atlarının kuyruklarını bağ-
ladıkları şu şiir parçasıyla ispatlanabilir. ‘’ At 
kuyruğunu bağladık , tanrıya da çağladık , 
üzengi yakladık , aldayıp güya çekindik’’

Destanlarımızda At Kuyruğu Bağlamak 
Özbek destanlarında kahramanlarının atı-
nın kuyruğunu bağladığından söz edilmek-
tedir. Örneğin ; ‘’Melle Sevdagar’’(Sarışın 
Tüccar) adlı Özbek halk destanında : ‘’ İşte o 
zaman Avazhan külahını giymiş , atının kuy-
ruğunu bağlamış, üzengiye ayağını basarak, 
türkü söylemeye başlıyordu’’ denilmektedir. 
‘’Alpamış’’ destanının Said Murat Panahoğlu 
varyantında ‘’Atını koşturan atının yelesini 
ve kuyruğunu örer’’ denilmektedir.

Savaş Alameti: At Kuyruğu Bağlamak 
Değerli bilim insanı Bahaaddin Öğel’in şu fi-
kirlerini dile getirmektedir. ‘’ At kuyruğu eski 
Türk inanç ve adetlerinde farklı şekillerde 
önemli yer tutmuştur. At savaşçısının ikinci 
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kadaşları ile beyine şu haberi göndermiştir ; 
‘’Yiğitlerim yerinizden kalkın . Akboz atımın 
kuyruğunu kesin. Kazan’ın divanına koşup 
varın. Ak çıkarıp kara giyin, Bamsı Beyrek 
öldü deyin’’ cümlelerinde bunu açıkça gör-
mekteyiz. Harezmşahlar döneminde yazıl-
mış Türkçe sözlüklerde ‘’Tügdi atnın kuyru-
gın’’ (Atının kuyruğunu bağlamak) şeklinde 
deyimlere rastlanır. 

Osmanlı’da At Kuyruğunı 
Kesmek/Bağlamak
Bu gelenek Osmanlı zamanında da devam 
etmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in padişahlığı 
sırasında babası 2.Murat’ın ölümü üzerine 
törene katılanlar atlarının kuyruğunu kes-
mişler, eyerlerini ters çevirdikleri gibi, yay-
larını kırıp tabutun üzerine koymuşlardır. 
Yavuz Sultan Selim’in yeğeni Süleyman Bey 
1513 yılında Mısır’da vefat etmiş ve cenaze 
töreninde tabutunun önüne kuyrukları ke-
silmiş eyerleri ters çevrili olan atlar götürül-
müş, kırılmış olan yayları ve sarığı da tabu-
tun üzerine konmuştur. 

Bu yas geleneği sadece ölüm üzerine değil 
savaş öncesi hazırlıklarda da yapılmıştır. 
Mesela ‘’Tul at’’(dul at) kelimesi Çağatayca’da 
‘’savaşta binmek için hazırlanan at ‘’ anlamını 
ifade eder. Savaşa fedai olarak katılan asker-
ler atlarının kuyruklarını bağlamışlardır. 

Kaşgarlı Bey’in Divan’ından Seçmeler
Kaşgarlı Mahmut Divan’ında atın kuyruğu-
nun kesilme/bağlanma alışkanlığı ile ilgili şu 
dizelerde de dile getirilmiştir.

Kudruk katı tüğdümüz - Kuyruğu sıkıca dü-
ğümledik
Tenriğ öküş öğdümüz - Ulu tanrıya övdük
Kemşip atı teğdimiz - Dizginleri çektik
Aldap yana kaçtımız - Dörtnala gidermiş gibi 
yaptık.
Yine Kaşgari dizelerinde süvari atlarının ve 
savaşçıların örtündüğü beçkem adı verilen 

yak öküzü kuyruğu ya da ipekten oluşan bir 
çeşit örtüden de bahsetmektedir.
Beçkem urup atlaka - Atları beçkemleyip
Uygurdaki tatlaka - Uygur topraklarındaki 
barbarlara
Oğri , yavuz itlaka - Hırsız vahşi itlere
Kuşlar gibi uçtimiz - Kuşlar gibi uçarak saldır-
dık.

nikahlısı sayılmıştır. Savaşa çıkan askerler at-
larının kuyruklarını keser ve mızraklarının 
ucuna bağlardı.’’ Kuyruğu kesilen at da dul 
sayılmıştır. 

Pazırık Kurganında bulunan ve dünyanın 
en eski halısı olarak kabul edilen Pazırık 
halısında birbirini takip eden atlılar göze 
çarpmaktadır. Süvarilerin bindiği atlarının 
tümünde kuyruklar ortadan bağlıdır. Eski 
Türk hakanlarının atlarının kuyruklarını or-
tadan bağladıklarını söylemiştik. 

Yas Alameti: At Kuyruğu Bağlamak
At kuyruğunun bağlanmasının savaş ala-
meti olduğunu söylemiştik. Alpler savaşa 
girmeden önce atın kuyruğunu düğümle-
mişlerdir. Alp eğer savaşta ölürse kuyruk 
bağlı olduğu yerden kesilirdi. Bu işleme 
de Türkler ‘’dullamak’’ demiştir. Böyle söy-
lenmesinin sebebi ise atın dul kalmasıdır. 
Anadolu da eski bir gelenek vardır. eşi ölen 
kadınlar saçlarını kesmektedir. Saç kesmek 
Türklerin yas adetidir. Biz Türkler rüyamız-
da saçımızın kesilmesini görürsek bunu ölü-

me yorumlarız. At kuyruğunu düğümlemek 
ve kesmek gelenek,kültür ve mitolojimizi bu 
denli etkilemiştir.(Nuray Bilgili)

Tarih kitaplarında Fatih Sultan Mehmet’in 
atının kuyruğunun bağlı olduğu göze çarp-
maktadır. At kuyruğu bağlamak ayrı bir kül-
tür de oluşturmuştur. Osmanlı padişahları 
savaşa gitmek için yola çıkmadan önce atla-
rının kuyruklarını geleneklere uygun olarak 
bağlamışlardır.(Yrd.Doç.Dr.Haldun Eroğlu) 

At Neden Dul Kalırdı.?
Kazaklar at kuyruğu kesme geleneğine atı 
dul bırakmak manasına gelen ‘’tulday’’ ifa-
desini vermiştir. Tullanan atlara kimse bi-
nemezdi. Atın kuyruğunu kesmek ölümü 
çağırmak ve ölüme davet manasına geldiği 
için Kazaklar arasında sebepsiz yere atın 
kuyruğunu kesmek şiddetle yasaklanmış 
ve bunu yapanlara ağır cezalar verilmiştir. 
Kırgızlarda ölünün hayatta iken bindiği atın 
kuyruğunu kesip mezarının üstüne diktikle-
ri sırığa bağlarlardı. 

Oğuzlar İslamiyet’in kabulünden sonra dahi 
bu geleneklerine devam etmişlerdir. Dede 
Korkut Hikayelerinde Bamsı Beyrek dayısı 
aruz tarafından ağır şekilde yaralanınca ar-
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Araştırmacı 
Yazar 

Emrah BEKÇİ

Şiir Nedir?

Şiir (ar. si’r, fr. poésie, ing. poem), en eski ede-
biyat türüdür. Değişik sanat anlayışlarına bağlı 
olarak çeşitli tanımları yapılmış, şiirin tanım-
lanamayacağı da öne sürülmüştür. Yine de ge-
nelde, şiirin ritime ve imgeye dayanan, kendine 
özgü dili ve söyleyiş özelliğiyle estetik etkilen-
meler yaratıcı bir söz sanatı olduğunda birleşil-
mektedir. 

Türkçede şiir karşılığı “koşuk, yır, özün” gibi 
sözcükler önerilmişse de hiçbiri yaygınlaşama-
mıştır. Bugün “koşuk, nazım” karşılığı kullanıl-
maktadır. Ayrıca nazımla şiiri birbirine karıştır-
mamak gerekir. Birincisi yalnızca bir anlatım 
yoludur. Geçmişte şiirin uyak, ölçü, nazım bi-
çimleri gibi biçimsel özelliklerden ayrı düşünü-
lemeyişi şiirle nazmın eş anlamlı sayılmasına 
yol açmış, giderek şiir «mevzuu ve mukaffa (öl-
çülü ve uyaklı) bir söz sanatı» olarak tanımlan-
mıştır. Günümüzde bu anlayış aşılmıştır. Edebî 
türlerin en eskisi olan şiir, insanlık tarihi boyun-
ca duygu, düşünce ve hayalleri etkili biçimde 
anlatmanın bir yolu olmuştur. Şiirin edebî tür 
olarak en önemli özelliği, özel bir anlatım diline 
sahip olmasıdır. “Şiir dili” olarak adlandırılan 
bu özel dil, gündelik dilden farklı, çok anlamlı 
ve katmanlı bir yapıya sahiptir. “Sembol ve me-
cazlara dayalı bir anlatım dili”, “ahenkli bir ses 
akışı” ve “duygu yoğunluğunu öne çıkaran söy-

leyiş” gibi özellikler, şiiri diğer edebî türlerden 
farklı kılar. Her dönemin kendine özgü bir sesi, 
söyleyişi ve dünyaya bakış tarzı olduğu için şiir 
de tarih içinde farklı dönemlerde, farklı özellik-
ler göstermektedir.

