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Kıymetli KAMUTÜRK okuyucuları…
Dergimizin Temmuz ayı sayıyla sizlerin huzurlarınızdayız.
Öncelikle yaklaşan mübarek Kurban Bayramı’nızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Türk-İslam
Alemine ve insanlığa Hay’ırlar getirmesini Yüce
Rab’bimizden niyaz ediyorum.
Pandemiye ve dolayısıyla kullanmaktan usandığımız maskeye veda edip, baharın mis gibi kokusunu solukladığımız şu günlerde, siz değerli
okuyucularımızla buluşmanın da ayrı heyecanını
yaşıyoruz. Yüce Rab’bimiz pandemi gibi o korkunç günleri bizler bir daha yaşatmasın.
Kıymetli dostlar.
Gerek dünyada, gerek ülkemizde ve gerekse çalışma hayatında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir
yanda hemen yanı başımızda, sınır komşumuz
olan ülkelerde yaşanan savaş, çatışma ve şiddet
olayları ve buna bağlı olarak Türkiye’mizi de etkileyen küresel ekonomik sıkıntılar… Dünya zor bir
dönemden geçiyor. İnşaAllah büyük Türk Milleti
olarak bu günleri de atlatacak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği muasır medeniyeler seviyesine tekrar ulaşacağız.
Yüce Rab’bimiz Türkiye’mizi emperyalistlerin, kötülerin hain ve sinsi tuzaklarından korusun. Ülkemize birlik-dirlik versin.
Bu nedenle her birimiz de bu ülkenin evlatları

olarak ülkemize sımsıkı sarılmalıyız, devletimize
her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız.
Bütün farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp, ‘Başka
Türkiye başka vatan yok’ düsturuyla şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklar için el ele,
gönül gönüle vermeliyiz.
Allah cc ülkemizi korusun ve yüceltsin.
Muhterem Okuyucularımız
Mesleğinde çok yetkin ve ehil gazeteci arkadaşlarımla birlikte büyük bir özen ve hassasiyetle
hazırladığımız KamuTürk dergimizin yeni sayısı
yine her zaman ki gibi dopdolu… Memur sendikacılığının amiral gemisi Türkiye Kamu-Sen’e ve
siz değerli okuyucularımıza layık olabilmek için
çok büyük ihtimamla çalıştığımızı bilhassa bilmenizi isterim.
Bu sayımızda memur ve Türkiye gündemi ile her
daim iftihar ettiğimiz Türk Tarihine ilişkin önemli
başlıklar bulacaksınız.
Hazırladığımız haber ve dosyalar ile yaptığımız
röportajları zevkle okuyacağınızı temenni ediyorum. Köşe yazarlarımız sizler için yine her zaman
ki gibi birbirinden çarpıcı konuları kaleme aldı.
Sözü daha fazla uzatmadan siz değerli okuyucularımızı dergimizin yeni sayısıyla baş başa bırakırken, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Sağlıcakla kalın… Allah’a (cc) emanet olun.
Ne Mutlu Türküm Diyene.
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Bu dergi Basın Ahlak İlkelerine uymayı taahhüt eder.
Yazıların hukuki sorumluluğu yazara aittir.
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BAŞKANLAR KURULUMUZ
KKTC CUMHURBAŞKANI
ERSİN TATAR’I ZİYARET ETTİ
Temas ve incelemelerde
bulunmak üzere Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türkiye
Kamu-Sen Yönetim Kurulumuz Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar ile görüştü.
4
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ÖNDER KAHVECİ: TÜRK MİLLETİ KIBRIS
DAVASINDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEKTİR
Genel Başkanımız Önder Kahveci ziyarette,
“Türkiye Kamu-Sen heyeti olarak yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. Güler yüzü ve tüm samimiyetiyle
bizleri ağırlayan sayın Cumhurbaşkanımız Ersin
Tatar’a da heyetimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 7. Olağan Genel Kurulumuzun
hemen ardından ilk yönetim kurulu toplantımızı geleneğimiz üzere Kuzey Kıbrıs’ta yaptık.
Kıbrıs meselesi bizim milli davamızdır. Türk
milletinin asla taviz vermeyeceği bu davada
geri adım atmamız, Kıbrıs Türkünü yalnız bırakmamız mümkün değildir.