Türk şiirinin tarihi, İslam öncesinde dinî tö-
renlerde söylenen şiirlere kadar uzanır. İslami-
yet’in kabulüyle birlikte aruz vezniyle yazılan 
ve kendine özgü bir benzetmeler dünyası olan 
Divan şiiri, edebiyat tarihimizde uzun süre var-
lığını sürdürür.

Hece vezniyle yazılan ve halk zevkine hitap 
eden halk şiiri, Türkçenin konuşulduğu bütün 
coğrafyalarda söylenmeye devam etmektedir. 
İslamiyet’le birlikte tasavvuf düşüncesinin de 
Türk şiirine önemli etkileri olmuş, bu düşünce-
leri yansıtan bir şiir geleneği de oluşmuştur.

Yaklaşık altı yüz yıl varlığını sürdüren Divan şi-
iri, Tanzimat Dönemi’nden itibaren yerini yavaş 
yavaş farklı şiir anlayışlarına bırakmıştır. Batılı 
şiir anlayış ve akımlarının etkisiyle yeni nazım 
şekilleriyle şiirler yazılmış, şiirin içeriğinde ise 
önemli değişimler yaşanmıştır. Şiirin içeriğini 
değiştiren Tanzimat şairlerinin ardından, Ser-
vet-i Fünûn Dönemi’nde şiirin estetik yapısına 
önem verilir.

1910’larda hece vezni, sade Türkçeyle söyle-
yiş ve millî konular şiire hâkim olur ve bu şiir 

eğilimi Cumhuriyet’in ilanından sonra da de-
vam eder. 1940’larda şiirin dili değişmeye baş-
lar ve sıradan insanın dertleri şiirin merkezine 
taşınır. Gündelik konuşma diline dayanan bu 
yöneliş, 1950’lerin sonuna doğru ortaya çıkan 
imgeci şiiri anlayışı ile etkisini kaybeder. Türk 
şiiri 1960’lardan günümüze hem tarih içinde 
kazandığı değerler hem de yenilikçi arayışlarla 
çok farklı ses ve söyleyişlere sahne olur.

Şiir; şekil özellikleri bakımından nazım 
birimi, vezin, kafiye, redif ve ses tekrarları 
gibi unsurların birleşmesiyle oluşur. Mecazlar, 
edebî sanatlar, imgeler, sembol ve imaj gibi 
unsurlar ise şiirin anlam katmanlarını tamamlar. 
Bütün bu şekil ve anlam unsurları şiir denen 
bütünü oluşturur ve şiir bunların bir toplamı 
olarak ortaya çıkar. Bu sebeple şiir denilen yapı 
bunlardan birisine indirgenemez.

Ahmet Kutsi Tecer

4 Eylül 1901’de babasının memuriyetle bu-
lunduğu Kudüs’te doğdu; Kutsi adı kendisine 
bu şehir dolayısıyla verilmiştir. Babası Dü-
yûn-ı Umûmiyye müdürlerinden Abdurrahman 
Bey’dir. Kudüs’te Fransız Frerler Mektebi’nde 
başladığı ilk öğrenimini babasının görevle nak-
ledildiği Kırklareli’nde tamamladı. Ardından 
İstanbul’da Kadıköy Sultânîsi ile Halkalı Ziraat 
Mektebi’ni bitirdi (1919). Bir yıl kadar İzmir’de 
bir çiftlikte ve İzmir Ziraat ve Ticaret Gazete-

si’nde çalıştıktan sonra Yüksek Öğretmen Oku-
lu öğrencisi olarak iki yıl İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne devam 
etti. Biyoloji öğrenimi görmesi için Paris’e gön-
derildi (1925). Sorbonne Üniversitesi’nde biyo-
loji yerine iki yıl felsefe tahsili gördü, ancak 
okulu bitiremeden geri döndü ve kaldığı sınıf-
tan devam edip Edebiyat Fakültesi’nden mezun 
oldu (1929). Ankara Gazi Öğretmen Okulu ve 
Eğitim Enstitüsü’nde Türkçe-edebiyat öğret-
menliğiyle göreve başladı (1930). Aynı yıl Si-
vas Lisesi edebiyat öğretmenliğine ve ardından 
Sivas Maarif müdürlüğüne getirildi. Daha son-
ra Yüksek Öğretim genel müdürlüğü (1934-
1941), Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği (1942) 
ve milletvekilliği (1942-1943 yıllarında Ada-
na, 1943-1946 yıllarında Urfa) yaptı. 1948’de 
Devlet Konservatuvarı’na, 1949’da Paris kül-
tür ataşeliğine tayin edildi. UNESCO Yürütme 
Komitesi Türk delegesi oldu (1950). Bir süre 
Galatasaray Lisesi ile (1951) İstanbul Konser-
vatuvarı’nda (1953) öğretmenlik yaptı. 1957’de 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde Gazetecilik Ens-
titüsü’nde ders verdi. İstanbul Radyosu’nda 
halk edebiyatı, folklor ve Türk tarihi üzerine 
konuşmalar yaptı. Son olarak görevli bulun-
duğu İstanbul Eğitim Enstitüsü’nden emekliye 
ayrıldı (1966). Kısa bir hastalığın ardından 22 
Temmuz 1967’de öldü ve Zincirlikuyu Mezarlı-
ğı’na defnedildi.

Ahmet Kutsi Tecer 1921 yılından sonra Dergâh 
(1921-1922), Mihrab, Millî Mecmua (1924-
1925), Meş‘ale (1928), Görüş (1930-1932), 
Varlık (1933-1935 ve1960), Ağaç (1936), Oluş 
(1939), Yücel (1941), Ülkü (1941-945), Şadır-
van (1949), Türk Folklor Araştırmaları (1949-
1980), Türk Düşüncesi (1953-1954), İstanbul, 
Türk Yurdu (1955-1956), Vatan (1957-1958) 
gibi dergi ve gazetelerde yayımladığı şiir, Türk 
halk edebiyatı ve folklor üzerine yazılarıyla 
tanınmış, Türkiye’de folklor ve halk kültürü 
araştırmalarının gelişmesi yolunda önemli hiz-
metler yapmıştır. Özellikle Sivas’ta bulunduğu 
yıllar, gerek hayatının gerekse sanat anlayışının 
yönünün belirlenmesinde bir dönüm noktası 
teşkil etmektedir. O sırada halk kültürü ve âşıklık 
geleneğinin bütün canlılığıyla yaşadığı bu şehir 
onun şiir anlayışı ve folklor araştırmaları için 
âdeta bir keşif olmuştur. Burada bir süre Sivas’ın 
Deliktaş köyünden Âşık Ruhsatî’nin şiirlerin-

 AHMET KUTSİ TECER, 
“ORADA BİR KÖY VAR 

UZAKTA” ŞİİRİNİ NEREDE 
YAZDI?
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den etkilenmiş, yine onun bir şiirinde geçen 
Tecer dağını soyadı olarak almıştır. Sivas’ta 
iken ilk defa halk şairleri bayramı gibi şenlikler 
düzenlemiş (5 Ocak 1931), bu çerçevede Âşık 
Veysel, Tâlibî ve Ali İzzet gibi âşıkların daha 
geniş bir çevrede tanınmasına yardım etmiştir. 
Ayrıca Halk Şairleri Koruma Derneği’ni kur-
muş (1931), gerek halkevi gerekse halk odaları 
ile halk bilimine önemli katkılarda bulunmuş-
tur. Sivas’ta tanıdığı halk müziği araştırmacısı 
Muzaffer Sarısözen’in Ankara Devlet Konser-
vatuvarı Folklor Arşivi şefliğine getirilmesini 
ve radyoda görevlendirilmesini, aynı şekilde 
bir folklor araştırmacısı olan Halil Bedii Yönet-
ken’in aynı kurumda görev almasını sağlamış-
tır. Bütün bu faaliyetleriyle Türk halk müziği-
nin okullara ve radyoya girmesinde önemli rol 
oynamıştır. Yurt dışında kaldığı yıllarda çeşitli 
komisyonlarda yaptığı konuşmalar ve verdiği 
konferanslarla Türk kültürünün Avrupa’da ta-
nınmasına ön ayak olmuş, Paris’te yayımlanan 
Turkey Ancient Miniatures (1961) adlı albümün 
hazırlanmasında büyük emek harcamıştır.