Anavatan Türkiye yavru vatanına her şart altında desteğini sürdürecektir. Doğu Akdeniz’e
sınırı dahi olmayan farklı devletlerin bu coğrafyada var olma çabası sürerken bu topraklara bizim kayıtsız kalmamızı kimse beklememelidir.
Yüzyıllardan beridir Türk varlığının egemen olduğu bu topraklar için kan akıtan, adadaki Türk
varlığı üzerine kirli ve sinsi plan yapanlara 1974
yılının 20 Temmuz gününü hatırlatmak isterim.
Türk milleti milli davasına ilelebet sahip çıkacaktır. Bilinmelidir ki, Türk milleti Kuzey Kıbrıs’ın
varlığı için üzerine düşen görevi daima yerine
getirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar
bizleri güler yüzleri ile ağırlayan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere
ve Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR:
KAMU-SEN ÇALIŞMA HAYATI VE MİLLİ
KONULARDAKİ HASSASİYETİYLE ÖRNEK
BİR KONFEDERASYONDUR

“Bugün bu güzel adamızda sizleri ağırlamak bizim için
şereftir” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye Kamu-Sen hepimizin bildiği üzere hem çalışma hayatında
hem de milli konularda ki hassasiyetiyle örnek bir konfederasyondur.” dedi. Tatar, Öncelikle gerçekleştirdiğiniz 7.
Olağan Genel Kurulun hayırlı olmasını diliyorum. Görev
alan siz değerli Genel Başkanları tebrik ediyorum. Türkiye Kamu-Sen hepimizin bildiği üzere hem çalışma hayatında hem de milli konularda ki hassasiyetiyle örnek bir
konfederasyondur. Kuruluş ilkesini Türkiye ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğü olarak benimseyen Türkiye
Kamu-Sen sendikacılıkla vatan sevgisini sentezleyen,
milli bilinci çok yüksek bir konfederasyon olma özelliğini
taşımaktadır.

leştirmiş olmanız tüm dünyaya verilecek en güzel mesajlardan birisidir. Şunu herkes bilmelidir ki, anavatan
yavru vatandan ayrılmaz ayrılamaz. Türkiye Kamu-Sen
bu hassasiyeti bugün dostta düşmana bir kez daha ilan
etmiştir. Anavatanımızın bizlere verdiği destek ile bölgede dimdik ayaktayız. Kilometrelerce öteden gelip Doğu
Akdeniz’de söz sahibi olmak isteyenlere inat Türkiye
Cumhuriyeti kararlığını ortaya koymuş ve tüm oyunları
bozmuştur. Ben tüm Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve yönetim kurulu üyelerine adamıza hoş geldiniz diyor, sizleri burada
görmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade
ediyorum” dedi.

Bugün bu güzel adamızda sizleri ağırlamak bizim için
şereftir. İlk Yönetim Kurulu toplantınızı burada gerçek-
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TÜRKİYE KAMU-SEN YÖNETİM KURULU

YAVRU VATAN’A ÇIKARMA YAPTI
Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci ve sendikalarımızın Genel
Başkanları 7. Olağan
Genel Kurulumuzun
ardından temaslarda bulunmak üzere
yavru vatan Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitti.
8
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İLK YÖNETİM
KURULU
TOPLANTIMIZ
KKTC’DE YAPILDI

Türkiye Kamu-Sen heyeti,
Kuzey Kıbrıs ziyareti
çerçevesinde ilk yönetim kurulu toplantısını
konfederasyonumuz
çatısı altında bulunan
ve Türkiye Kamu-Sen’in
şanlı bayrağını yavru
vatanımızda şerefle
dalgalandıran Kıbrıs Türk
Memur-Sen’in ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Toplantıda, Kıbrıs Türkünün bu coğrafyada asla
yalnız olmadığına vurgu
yapılırken, anavatanın her
daim Kıbrıs Türklerinin
yanında olduğu net bir
şekilde daha ifade edildi.
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Bölgede yaşanan gelişmelere bakıldığında Kıbrıs adasının öneminin ortaya çıktığını ifade eden Genel Başkanımız Önder Kahveci, Türkiye’nin mavi vatan politikasının
önemini dikkat çekti.

KKTC ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
HASAN TAÇOY’U ZİYARET ETTİK

Yönetim Kurulu toplantısının ardından KKTC Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’u ziyaret eden
heyetimiz ikili ilişkiler ve çalışma hayatına dair değerlendirmelerde bulundu. Çalışma hayatının sorunları ve
sıkıntıları konusunda Bakan Taçoy ile fikir alışverişinde
bulunan heyetimize, KKTC’deki sendikal çalışmalar ko-
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nusunda da bilgiler verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Kamu-Sen heyetini Kuzey
Kıbrıs’ta ağırlamaktan şeref duyduğunu belirterek, Türkiye’deki en önemli konfederasyonlardan birisi olan Türkiye Kamu-Sen’in bilgi ve birikimlerinin kendileri için son
derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

BAŞKANLAR KURULUMUZ MECLİS BAŞKANI
ZORLU TÖRE’Yİ ZİYARET ETTİ

Temaslarımız çerçevesinde KKTC Meclis Başkanı Zorlu
Töre’yi de ziyaret eden Genel Başkanımız Önder Kahveci ve yönetim kurulumuz, “Anavatan’ın selamlarını
Meclis Başkanı Töre’ye iletti. Genel Bakan Kahveci, “Her

durum ve şart altında Türkiye Cumhuriyeti olarak yavru
vatanımız Kuzey Kıbrıs’ın hak ve menfaatleri için mücadele etmekten imtina etmeyiz. Kıbrıs meselesi Türk
milletinin haklı davasıdır. Bizler haklı davamızdan bir an
dahi geri adım atmayız. Türkiye Kamu-Sen heyeti olarak
bugün adada sizlerle birlikte olmaktan, KKTC’nin hür ve
bağımsız bir devlet olduğunu bir kez daha dünyaya ilan
etmekten şeref duyuyoruz. Nazik ev sahipliğiniz için Genel Başkanlarımız, camiamız ve kamu görevlileri adına
sizlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ZORLU TÖRE: ZİYARETİNİZDEN
BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ise, “Anavatan’dan gelen
selamı mutlulukla alıyoruz. Sizlerin bizlere verdiği destek
ile Kıbrıs Türkü bölgede kendini güvende hissetmektedir.
Bölgemizde yaşanan gelişmeler Kıbrıs adasının önemini
tüm dünyaya göstermiştir. Anavatanımızın elbette hemen yanı başında olan ve yüzbinlerce soydaşının yaşadığı bu adaya kayıtsız kalması kimse beklememelidir. Ben
bu nazik ziyaretiniz için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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beklentisi olduğunu ve yalnızca belli meslek grupları için ve idareci konumundaki personelin ek gösterge rakamladeğil bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak kapsamlı bir rının düzenleneceği yönündeki açıklaması taleplerimizin
çalışma yapılması gerektiğini ifade etmiştik.
karşılık bulduğunu göstermektedir.
Kamu görevlilerinin emeklilik sorunlarının başında ek
gösterge uygulamasının eksikliğinden kaynaklı sorunların geldiğini özellikle vurguladık. Hazırladığımız kanun
teklifi ile soruna bütüncül bir çözüm sunduk.