İlk şiirlerinde devrin genel anlayışı 
doğrultusunda aşk, ölüm, yalnızlık ve hüzün gibi 
temaları işleyen Ahmet Kutsi Tecer, Sivas’ta 
halk kültürünün zengin kaynaklarını tanıdıktan 
sonra biraz da dönemin havasına uygun tarzda 
sosyal konular etrafında yoğunlaşır. Hece 
veznini işlek bir hale getirdiği şiirlerinde bir 
yandan halk motiflerine yer verirken diğer 
yandan Anadolu insanının toplumsal ve 
kültürel meselelerini dile getirir. Başarılı ve 
kalıcı eserlerin ancak halk için söylenen şiirler 
olduğuna inanmış, özellikle Türk halk şiirinin 
zengin anlatım biçimlerinden yararlanarak belli 
bir estetik ve sanat değerine sahip eserler ortaya 
koymuştur. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde 
Beş Hececiler ve Yedi Meşaleciler topluluğun-
dan sonra Necip Fazıl Kısakürek, Kemalettin 
Kamu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ömer Bedrettin 
Uşaklı ve Ahmet Muhip Dıranas’la birlikte hece 
veznine ayrı bir kıvraklık kazandırmış, sanatını 
halk kültürüne yöneltmesi itibariyle onlardan 
farklı bir çizgide geliştirmiş, doğrudan doğruya 
Türk halk şiiri geleneğinden yararlanmak su-
retiyle yeni ve kendine özgü bir şiir dili ortaya 
koymuştur. 1940’lı yıllarda Garip hareketinden 
önce Türk şiirini sade hale getirenlerin başında 
yer alır. Özellikle “Nerdesin”, “Orda Bir Köy 

Var Uzakta” ve “Halay” şiirleri, adının geniş 
kitleler tarafından tanınıp sevilmesinde ve Türk 
edebiyatına mal olmasında etkili olmuştur. Ti-
yatro yazarı olarak da önemli eserler kaleme 
alan Ahmet Kutsi, geleneksel Türk tiyatrosun-
dan yararlandığı Köşebaşı ve konusunu Köroğ-
lu hikâyesinden aldığı Koçyiğit Köroğlu adlı 
eserleriyle devrinde Türk tiyatro edebiyatında 
bir çığır açmıştır. Bu çerçevede sözlü halk tiyat-
rosu geleneğiyle halk kültüründen ve halk mo-
tiflerinden büyük ölçüde faydalanmış, halkın 
konuştuğu tabii ve sade bir dille kaleme aldığı 
tiyatro eserlerinde Türk toplumunun geleneksel 
değerlerini geçmişten geleceğe uzanan bir süreç 
içinde işlemiştir. Yine bu doğrultuda ortaoyunu 
ve özellikle köylü temsilleri üzerinde ilk ciddi 
araştırmaları gerçekleştirmiştir.

Eserleri. Şiir: Şiirler (Sivas 1932), Bütün Şiir-
leri-Ahmet Kutsi Tecer, Kişiliği, Sanat Anlayışı 
ve Tüm Şiirleri (haz. Vecihi Timuroğlu, Ankara 
1980).

Piyes: Koçyiğit Köroğlu (İstanbul 1941), Köşe-
başı (Ankara 1947; The Neighbourhood adıyla 
İngilizce’ye çevrilmiştir, 1964), Bir Pazar Günü 
(İstanbul 1958).

Tecer’in ayrıca Köylü Temsilleri adlı bir araş-
tırma-incelemesiyle (Ankara 1940) Sivas Halk 
Şairleri Bayramı (Sivas 1932) ve Türk Folklo-
runda Sosyal Mesele (İstanbul 1969) isimli ki-
tapları vardır. (Tanpınar 1969: 114-115), (Kap-
lan 1973: 49-54), (And 1967: 9-11) 

Orda bir köy var, uzakta,

O köy bizim köyümüzdür.

Gezmesek de, tozmasak da

O köy bizim köyümüzdür.

Orda bir ev var, uzakta,

O ev bizim evimizdir.

Yatmasak da, kalkmasak da

O ev bizim evimizdir.

Orda bir ses var, uzakta,

O ses bizim sesimizdir.

Duymasak da, tınmasak da

O ses bizim sesimizdir.

Orda bir dağ var, uzakta,

O dağ bizim dağımızdır.

İnmesek de, çıkmasak da

O dağ bizim dağımızdır.

Orda bir yol var, uzakta,

O yol bizim yolumuzdur.

Dönmesek de, varmasak da

O yol bizim yolumuzdur.

Ahmet Kutsi Tecer
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Çelebiler Köyü Kısa Tarihçesi:

Çelebiler Köyünün eski adı 1928 kayıtlarında Tekeli ya da Tekevli olarak geçmektedir. Köy 1916 
yılında bugünkü adını almış, Sivas Merkeze 18 km uzaklıktadır. 20.yy başında kısmen Ermeni 
yerleşimi olarak bilinen Çelebiler Köyünün adı aynı zamanda Osmanlı döneminde Yavuz Sultan 
Selim’in İran‘a seferinden sonra bölgeye İran’a karşı kullanılmak için soylu kalabalık bir aşiret 
isminden geldiği söylenmektedir. Buraya yerleştirilen halkın büyük bölümü daha sonra Sivas Ece 
Mahallesine yerleşmiştir. Ece ismi ise eski adı ile Acem mahallesidir. Çelebiler Köyü Ermenileri 
ise 1915 ile 1918 arası göç ettirilmiş bir diğer kısmı ise din değiştirerek Çelebiler Köyünde kal-
mıştır. (Özkan 2022: 2)

(Çelebiler Köyü Sivas Konumu)

Şiirin yazılması:

Ahmet Kutsi Tecer’e ait olan ‘Orda bir köy var uzakta’ şiiri birçok kişi tarafından biliniyor. Öyle 
ki bu şiir bestelenerek birçok sanatçı tarafından seslendirilmiştir. Bazı kaynaklar şairin şiiri Er-
zincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan Apçağa köyü için yazdığını belirtiyor. Ancak Sivas kent 
merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebiler köyü halkı bu şiirin kendi köylerine yazıldığını 
söylüyor. Bunun nedeninin ise Muzaffer Sarısözen’in bu köyde doğması ve yakın arkadaşı olan 
Tecer’in bir dönem Sivas’ta öğretmenlik yapması. Köy halkının atalarından öğrendiklerine göre 
Ahmet Kutsi Tecer, Sivas Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptığı dönem Çelebiler köyüne Mu-
zaffer Sarısözen’in misafiri olur. Tecer, arkadaşları ile birlikte köyün yakınlarında bulunan Öz 
mevkiinde piknik yapar. Akşam olup hava karardığında ise köyün ışıkları ve manzarası Ahmet 
Kutsi Tecer’in hoşuna gidince içinde bulunan memleket hasreti ile şiiri yazar. 

(Çelebiler Köyü Uydu Görüntüsü)

Köydeki şiirin yazıldığı alan bir tepedir. kaynak kişiler bu alanı bilmekte ve tarif etmektedirler. 
KK1 ile yapmış olduğumuz köy gezintisinde yukarda bahsi geçen, tepe yerinde görülmüş olup 
Ahmet Kutsi Tecer’in şiirini yazdığı söylenen alan tespit edilmiştir. Daha sonra KK1, KK4 ile köy 
merkezinde bulunan tek katlı olan, köy misafirhanesine geçilmiş KK1, KK2, KK3, KK4’ün derle-
me kaydını yapacak olan kayıt cihazları kurulmuş, derleme aşamasına geçilmiştir. 

Konu hakkında KK1’re “Ahmet Kutsi Tecer hakkında soru sorulmuş, alınan cevapta, Ahmet Kutsi 
Tecer’in Sivas Lisesinde öğretmenlik yaptığı, Çelebiler Köyünden olan meşhur derlemeci Muzaf-
fer Sarısözen’in yakın arkadaşı olduğu, Çelebiler Köyüne gelip gittiği konusunda büyüklerinden 
de duyduğu kesin bilgiler olduğunu söylemiştir.
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(Derleme alanından şiire konu olan tepede KK1-KK4)

(Şiire konu olan tepeden köyün manzarası)

SONUÇ:

Ahmet Kutsi Tecer’in “Orada bir köy var uzak-
ta” şiirinin yazım yeri tespiti ile alakalı olarak 
yaptığımız alan araştırması neticesinde, şairin 
Sivas’ta öğretmenlik yaptığı, Çelebiler Köyün-
de doğan Muzaffer Sarısözen ile arkadaş oldu-
ğu, arkadaşlarıyla bir vakit Muzaffer Sarısö-
zen’i ziyaret etmek amacıyla Çelebiler Köyüne 
geldiği, köyün manzaralı bir tepesinde yemek-
lerin yenildiği bir sırada güneşin battığı ve ev-
lerin ışıklarının yandığı, bu manzara karşısında 
Ahmet Kutsi Tecer’in derlememize konu olan 
şiiri yazdığı, KK1, KK2, KK3, KK4’ün sözlü 
ifadelerinden anlaşılıp yazımıza konu olmuştur. 
Sivas, Merkez, Çelebiler Köyü, Ahmet Kut-
si Tecer’in “Orada bir köy var uzakta” şiirinin 
yazıldığı köy olma ihtimali en yüksek yerlerin 
başında gelmektedir. 

Sivas’ın şirin bir Türkmen köyü olan Çelebiler 
Köyü, günümüzde Sivas Havaalanı yolu üzerin-
de görülmesi gereken bir alan olarak araştırma-
cıları beklemektedir.
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Karapapaklar, Kıpçak boyundandır. Kıp-
çaklar, Kafkasya’nın Daryal ve Derbend ge-
çitlerinden aşarak Kafkaslara inmişlerdir. 
Yerleştikleri yerlere ‘Borçalı’, ‘’Kazak adlarını 
verdikleri gibi kara kuzu derisinden papak/
kalpak giydikleri için de ‘’Karapapak adı ile 
anılır olmuşlardır. Karapapaklar’ın hayvan-
cılıkla uğraşan ve genellikle yaylak ve kışlak-
larda göçebe olarak yaşayan kesimine ‘’Te-

rekeme’’ adı verilmiştir. Ayrıca Karapapak, 
Terekeme, Kazaklı, Borçalı, Sulduzlu adları 
birbirlerinin sinonimi olarak da kullanılmak-
tadır.

Karapapaklar çeşitli dönemlerde Azerbay-
can, Gürcistan ve İran Türk devlet veya 
hanedanları yanında büyük güç odakla-
rı olmakla birlikte kendilerine has hanlık, 

Her daim cephelere sürülen, göç etmeye ve yurtlarını terk etmeye 
mecbur edildikleri için nüfusları artmayan savaşçı Türkler onlar…

KARAPAPAK 
TÜRKLERİ

sultanlık şeklinde devletleri de olmuştur. 
Borçalı’da kurulan ‘’Borçalı Sultanlığı ile Ka-
zak-Şemşeddin bölgesinde kurulan ‘’Ka-
zak-Şemşeddin Hanlığı’’ Karapapaklar tara-
fından kurulan yönetimlerdir.

Kafkaslardan ve Kafkas ötesinden Anado-
lu’ya ve İran coğrafyasına tarih boyunca 
bilhassa son iki yüz yıl içerisinde çeşitli se-
beplerle Türk veya akraba tayfalar gelmiştir. 
Anadolu’ya gelen Türk tayfalarından biri Ka-
rapapaklardır.
Onların Anadolu’ya ve İran coğrafyasına 
kitlesel göçleri 18. yüzyılın sonlarında başla-
mış, Türk-Rus savaşlarıyla eş zamanlı olarak 
devam etmiştir. Karapapak tayfalarının kit-
lesel göçleri 1807, 1854-1855, 1878-1881, 1914-
1924 yıllarında gerçekleşmiştir. Bunların ön-
cesinde ve sonrasında perakende göçler ve 
geçişler de olmuştur.

Komünist Moskova yönetiminin yönlen-
dirmesi ve bölgesel yönetimlerin uygu-
laması ile Kafkasya’daki Karapapaklar ve 
yurtları, 1929’da Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan arasında paylaşılmıştır. Kazak 
ili Azerbaycan’da kalırken, Dilican bölgesi 
Ermenistan’a, Borçalı’nın büyük bir kısmı ise 
Gürcistan’a verilmiştir.

Karapapakların ekseriyetinin yerleşik bu-
lunduğu Kafkasya, 19. yüzyılda iki defa 
İran-Rusya, dört defa da Osmanlı-Rusya 
arasında yapılan savaşa sahne olmuştur. Bu 
bölge 1807-1920 yılları arasında yani 113 yıl 
içinde 8 defa Ruslar, 4 defa da Ermeniler ta-
rafından işgal edilip, yağmalanıp, yakılmıştır. 
Karapapaklar cephelere sürülmeye, göçme-
ye, yurtlarını terk etmeye mecbur edilmiştir. 
Bu durum onların nüfuslarının artmasını 
devamlı engellemiştir.

5 ÜLKEDE YAŞIYORLAR
Alan araştırması yoluyla yaptığımız tespit-
lere göre günümüzde Karapapaklar toplu 

olarak beş ülkede yerleşiktirler. Bu topluluk-
tan biri Gürcistan’ın kadim Türk yurdu olan 
Borçalı bölgesinde, ikinci topluluk Azerbay-
can’ın batısında bulunan ve Karapapakların 
eski yurtlarından olan Ahıstafa, Kazak-Şem-
şeddin bölgesinde; üçüncü topluluk İran 
coğrafyasının Sulduz bölgesinde sakindir. 
Dördüncü topluluk, Kazakistan’da bulun-
maktadır. Kazakistan’da bulunan Karapa-
pak/Terekemeler, Ahıska Türklerinin kadim 
yurdu Ahıska’nın Ahılkelek ve köylerinde 
meskûn iken Moskova yönetimi tarafın-
dan 1944 yılında Ahıska Türkleri ile birlikte 
sürgün edilmişlerdir. Ahıska Türkleri, Kaza-
kistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a yerleşti-
rilirken, Karapapak/Terekemelerin tamamı-
na yakını Kazakistan’ın Kentav, Türkistan, 
Çimkent, Sayram, Ordabas, Badam, Sarağaç, 
Türkübas, Lenger, Almatı ve Dalgar köy ve 
şehirlerine yerleştirilir. Beşinci topluluk ise 
Türkiye’de, çoğu Kars, Ardahan olmak üzere, 
Iğdır, Ağrı, Muş-Bulanık, Sivas, Tokat, Amasya, 
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Adana şehir ve köylerinde yerleşiktirler. Bu 
beş topluluk yanında Gürcistan’ın başkenti 
Tiflis; Azerbaycan’ın başkenti Bakü; İran’ın 
Urmiye, Tebriz; Özbekistan’ın Fergana; Tür-
kiye’nin İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük 
şehirlerinde ‘’Karapapaklar’’, ‘’Terekemeler’’, 
‘’Kazaklılar’’, ‘’Sulduzlular’’ adları altında kü-
meler hâlinde bulunmaktadırlar.

HER SAVAŞTA CEPHEDELER
Tespit ettiğimiz diğer bir husus, Rus yönetim-
leri, Kafkasya’da Türklerin çoğunlukta olma-
sından daima rahatsızlık duymuştur. Bunun 
için bu bölgeyi halklar cümbüşü hâline ge-
tirmek ve Hıristiyan unsurları çoğunluk yap-
mak için her türlü uygulamayı mubah say-
mıştır. Bir yandan bölgenin nüfuzlu, itibarlı, 
varlıklı Müslüman/Türklerini Sibiryalara 
sürerek, bir yandan insanlık dışı uygulama-
larla on binlerce Türk insanını katlederek, 
bir yandan da Türk Müslümanları paralı/

zorunlu asker yapıp her savaşta cephelere 
sürerek nüfus ve güçlerini düşürmeye ça-
lışmış, diğer yandan Türkiye’den, İran’dan 
başta Ermeniler olmak üzere çeşitli Hıristi-
yan tayfaları götürüp Kafkasya’nın stratejik 
yerlerine yerleştirip, özel imtiyazlar tanıyıp 
korumaya almış, nüfuslarının azalmaması 
için savaşlarda cepheye sürmemişlerdir.

Karapapaklar her savaşta cepheye sürül-
müştür. 93 Harbinde olduğu gibi pek çok 
savaşta, Doğu Anadolu’da bulunan çeşitli 
kavim ve aşiretlerin şeyhlerine ve keşişle-
rine müracaat edildiği hâlde savaşa asker 
vermezlerken, Karapapaklar 12 bin kişi 
ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın ordu-
sunda, hem de öncü kuvvet olarak yer 
almışlardır.

ÇÖZÜM TÜRK BİRLİĞİNDE…
Türk Dünyasının huzur ve mutlu-
luğu elbette ki birlikten geçmek-
tedir. Aynı soydan, aynı boy-
dan olmak birliktelik 
için yeterli 
değildir. 
T ü r k 
b oyl a r ı , 
tayfaları, top- l u -
lukları ve Türk Dev-
letleri kendilerini 
ve birbirlerini çok 
iyi bilip tanımalıdır. 
Aksi hâlde bilgisiz ve 
bilinçsiz kalan Türk tayfa 
veya toplulukları saflarını 
yanlış seçip veya seçtirilip 
hem ‘ok hem ‚ ’hedef olabil-
mektedir. Her Türk, boyu-
nu, tayfasını, uruğunu ve 
soyunu bilmelidir. Başka bir 
ifade ile her bir Türk tayfası 
soyadının Türk olduğunu 
ve Türk dünyasının, hat-
ta İslâm âleminin huzur 

ve mutluluğunun Türk birliği ile mümkün 
olacağını anlamalıdır. Her Karapapak, Tere-
keme, Borçalı, Kazaklı, Sulduzlu soyadının 
Türk olduğunu asla unutmamalıdır.
 
(Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 
[TAED] 48, ERZURUM 2012 / /Dr. Ali KAF-
KASYALIÖZ)



Ağır ateş altında İzmir’e doğru düş-
manı denize dökmek için koşuyor-
du… Dördüncü Alay Komutan Yar-
dımcısı Yüzbaşı Şerafeddin Bey’i, 
vücuduna isabet eden kurşunlar 
ve şarapnel parçaları durdurmadı. 
İzmirli gencin uzattığı Türk Bayra-
ğı’nı alıp, göğsüne soktu ve göğsün-
deki kanın bulaştığı bayrağı göz-

yaşları içinde Hükümet Konağı’nda 
göndere çekti. Yüzbaşı Şerafeddin, 
o dakikaları, ‘’yaraları kim düşünür, 
ölsem ne gam. İzmir’i kurtarmıştık 
ya. Bu şerefin öncüleri biz olmuş-
tuk ya’’ diye anlatır. Gazi Mustafa 
Kemal bu genç kahramana ‘İzmir’ 
soyadı almasını rica etti. 