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ
OLUMLUDUR AMA TAZMİNAT
YANSITMA ORANLARI DA
YÜKSELTİLMELİDİR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci, Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı
sonrası detaylarını açıkladığı 3600 ek
gösterge düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Bütün memurların ek gösterge rakamlarının 600 puan
artırılacağı ve hali hazırda ek göstergesi 3000 olan tüm
kamu çalışanlarının 3600’e yükseltileceği, hiyerarşik
dengenin korunacağı, yardımcı hizmetlilere de ek gösterge verileceği ve idareci konumundaki personelin ek
gösterge rakamlarının düzenleneceği yönündeki açıkla-
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Yapılacak düzenlemenin detayları tam olarak belli olmasa da açıklamalardan, ek göstergeye bağlı tazminat yansıtma oranlarının değiştirilmeyeceği sonucu çıkmaktadır.
Bu durum, ek göstergesi 3000’den 3600’e yükselecek
olan personelin sorunlarını çözse de ek gösterge rakamı
Ek gösterge rakamlarının hiyerarşik düzene göre yeniden 3600’ün altındaki memurlar aleyhine var olan dengesizbelirlenmesi, ek gösterge alamayan yardımcı hizmetli liği azaltmayacaktır.
personelin de bu uygulamadan faydalanması, emekli
maaşları için son derece önemli bir maaş unsuru olan Memurların ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamaek gösterge rakamlarının bütün memurlar için 800 puan men çözülmesi için ek göstergesi 3600’ün altında kalan
artırılması ve ek gösterge artışının genele yayılması ko- personelin tazminat yansıtma oranları mutlak surette
nularını ısrarla dile getirdik.
yeniden ele alınmalı ve yükseltilmelidir. Ek gösterge
konusunda ortaya koyduğumuz sorunun kamu çalışanGelinen noktada Sayın Cumhurbaşkanının bütün me- larının gündeminden bütünüyle çıkması için düzenleme
murların ek gösterge rakamlarının 600 puan artırılacağı TBMM gündemine geldiğinde tazminat yansıtma oranve hali hazırda ek göstergesi 3000 olan tüm kamu çalı- larının da düzeltilmesi konusunda girişimlerde bulunaşanlarının 3600’e yükseltileceği, hiyerarşik dengenin ko- cağımız bilinmelidir”
runacağı, yardımcı hizmetlilere de ek gösterge verileceği

ması taleplerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir”
diyen Genel Başkan Kahveci, “Memurların ek gösterge
ve emeklilik sorunlarının tamamen çözülmesi için ek
göstergesi 3600’ün altında kalan personelin tazminat
yansıtma oranları mutlak surette yeniden ele alınmalı ve
yükseltilmelidir” dedi.
Genel Başkan Önder Kahveci değerlendirmesinde şu satırlara yer verdi;
“Hatırlanacağı üzere 2018’de gerçekleştirilen seçimler
öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen, polis, hemşire ve imamların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğini ifade etmişti.
Türkiye Kamu-Sen olarak bizler de başından beri ek gösterge konusunun bütün memurların uzun yıllardan gelen
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ENFLASYON FARKI MAAŞLARA

AYLIK YANSITILMALIDIR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Mayıs ayı enflasyon rakamlarına
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Ocak-Mayıs arasında maaşlar resmi olarak 28,1
puan yani, 1.918 TL erimiştir” diyen Genel Başkan Kahveci, “Alım gücündeki bu azalma cebimize daha yüksek oranlarda yansımaktadır.” dedi.
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Genel Başkan Kahveci;

harcaması da normalin üzerinde artmaktadır.

“Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre mayıs ayında mal ve hizmet fiyatlarına ortalama %2,98
zam geldi. Beş aylık enflasyon toplamda %35,6 oldu.
Yılbaşında memur ve emeklilerin maaşlarına 6 ay için
%7,5 zam yapılmıştı. Beş ayda memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın çok daha üzerinde enflasyon
oluştu.

Bu durum 6 ay sonra ödenecek enflasyon farkıyla telafi edilebilir olmaktan öteye geçmiş, daha farklı tedbirler
gerektiren bir sorun haline gelmiştir. Gerek maaşlardaki
erime gerekse 2022 yılının geri kalanında beklenen enflasyon dikkate alınarak kamu çalışanlarına tatminkâr ve
ekonomik gerçeklere uygun bir uygulamaya geçmemiz
gerekmektedir.

Geçen her an kamu çalışanlarının aleyhine işlemektedir.
Ocak-Mayıs arasında maaşlar resmi olarak 28,1 puan
yani, 1.918 TL erimiştir. Alım gücündeki bu azalma cebimize daha yüksek oranlarda yansımaktadır. Gıda,
akaryakıt, ulaşım, ısınma gibi giderlere açıklanan enflasyonun da üzerinde zam geldiği bu günlerde ailenin aylık

Bu nedenle ortaya çıkan erimeyi zamanında telafi etmek
adına, mahsuplaşma için 6 ay beklenmeden, her ay ortaya çıkan farkın maaşlara yansıtılması ve üzerine refah
payı ilave edilerek kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmeyeceği sözünün hayata geçirilmesi gerekmektedir”
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GENEL BAŞKANIMIZ ÖNDER KAHVECİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HAFTASI AÇILIŞINA KATILDI

Genel Başkanımız Önder Kahveci, 36.’sı düzenlenen “İş
Sağlığı ve Güvenliği Haftası” açılış toplantısına katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Prof. Dr. Vedat Bilgin başta olmak üzere meslek odaları temsilcileri, işçi
ve işveren temsilcileri ve bir çok sivil toplum kuruluşunun yönetici ve temsilcileri de ve çok sayıda davetlinin
de hazır bulunduğu toplantıda Genel Başkanımız Önder
Kahveci’de bir konuşma yaptı.

KAHVECİ: İŞ KAZALARI VE MESLEK
HASTALIKLARININ SON BULMASINI
TEMENNİ EDİYORUM

“Biz Türkiye Kamu-Sen olarak, ülkemiz öncelikli olmak
üzere tüm dünyada tek bir iş kazasının bile yaşanmadığı,
tek bir çalışanın bile meslek hastalığına yakalanmadığı
bir çalışma hayatı istiyoruz” diyen Genel Başkan Önder
Kahveci, “İşin sağlığı olmaz, işçinin, çalışanın sağlığı olur;
işin güvenliği olmaz işçinin, çalışanın güvenliği olur”