İzmir’in Adı 
Bilinmeyen Kahramanı: 
Yüzbaşı Şerafettin
Dr. Umut Cafer KARADOĞAN

İzmir’in kurtuluşunu gösteren arşiv filminde, 
İzmir Hükümet Konağının merdivenlerin-
den koşarak çıkan ve gönderden Yunan bay-
rağını indirerek bayrağımızı göndere çeken 
askerin kim olduğunu hep merak ederdim. 
Sizlerin de gözünde bu sahne bu ifadelerden 
sonra canlanmıştır. Geçenlerde T.V.’nin bir 
kanalında günün anlam ve önemi üzerine 
bir sokak röportajı yapılıyordu. 9 Eylül günü 
yapılan bu röportajda sunucu önüne gelen 
özellikle genç, orta yaşlı insanımıza “İzmir’de 
yaşanan bu olayla ilgili bilgileri olup olmadı-
ğını soruyordu.” Aldığı cevaplar ise oldukça 
enteresan ve infial uyandırıcıydı. İşte ben-
de bu sebepten ötürü bu makalemi bir milli 
kahramana, hiç kimsenin adını bilmediği 
ama her milli bayramda, ekrandan hareketli 
resimlerini gördüğüm “Yüzbaşı Şerafeddin 
İzmir’e” ayırdım.

İzmir o gün yeni bir tarihe uyanıyordu. Ordu, 
Mustafa Kemal’den doğrudan aldığı emir ile 
adeta İzmir’e akmaktaydı. İkinci Süvari Tü-
men Komutanı Yarbay Zeki (Tümgeneral 
Zeki Soydemir), öncü olarak Birinci Süvari 
Alayı’nı görevlendirdi. Öncü olma görevi 
de İkinci Tümen, Dördüncü Alay Komutan 
Yardımcısı Yüzbaşı Şerafeddin Bey’e verildi. 
Yüzbaşı arkadaşları arasında daha çok “şe-
ref” diye anılırdı. Bu emiri alan Yüzbaşı Şe-
rafeddin Bey ve askerleri adeta uçarcasına, 
anlatılmaz bir hızla mesafeleri aşıyor, İzmir’e 
doğru düşmanı denize dökmek için koşu-
yordu. Kaçan düşman; köyleri, kasabaları ya-
kıyor, intikamını sivil halktan alıyordu. Adım 
başı rastladıkları yürekler acısı manzara, hız-
larını büsbütün artırıyordu.

9 Eylül sabahı saat 09.00’da Bornova’ya gi-
ren genç Yüzbaşı, Halkapınar’a doğru yü-
rüdü. Bir Rum’a ait Tuzakoğlu Un Fabrikası 
önünde baskın kuşkusunu taşıyan yüzbaşı, 
birliğin önüne tüfekleriyle koşan 8 er yerleş-
tirdi. Kuşkuları doğru çıktı, bir anda müfreze 
fabrikadan ateş yağmuruna tutuldu. Bura-

da 8 erin 3’ü şehit verildi. Olay yerinde yapı-
lan tespitte şehit olan askerlerin başlarının 
İzmir’e dönük olduğu görüldü. Bu gelişmeye 
rağmen yürüyüşüne devam eden müfreze, 
yönünü Alsancak’a çevirdi, doludizgin, yalın 
kılıç 80 kişilik kuvvetle şehre akmaya başla-
dı. Müfrezesinin başında kente saat 10.30’da 
giren Yüzbaşı Şerafeddin, Kordon’a kurşun 
ve şarapnel yağmuru altında 
40 askerini kaybede-
rek ulaştı.

Süvariler, dörtnala 
Kordonboyu’ndan 
Pasaport İskelesi’ne 
geldiklerinde, bir 
Rum’un attığı bomba, 
Yüzbaşı Şerafeddin’in 
atının önünde patladı. 
Omzuna ve koluna şa-
rapnel parçaları isabet 
eden yüzbaşı, can yoldaşı 
olan atının parçalanan 
bedenini istemeye-
rek orada bı-
raktı ve müf-
reze sinin 
k e n d i -
s i n e 
t e m i n 
e t t i ğ i 
y e n i 
b i r 
a t 
i l e 

72 73WWW.KAMUSEN.ORG.TR



74 75WWW.KAMUSEN.ORG.TR

yoluna devam etti. Hükümet Konağı’nın 
önündeyse Türkleri bu konağa kesin sok-
mama kararı almış olan ve yüzbaşı ile müf-
rezesini makineli tüfek ateşiyle karşılayan 
bir Yunan mangasıyla karşılandı. Yüzbaşı Şe-
rafeddin’i, burada göğsüne isabet eden mer-
miler de durduramadı. Atından atlayarak 
inen Şerafeddin Bey, yerel halkın ve askerle-
rinin desteğiyle etkisiz hale getirilen Yunan 
mangasının önünden sıyrılarak, bir İzmirli 
gencin uzattığı Türk Bayrağı’nı alıp, göğsüne 
soktu ve sendeleyerek Hükümet Konağı’na 
yöneldi. Ama burada bir sürprizle karşılaşan 
yüzbaşı, kapının kilitli olduğunu gördü. Emir 
subayı Süvari Teğmeni Ali Rıza Beye baka-
rak kapının derhal vakit kaybedilmeden 
açılması talimatını verdi. Süvari Teğmeni 
Ali Rıza Bey duruma müdahale ederek yan 
kapının zincirini kırıp yolu açtı. Balkona çık-
tığında göğsündeki kanın bulaştığı bayrağı 
gözyaşları içinde göndere çeken Yüzbaşı Şe-
rafeddin, o dakikaları, ‘’yaraları kim düşünür, 
ölsem ne gam. İzmir’i kurtarmıştık ya. Bu şe-
refin öncüleri biz olmuştuk ya’’ diye anlatır.

Hükümet Konağı’nın önünde toplanan halk, 
coşkun alkışlar arasında Türk subayı ve arka-
daşlarını bağrına basarken, o gün akşam sa-
atlerine kadar yabancı konsoloslarla görüş-
me görevi de bir yandan yaraları pansuman 
edilen Yüzbaşı Şerafeddin tarafından yerine 
getirildi. Bu arada Yüzbaşı Zeki komutasın-
daki süvari birliği Sarıkışla’ya, Üsteğmen Arif 
ve takım komutanı Celal Bey ile Yedeksubay 
Besim Efendi de Kadifekale’ye bayrağı çekti-
ler. Bir kaç dakika içinde ise binanın üst ka-
tında görev tamamlandı. 1919’un 15 Mayıs’ın-
dan bu yana yerinde şerefle dalgalanmayı 
bekleyen Türk Bayrağı göndere çekilmişti. 
Böylece İzmir’in işgaliyle başlanılan nokta, 3 
yıl 3 ay 24 gün sonra 9 Eylül 1922 günü konul-
muş oldu. Bütün bu gelişmeler, dakika daki-
ka cephe komutanlığına bildirildi.