dedi.
Genel Başkan Önder Kahveci;
“Bu yıl 36.’sı düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin ülkemizde iş
sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesine, bütün iş
kazası ve meslek hastalıklarının son bulmasına vesile olmasını diliyorum. Herkesi şahsım ve Konfederasyonum
Türkiye Kamu-Sen adına saygıyla selamlıyorum. Bütün
dünyada ve ülkemizde iş kazası ve meslek hastalığı çalışma hayatının en büyük sorunlarından birisi olarak hem
iş gücü kaybına hem de ekonomik kayba neden olmaktadır. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak iş kazası ve meslek
hastalığına ekonomik boyutundan ziyade, insani bir sorun olarak bakıyoruz.
Bizler için istatistiklerin hiçbir önemi yok. Konu insan hayatı olduğunda bütün istatistikler anlamını yitirir. Böyle
durumlarda iş kazası veya meslek hastalığına maruz
kalan kişi ve ailesi için rakamlar anlamsızdır. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak, ülkemiz öncelikli olmak üzere tüm
dünyada tek bir iş kazasının bile yaşanmadığı, tek bir çalışanın bile meslek hastalığına yakalanmadığı bir çalışma
hayatı istiyoruz. Hep hatırlatıyoruz; yapılan araştırmalar, iş kazalarının yüzde 98’inin, meslek hastalıklarının
ise tamamının önlenebilir olduğunu ortaya koymuştur.
Öyle ise iş kazası ve meslek hastalıkları çoğu zaman
maliyet kaygısı nedeniyle alınmayan tedbirler yüzünden
ortaya çıkmaktadır.
Teknolojik gelişmenin bu denli hızlandığı günümüzde,
bilgi, tecrübe ve yaratıcılık en büyük sermaye, en büyük
kaynak haline gelmişken ancak en önemli sermayemiz
olan insanı önceleyen politikalarla daha güzel bir gelecek, daha güzel bir çalışma yaşamına ulaşabiliriz. Bu yıl,
bu haftanın teması “Sosyo-Ekonomik Boyutu ile İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak belirlenmiş. Üretim araçları el ve
şekil değiştirirken, Endüstri 4.0, Toplum 5.0 gibi projeler
daha çevreci, daha az hataya müsait bir çalışma yaşamı
sunarken ve yepyeni bir dünyanın kapıları aralanırken,
biz de bütün boyutlarıyla çalışanlarımızı korumanın yollarını bulmalıyız.
Emeği, çalışanı ve çalışanlar için yapılan yatırımları bir
maliyet unsuru olarak görmemeli, ortaya çıkan olumsuzlukların maddi boyutundan önce insani ve sosyal
boyutunu ele almalıyız. Endüstri Devrimi’nin üzerinden
3 asır geçmiş olmasına rağmen, %98 oranında önlenebilir olan iş kazaları ve %100 oranında önlenebilir olan
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kapsamı dışında. Oysa kamu binalarının pek çoğunun,
özellikle hastanelerin sağlık ve güvenlik koşullarını karşılamadığı ortada. COVID-19 salgınında bir kere daha
gördük ki, kamu çalışanları bu ülkenin can damarını
oluşturuyor. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm
kamu çalışanlarımızın fedakârlıkları, salgını en az hasarla atlatan ülkelerden birisi olmamızı sağladı. Çalışmaları
nedeniyle virüse maruz kalan kamu çalışanları için COVID’in meslek hastalığı olarak kabul edilmesi çağrımızı
yineliyoruz. Salgın sürecinde görev yapan sağlık çalışanlarımız için bu sürenin fiili hizmetten sayılması gerektiğini bir kere daha vuruluyoruz. Neden kamudaki meslek
hastalıklarının belirlenmesi ve risk altındaki çalışanların
fiili hizmet sürelerinin yeniden belirlenmesi konusunda
ayak sürüyoruz?
Maliyet ve insan hayatı arasında tercih söz konusu olduğunda maalesef tercih, çoğunlukla maliyetten yana
oluyor. Başkalarının hayatına kendimizinki kadar değer
ve önem verdiğimizde sorunun çözüleceği inancını taşıyorum. Ben, emeğin en yüce değer olduğu gerçeğini
idrak edip, insan için yapılacak yatırımlarla hayatı güzelleştireceğimiz, iş kazası ve meslek hastalıklarının son
bulması için gerekli farkındalığı yaratabileceğimiz bir
sürecin başlangıcı olması dileklerimle, bu etkinliklerin
gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyor, hepinize şahsım ve Türkiye Kamu-Sen adına
saygılarımı sunuyorum.

meslek hastalıkları artık gündemimizden çıkmalıdır. Dil
ve bu dile ait olarak üretilmiş kavramlar insanın düşünce
dünyasını ve davranış mekaniğini belirleyen en önemli
unsurdur. Ne yazık ki tam karşılığı İşçi Sağlığı ve Güvenliği
ya da Meslekî Sağlık ve Güvenlik (Occupational Helath
and Safety) olan bir kavram, dilimize İş sağlığı ve Güvenliği şeklinde girmiştir.