Belkahve’den tarihi günü izleyen başkomu-

tan Mustafa Kemal Paşanın, yanında Fevzi 
ve İsmet paşalar olduğu halde, 10 Eylül sa-
bahı İzmir’e gelişi görkemli oldu, kent adeta 
ayağa kalktı. İzmir’e girişinden iki gün son-
ra Başkomutan, Şerafeddin Yüzbaşı’ya, ‘’İz-
mir’’ adını da ismiyle beraber kullanmasını 
önerdi.  Genç subayda paşasını kırmadı ve 
soyadı kanununa kadar isim olarak adıyla 
beraber “İzmir’i “ kullandı, soyadı kanunun 
çıkmasından sonra İzmir” soyadını aldı. Ta-
bii bu arada Mustafa Kemal Paşa tarafından 
İzmir’e ilk girecek subay ve asker her kimes-
neye nasip olacak bu şanın yanında bir de 
maddi anlamda ödül verileceği de kamuo-
yuna duyurmuştu. Bu sebeple ordu da Mus-
tafaKemal Paşanın  “ordular ilk hedefiniz 
Akdeniz’dir. ileri! “ nidası büyük etki uyan-
dırdı. Çünkü; Sakarya Savaşı’nın ardından 
Ankara TBMM Hükümeti, Sovyet Rusya, 
Azerbaycan ve Afganistan tarafından tanın-
dıktan sonra bağımsız Buhara Cumhuriyeti 
de TBMM Hükümeti ile siyasal ve diploma-
tik ilişkiler kurmak istemiştir. Bu amaçla elçi 
Recep ve maslahatgüzar Naziri beylerden 
oluşan bir Buhara heyeti Ankara’ya gönde-
rilmiştir.
Buhara Cumhuriyeti’nden gelen bu heyet, 
7 Ocak 1922’de Çankaya’daki bağevinde 
TBMM Başkanı ve Başkomutan Mustafa Ke-
mal Paşa’nın huzuruna çıkartılmıştır. Buhara 
halkı adına üç değerli kılıcı armağan olarak 
getiren mezkur heyet üyeleri, bu kılıçlardan 
birini Gazi’ye, diğerini İsmet Paşa’ya sundu. 
Üçüncü kılıcın sahibiyse henüz belli değildi. 
Heyet, bu kılıcın İzmir’e ilk girecek kahrama-
na verilmek üzere saklanmasını Gazi’den 
rica etti. Bu sırada Beyrut eşrafından Yahudi 
bir esnaf olan Misbah Efendi de, aynı amaçla 
500 altın lira ödül koydu. Yaşanan bu geliş-
meler, Batı Cephesi Komutanlığı’nca asker-
lere duyuruldu. Bu andan itibaren kılıç mil-
li mücadele ile özdeşleşti, birçok subay ve 
askerin düşlerini süsledi. Büyük kurtarıcı, 
bu gelişmenin ardından Buhara Hüküme-
ti’nden emanet aldığı kılıcı da, 15 Eylül günü 
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Yüzbaşı Şerafeddin’e verdi. Ayrıca, Beyrut 
eşrafından (Yahudi) Misbah Efendi’nin, ödül 
olarak koyduğu 500 altın lira da, Şerafeddin 
ve Zeki yüzbaşılar arasında paylaştırıldı. 
Emekliye ayrıldığında İstanbul’a yerleşen 
Şerafeddin İzmir, 1951’de vefat edince, eşi Si-
ret Hanım, “üçüncü kılıcı” İzmir’de açılması 
planlanan İnkılap Müzesi’ne verilmek üzere 
İstanbul Valiliği’ne kendi eliyle götürüp tes-
lim etti.

Kılıcı Siret hanımdan emanet alan dönemin 
yetkilileri kılıcı İnkılap Müzesine ulaştırma-
dı. Bugün kılıç bilinmez, ancak muhakkaki 
bilinçsiz ellerde oradan oraya sürükleniyor 
ve bir milletin tarihiyle fark edilmeden alay 
ediliyor. Bugün Konak Meydanı ya da İz-
mir´in herhangi bir yerini gezdiğinizde, in-
sanlarla temas ettiğinizde Yüzbaşı Şerafed-
din ile ilgili en ufak bir bilgi kırıntısının dahi 
olmadığını görürsünüz. Adeta koca kentin 
tarihsel bilinci yok edilmiş, ortadan kaldırıl-

mıştır. Kurtuluş Ordusu’nun başında İzmir’e 
giren Yüzbaşı Şerafeddin’in adını bile bugün 
İzmir’de hatırlayan yok. Bu bir insanlık, hatta 
daha da ileri giderek iddia ediyorum;  millet 
dramı olarak acı bir tablodur, kent kimliği ve 
toplum bilinci açısından vahim bir sonuçtur.
Üstüne üstlük adeta bilinçli yapılmış gibi bir 
milletin hafızası silinmek ister gibi o döneme 
ve ‘İzmir fatihi Yüzbaşı Şerafeddin Bey’e ait o 
özel kılıç da kayıp! Bu arada yüzbaşı savaşın 
ardından 1944 yılına kadar askerlik görevini 

ifa etmiş ve albaylık rütbesiyle emekliye ay-
rılmıştır. Milli Mücadelenin ardından evlen-
miş ve biri ne yazık ki, 4 aylıkken vefat eden 
iki kızı olmuştur. Hayattaki en büyük gailesi 
de varolan bu tek kızının istikbalini temin 
edebilmektir. Kızı Gönül’ün (Gönül Manioğ-
lu) İstanbul’da özel bir okulda eğitim alması-
nı isteyen Şerafeddin Bey onun için de türlü 
fedakarlıklar yapmış, ancak gururundan, şe-
refinden asla ödün vermemiştir.

Bu İzmir fatihinin ölümü de ne yazıktır ki, 
garip guraba hastanesinde kalp yetmezli-
ğinden olmuştur. Şerafeddin Bey kalp yet-
mezliğinden ölmesine rağmen bundan 
önce geçirdiği felcin de onun yaşamını bir 
o kadar zorlaştırdığını hatırlatmak isterim. 
İzmir halkı, İzmir fatihi´ne, ölümünden bir-
kaç yıl önce borcunu ödemek amacıyla bir 
kampanya düzenlemiş, Şerafeddin Bey’e bir 
ev armağan etmek istemişler, ancak Şera-
feddin Bey; “benim yaptığım, bir vatan ve as-
kerlik vazifesinden ibarettir” diyerek bu öne-
ri ve teklifi reddetmiştir. Albaylıktan emekli 
olan Şerafeddin Bey 1951 yılında vefat  edin-
ce kabri, Beşiktaş’ta, Yahya Efendi dergâhı 
mezarlığına defnedilmiştir.

Şerafeddin Bey o haldeyken bile eşini yanı-
na çağırarak Gazi Paşanın kendisine hediye 
ettiği ve gözü, adeta kızı gibi gördüğü türlü 
zorluklara rağmen elden çıkarmadığı kılıcı-
nın ailesinden çok milletinin hakkı olduğu-
nu söyleyerek İzmir’de kurulacak müzeye 
verilmesini istemiştir. Halbuki;  İzmir Hükü-
met Konağının önünde Şerafeddin İzmir’in 
bir heykeli yapılarak gelecek kuşaklara ta-
nıtılamaz mıydı? Bize bu ülkede huzur içeri-
sinde ve hiç kimseye bağlı olmadan yaşama 
şansını tanıyan ecdadımıza bunu da mı çok 
görüyoruz?

(Kaynak: www.beyaztarih.com)
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Dr. Betül
ÖZBEK

“Güçlü bir bağışıklık sistemi,
kanseri durdurabilir mi?”
Bağışıklık sistemimiz mikroorganizmaların 
vücudumuzda hastalık oluşturmasına en-
gel olan veya hastalıkların iyileşme süresi-
ni kısaltan etkilere sahip önemli bir sistem. 
Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. 
Betül Özbek, güçlü bir bağışıklık sisteminin, 
kanser hücreleriyle savaşarak çoğalmasını 
yavaşlattığını dile getirdi. Dr. Betül Özbek, ba-
ğışıklık sistemi hücrelerinin, kanserli hücre-
lerin etrafını sararak vücuda yayılmalarına 
engel olabildiğini, bu nedenle bu sistemin 
yeterince güçlü olması gerektiğine dikkat 
çekti. Betül Özbek, düzenli fiziksel aktive, 
yeterli ve düzenli uyku, sağlıklı beslenme 
ayrıca bunları yaşam boyunca alışkanlık ha-
line getirerek, bağışıklık sisteminin güçlen-
dirilebileceğini hatırlattı. Bunlara ek olarak 
tamamlayıcı olarak kullanılan vitamin ve 
mineral takviyelerinin de mutlaka doktor 
tavsiyesinde alınmasını söyledi.

“Azı karar, çoğu zarar”
Dr. Betül Özbek, kış mevsimine girerken ba-
ğışıklık sistemini güçlendirmenin, hastalık-
lardan uzak kalmanın en önemli yöntemi 
olduğunu ifade etti. Ancak zaman zaman 

şifa olsun diye alınan vitaminlerin bilinçsiz 
kullanım nedeniyle istenmeyen etkilere 
neden olabileceğine de işaret etti. “Yarardan 

A-B-C Hangi
vitamin neye 

iyi gelir? 

çok zarar veren hatalı kullanımların önüne 
geçmek için kullanmadan önce doktorunu-
za veya eczacınıza danışın!” uyarısını yaptı.

Doğru vitamin kullanımı
için tavsiyeler
Dr. Özbek, vücudun normal yaşamsal işlev-
leri sırasında oluşan, zararlı “serbest oksijen 
radikallerin”, “antioksidan maddeler” ile etki-
sizleştirdiğini ifade etti. Bağışıklık sistemini 
güçlendiren antioksidan maddelerin birço-
ğunun yiyeceklerde bulunduğu belirten Dr. 
Özbek, “Ancak yetmediği noktada takviye 
olarak dışardan alınabilir. Antioksidan mad-
de içeriği zengin gıdalarla beslenmek, fabri-
ka gibi çalışan hücrelerimizde ortaya çıkan 
hasarların süratle onarılmasını ve hücresel 
faaliyetlerin kesintisiz olarak devam ettiril-

mesini sağlar.” dedi.  En çok kullanılan vita-
minlerle ile ilgili kullanım tavsiyelerinde bu-
lundu.

Prostat kanserinden
korunmak için A vitamini
Dr. Özbek, daha çok görme duyusu için 
önemli önemli olan A vitaminin, bağışıklık 
sisteminin doğal bariyeri olan deri ve mu-
kozaların bütünlüğünün korunmasında 
faydalı olduğunu belirtti. A vitamininin hay-
vansal kaynaklı gıdalarda bol miktarda bu-
lunduğunu söyleyen Dr. Özbek, “Turuncu ve 
sarı renkli sebze ve meyveler, A vitamininin 
öncülü olan karoten açısından oldukça zen-
gindir. Özellikle havuçta yüksek miktarda 
bulunan beta-karoten, vücutta A vitamini-
ne dönüştürür. Yine başka bir karoten olan 
likopenden zengin domates ve karpuz gibi 
kırmızı renkli meyve ve sebzeleri tüketmek, 
prostat kanserinden korunma açısından 
önemlidir.” diye konuştu.

Çocuklardaki gelişim geriliğini
azaltmak ve hafızayı güçlendirmeye 
için B grubu vitaminler
Dr. Özbek, farklı tiplerdeki B grubu vitaminle-
rin her birinin farklı etkileri olduğunu söyle-
di. Karbonhidrat metabolizmasında etkin bir 
yardımcı madde olan B1 vitamini (Tiyamin), 
sinir ve sinir-kas iletiminin düzenlenmesin-
de de çok önemli bir role sahip olduğunu ifa-
de ederek, diğer tiplerinin faydalarına şöyle 
değindi.

“B2 (Riboflavin), B3 (Niyasin/Nikotinik asit), 
B5 (pantotenik asit) ve B7 (Biyotin) vitamin-
leri, hücresel faaliyetlerin yürütülmesinde 
iş görürler. Bazılarının eksikliğinde dermatit 
denilen bir tür cilt hassasiyeti, nevralji adı 
verilen sinir hasarlanmasına bağlı şiddetli 
ağrılar ve çocuklarda büyüme geriliği ortaya 
çıkabilir.
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Kalp-damar hastalıklarından korunma ve 
bağışıklık sistemi için faydalı olan B6 vita-
mini (Piridoksin), aynı zamanda diğer B vi-
taminleri gibi hücresel faaliyetlerin yürütül-
mesinde de önemli bir role sahip.

DNA sentezinde etkin rol alan (folat/folik 
asit), gebelik sırasında bebeğin sağlıklı bir 
şekilde gelişebilmesi için, gebelik öncesinde 
anne adayı tarafından yeterli miktarda alın-
malıdır. Ayrıca folat, kırmızı kan hücrelerimi-
zin üretimindeki rolü sayesinde vücudumu-
zun hastalıklara karşı direncini arttırır.

B12 vitamini (Kobalamin) değince akla he-
men hafıza geliyor. Hafıza, bedensel ve ruh-
sal iyi hissetme hali ve bağışıklık sistemi için 
çok önemli. B12 vitamini vücudun yorgun-
luk hissetme eşiğini arttırır. Bitkinliğe karşı 
daha dirençli olmamızı sağlar. B9 vitamini 
gibi kobalamin de kırmızı kan hücrelerinin 
üretilmesini destekleyerek vücuttaki tüm 
sistemlere faydalı etkiler gösterir.” açıklama-
sını yaptı.

“Sigara içenlere
C vitamini takviyesi şart”
Dr. Özbek, son olarak bağışıklık sistemimi-
zin etkin çalışabilmesi için C vitaminin şart 
olduğunun altını çizdi. C vitamininin önemli 
özelliklerinden birinin, diğer bazı vitaminle-
rin ve minerallerin vücuttaki emilimini art-
tırması olduğuna işaret etti. Özellikle sigara 
içenlerin vücutlarında C vitamini miktarının 
normale göre çok daha az olması sebebiyle 
bu kişilerin C vitamini takviyesini almaları 
gerektiğini vurguladı. Dr. Özbek, “Özellikle 
oksijen taşınmasında görevli olan demir ele-
mentinin vücudumuzda işlenmesinde rol 
alarak, tüm vücutta olduğu gibi bağışıklık 
sistemine de fayda sağlar.” dedi.
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Gün içinde seyahat ederken 
veya uzun yolculuklara çıkar-
ken özel araçlarını tercih eden-
lerin zihnindeki en önemli so-
rulardan biri çocuklarının araç 
içindeki güvenliğidir. Yanlış oto 
koltuğu seçimi, 5 noktadan ke-
mer kullanılmaması, çocukla-
rın araç içinde yalnız bırakılma-
sı ve ön koltuğa oturtulması gibi 
birçok faktör çocukların araç 
içindeki güvenliğini tehdit et-
mektedir. Uzmanlar, araç içinde 
çocuk güvenliği için dikkat edil-
mesi gereken noktaları açıkladı.

I-Size uyumlu oto koltuğunu tercih edin
Çocuğun boyuna, kilosuna, yaşına ve kul-
lanılan arabaya uygun koltuk seçilmelidir. 
Her oto koltuğunun kilo ve yaş sınırı farklı 
olabilir. Mümkünse Avrupa Birliği yeni gü-
venlik yasasına (I-Size) uyumlu oto koltuğu 
almaya özen gösterilmelidir. Testlerde başa-
rılı sonuçlar alarak güvenliğini kanıtlayan, 
sertifikası bulunan onaylı koltuklar tercih 
edilmelidir.

Ön koltuğa oturtmayın
Oniki yaşın altındaki çocukların ön koltuğa 

Çocukların araç
içi güvenliğini
sağlayacak 6 yöntem

oturmaları çok risklidir. Bu yaşın altındaki 
çocukların ön koltuğa oturtulması hava yas-
tığı ile boğulma, camdan fırlama ve benzeri 
birçok riski de beraberinde getirmektedir.

Oto koltuk kemerini kontrol edin
Çocuğunuzun, her seyahat esnasında gü-
venli bir şekilde bağlanmış olduğunu kont-
rol edin. Çocuğunuzun otomobil içindeki 
güvenliğini daha çok arttırmak için başvu-
rulan bu yöntem sayesinde daha güvenli 

yolculuklar mümkün.

Asla yalnız bırakmayın
Market, para çekme ve benzeri kısa işlemler 
için dahi olsa çocuk arabada yalnız bırakıl-
mamalıdır. Özelikle yaz aylarında araba için-
deki sıcaklık, çocuklarda sıcak çarpması ve 
sıvı kaybı gibi nedenler dolayısıyla ölümcül 
sonuçlara neden olabilmektedir.

Ellerinin ve parmaklarının
sıkışmamasına dikkat edin
Araç içinde sürekli hareket halinde olan 
çocuklar, farkında olmayarak ellerini kapı 
bölgesine yakın noktalara koyabilirler. Bu 
nedenle, özellikle kapıları açıp kapatırken 
dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, camların da ka-
pıların da çocuk kilidi ile koruma altına alın-
mış olması, araç içindeki güvenliği artıracak-
tır.

Bebek izleme aynası kullanın
Araç sürücüsünün yola odaklanması önce-
likli amaç olmalıdır. Dikiz aynasından sürek-
li çocukları izlemek, arada sırada arkaya dö-
nerek çocukları kontrol etmek sürücünün 
dikkatini dağıtacak ve kaza yapma riskini 
artıracaktır. Bebek izleme aynası kullanarak 
sürücünün sürekli arkasına dönerek dikka-
tinin dağılması engellenebilir.
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Teknoloji, hızlı bir şekilde bilgiye ulaş-
maya imkan vermesi, birçok alana 
dair sunduğu çözümler ve insanlara 
zaman kazandırması dolayısıyla iş ve 
özel hayatımızdaki önemini her geçen 
gün artırıyor. Ancak teknolojiye yöne-
lik aşırı bağımlılık, her yaş gurubunda 
görülen bir tehlike olması dolayısıy-
la çağımızın en büyük sorunlarının 
başında gelirken, uzun vadede hem 
psikolojik hem de fiziksel sorunları da 
beraberinde getiriyor. Uzmanlar,  iş ve 
özel hayatı kolaylaştıran teknolojiye 
aşırı bağımlılığın önüne geçecek nok-
taları paylaştı.

Belirtilere dikkat
İnternette, farkından olarak veya olmayarak 
çok fazla zaman harcamak, gece geç saatle-
re kadar bilgisayar başında kalmak, bilgisa-
yardan, telefondan uzak kalındığı zaman 
boşluktaymış gibi hissetmek, uyku bozuk-
lukları, sadece dijital dünyadan zevk almak, 
sosyal çevreden uzaklaşmak gibi birçok ne-
den teknoloji bağımlılığının belirtileri arasın-
da yer alıyor. Birey, bu belirtilerden bir ya da 
birkaçına sahipse, teknoloji detoksu yapma-
lıdır. Eğer halen belirtiler devam ediyorsa bir 
uzmandan yardım alınmalıdır.

Teknoloji detoksu yapın
Teknolojinin günümüzde sağladığı fayda-
ların fazla olması bizleri bu dönemde tek-
nolojiye yönlendiriyor. Bu durumun önüne 
geçmek için teknolojik cihazlara ayırdığınız 
zamanı iyi planlayın. Günün büyük bir kıs-

mını onlarla harcamayın. Bilgisayar ve te-
lefonla birlikte yürüyen işiniz varsa akşam-
ları eve geldiğinizde bu cihazlardan uzak 
durarak beyninizi dinlendirin. Hobilerinize 
ağırlık verin. İşten geri kalan vakitlerinizi ak-
tiviteler yaparak geçirin. Mümkün olduğu 
kadar ailenizle ve sevdiklerinizle sosyalle-
şin.

Teknoloji bağımlılığının 
önüne geçecek    7 öneri

Yasaklamayın, sınırlama getirin
Yetişkinler de olduğu kadar çocuklarda da 
teknolojiye olan bağımlılık hem sosyal hem 
de okul hayatlarını olumsuz etkiliyor. Ço-
cuklarda teknoloji bağımlılığına yönelik psi-
kolojik ve fiziksel değişimler söz konusu ise 
interneti yasaklamayın. Çözüm; tamamen 
yasaklamak yerine, sınırlama getirilmesi ve 
çocuğun kendisine ayrılan zaman dilimine 
riayet etmesini sağlamak olmalıdır. Diğer bir 
deyişle, yalnızca kontrollü olmayı öğretin.

Bildirimleri kapatın
Telefona ya da bilgisayara düşen bildirimler 
sürekli olarak telefona bakılmasına neden 

olmaktadır. Bu durum ise endişe duygularını 
ve zamanı yönetememe gibi sorunları bera-
berinde getirmektedir. Kısacası bildirimleri 
kapatmak, elinizdeki görevlere odaklanma-
nızı, özel hayata veya işe dair performansı 
olumlu etkilemektedir.

Öncelikleri unutmayın
Dijital ortam, çok hareketli ve renklidir. Eğ-
lence, sosyalleşme ve oyun gibi birçok fak-
törü aynı anda sunan dijital ortama bağım-
lılık bir süre sonra hem çocuklarda hem de 
bireylerde obezite, ruh halinde gerginlik, 
fiziksel ağrılar gibi birçok olumsuzluğu bera-
berinde getirmektedir. Bu durumun önüne 
geçmek için en iyi yöntem, dijital kullanımın 
hem sosyal hem de fiziksel hayatı etkileye-
cek bir unsur olmaması gerektiğinin bilin-
cinde olmaktır. Spor, sosyalleşme, uyku, aile 
veya arkadaşlarla geçilen zamanın hayatın 
öncelikleri olduğu unutulmamalıdır.

Oyun bağımlılığına dikkat
Çocukların veya yetişkinlerin gerçek ha-
yattan kaçma isteği, yaşadıkları ortamdan 
uzaklaşma düşüncesi, onları bilgisayar ve 
sanal oyun dünyasına yöneltmektedir. Sos-
yal ve sanal medya oyunları, insanların ileti-
şim kurma biçimlerini değiştirdiği gibi tüke-
tim alışkanlıklarını da değiştirmektedir. Bu 
durumun önüne geçmek için yine detoks 
yapılması, ekran süresinin düşürülmesi, sos-
yalleşme süresinin uzatılması önerilmekte-
dir.

Uzmanından yardım alın
Teknoloji bağımlılığı durumdan kurtulmak 
için bazı hayat tarzı değişiklikleri yapılmalı-
dır. Ancak internet ve teknoloji kullanımı ko-
nusunda atılan adımlara rağmen, teknoloji 
ile geçirilen vakit, özel ve iş hayatını olum-
suz etkilemeye devam ediyorsa mutlaka uz-
manından yardım alınmalıdır. 
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Ağırlık ve kardiyo
egzersizleri ölüm
riskini %22 azaltıyor
Düzenli yapılan sportif aktiviteler, yaşam standardını yükseltirken te-
lafisi olmayan sakatlanma ve yaralanmalara neden olabiliyor. Sağlıklı 
yaşamın anahtarını sunan fizyoterapi, bu tür sorunlara geçit vermeyen 
fonksiyonuyla sportif aktivitelerin omurgasını oluşturuyor. Günlük ya-
şamda da karşılaşılabilecek olası sakatlanma ve yaralanmaların önü-
ne geçerek sağlıklı yaşama rehberlik ediyor.

Sağlıklı yaşama ilişkin yol haritası sunan 
düzenli sportif aktiviteler, ölümcül riskleri 
uzaklaştırarak yaşam standardını yüksel-
tiyor. Araştırmalar, ağırlık ve kardiyo egzer-
sizlerinin ölüm riskini %9 ile %22 oranında 
azalttığını gösteriyor. Günlük sportif aktivi-
teye ak olarak haftada 1 ya da 2 kez ağırlık 
egzersizi yapanlarda bu oran %47’ye kadar 
çıkıyor. Ancak egzersizler sırasında yapılan 
hatalar telafisi olmayan yaralanma ve sakat-
lanmalara davetiye çıkarıyor.

Sportif aktiviteler öncesinde ve sonrasında 
koruyucu önlemler alınması gerektiğini be-
lirten Spor Fizyoterapisti İhsan Taha Torğut, 
“Sportif aktivitelerin hayat standardını yük-
seltebilmesinin yolu, bilimsel ve disipliner 
çerçevede uygulanan fizyoterapiden geçi-
yor. Genellikle sakatlıkların ardından kapısı 
çalınan fizyoterapinin, bu tür sorunlar oluş-
madan önce egzersiz planının bir parçası 
olarak ele alınması ve sürdürülebilir bir şe-

kilde uygulanması gerekiyor. Yaralanma ve 
sakatlanmaları önleyen koruyucu fizyotera-
pi, hareket kabiliyetini geliştirerek mobilize 
ve dayanıklılık kazandırırken, sportif aktivi-
telerin verimliliğini artırıyor” dedi.

Sportif aktivitelerde
puzzle’ın en büyük parçası
Sağlıklı yaşama rehberlik eden koruyucu fiz-
yoterapinin yüksek yoğunluklu antreman 
temposuna sahip crossfit gibi aktivitelerin 
omurgasını oluşturduğuna dikkat çeken İh-
san Taha Torğut, “Bu tür aktiviteler sırasın-
da yaşanan sakatlanma ve yaralanmalar 
aylarca verilen emeği bir anda çöpe atabilir. 
Fizyoterapinin yön verdiği rehabilitasyon 
çalışmalarıyla sorunlar giderilebilir ancak 
uzun bir süre spordan uzak kalınabilir. Üs-
telik böyle durumlarda yeniden başa sarıp 
işe sıfırdan başlamak gerekir. Oysa yolun 
henüz başındayken fizyoterapist tarafından 
yapılan değerlendirme ve risk analizleriyle 
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uygulanan fizyoterapi ile yaralanma ve sa-
katlanmalar oluşmadan önlem alınarak eg-
zersizlerin yaratabileceği tehlikeler ortadan 
kaldırılabilir. Fizyoterapi ile sportif aktivite-
ler arasında doğrudan bir bağlantı olsa da 
özellikle koruyucu fizyoterapi sakatlanma-
ları minimize ederek risklerin önüne geçebi-
lir” ifadelerinde bulundu.

“Cerrahlar hayat kurtarırken, fizyo-
terapistler hayata anlam katıyor”
Koruyucu fizyoterapinin kişiye özel vücut 
haritasını çıkararak işe başladığına değinen 
Spor Fizyoterapisti İhsan Taha Torğut, “Fiz-
yoterapist tarafından yapılan denge, kas 
kuvvet, ortopedik gibi çok sayıda test ve 
postür, ayak, yürüyüş gibi analizlerden elde 
edilen verilerle eksik yönler tespit edilerek 
hangi egzersizlerden uzak durmak gerektiği 
belirleniyor. Bilimin yol göstericiliğinde de-
rinlemesine araştırma yapılarak kişiye özel 
sportif yol haritası oluşturuluyor ve kişinin 
sportif gelişimi kayıt altına alınıyor. Herhangi 
bir sakatlanma ya da yaralanmada cerrahlar 
hayat kurtarırken, fizyoterapistler de hayata 
anlam katıyor” dedi.

Sakatlanmalara davetiye çıkaran 
faktörler sınırlandırılıyor
Bilimsel ve disipliner çerçevede uygulanan 
fizyoterapi tedavileri hakkında bilgi veren 
İhsan Taha Torğut, “Kürek Milli Takımı ve 
Hentbol A Milli Takımı’nın spor fizyotera-
pisti olarak kariyer yaşamım boyunca çok 
sayıda tedavi yöntemini uygulama fırsatını 
buldum. Herhangi bir araç kullanmadan yal-
nızca elle uygulanan bir yöntem olan ‘Ma-
nuel Terapi’ mutlaka alanında uzman sağ-
lık profesyonelleri tarafından uygulanmalı. 
Kinezyolojik, dinamik, elastik veya rijit bant 
gibi araçlarla uygulanan ‘Kinezyolojik Bant-
lama’, aktivite sırasında oluşabilecek kas 
kramplarının önüne geçerek yaralanmalara 
karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Spor-
tif performans ve kan dolaşımı üzerinde 
olumlu etkisi bulunan bu yöntem, sakatlık-
ların tedavisinde de oldukça etkili. ‘Sportif 
Rehabilitasyon’ yöntemiyle de fizyoterapis-
tin değerlendirmeleri sonucunda kişiye ve 
branşa özgü koruyucu egzersiz programı 
oluşturularak sakatlanmalara davetiye çıka-
ran faktörler sınırlanabiliyor” diye belirtti.