hat yaşasınlar diye var.6331 sayılı bu konuda ülkemizde atılmış adımların en önemlisidir. Bu Kanunun bütün
hükümleri istisnasız olarak tüm işyerlerinde uygulandığı
takdirde inanıyorum ki, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik büyük bir adım atmış
olacağız. Ama Kanunun yasalaştığı günden beri, bütün
hükümlerinin kamuda ve az riskli işyerlerinde uygulanması sürekli ertelendi. Nihayetinde 31 Aralık 2023’e kaBiz, işi değil işçiyi; çalışanı korumakla mükellefiz. Türkiye dar kamuda ve 50’nin altında işçi çalıştırılan az tehlikeli
Kamu-Sen olarak her toplantıda “işin sağlığı olmaz, iş- işyerlerinde İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli ve İş Güvenliği
çinin, çalışanın sağlığı olur; işin güvenliği olmaz işçinin, Uzmanı çalıştırma yükümlülüğü ertelenmiş bulunuyor.
çalışanın güvenliği olur” diyoruz.
Kâr da teknolojik
ilerleme de gelişme de insan için var. İnsanlar daha ra- Dolayısıyla kamu, hâlâ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
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TÜRK MİLLETİNİN
TARİHİ, ŞAN, ŞEREF VE
ÖVÜNÇLERLE DOLUDUR
“Türk milleti tarih boyunca soykırım suçu işlemeyen tek millettir” diyen Genel Başkan Kahveci, “ Yüzyıllık bir yalanı allayıp pullayıp Millet Meclisimize sunmaya cüret eden bu şahıs
mutlak surette tarihte ve körelmemiş vicdanlarda hak ettiği karşılığı bulacaktır” dedi.
Genel Başkan Önder Kahveci;
“HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin
İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması ve
Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci, sözde soykırım yalanını TBMM
gündemine taşımak isteyen sözde milletvekilini sert bir dille eleştirdi.
20
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Batı’nın milletimizden intikam alma vesilesi,
yüzyıllarca dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü soykırımlara suç ortağı arama gayreti ile
ortaya attığı bu asılsız iftiralara, bu topraklarda
yaşayan insanların da katılması asla kabul edilemez. Milletin vekili olma payesini elde etmiş
bu zatın ülkemizdeki huzur ortamını bulandırmaya ve Türk milletine husumet beslediği için
içi boş tezleri savunan odaklara göz kırpmaya
yönelik olarak gündeme taşıdığı bu iftira, adil
ve tarafsız gönüllerde ve kamu vicdanında asla
karşılık bulamayacaktır.

Türkiye sınırları içinde hem de milletin vekili sıfatını taşıyan bu zatın tarihi gerçeklerden uzak,
akılla bağdaşmayan bu girişimini şiddetle kınıTarih, bir takım mahfillerin siyasi emelleri uğyoruz.
runa eğip bükebilecekleri bir oyuncak değildir.
Türk milleti tarih boyunca soykırım suçu işle- Tarih, tarihçilere ve belgelere bırakıldığında germeyen tek millettir. Yüzyıllar boyunca hüküm
sürdüğü topraklarda bütün milletler ve bü- çekler mutlaka gün yüzüne çıkacaktır. Yüzyıllık
tün kültürler varlığını sürdürmüş, adaleti ve bir yalanı allayıp pullayıp Millet Meclisimize
hakkaniyeti ile tüm mazlum milletlerin umu- sunmaya cüret eden bu şahıs mutlak surette
du olmuştur. Afrika’dan Avrupa içlerine, Uzak tarihte ve körelmemiş vicdanlarda hak ettiği
Asya’dan Kafkasya’ya kadar Türklerin hüküm karşılığı bulacaktır. Türk milletinin şanlı tarihi,
sürdüğü, bugün üzerinde onlarca devletin kurulduğu ve sayısız milletin yaşadığı coğrafyada gurur ve övünç kaynağımız olarak sonsuza dek
yalnızca Ermenilerin soykırıma uğradığını iddia kirlenmiş ve kokuşmuş milletlerin tarihi yanınediyor olması da özellikle dikkate değerdir.
da insanlığın rehberi olmaya devam edecektir.
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TÜRKİYE KAMU-SEN HEYETİ ILO
110. GENEL KONFERANSINA KATILDI
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız Önder Kahveci İsviçre’de gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 110. Genel Konferansına katıldı.
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Genel Başkanımız Önder Kahveci ile birlikte heyetimizde yer alan Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, ILO 110. Genel
Kurulu oturumlarına iştirak ederek, genel kurulda görüş
ve düşüncelerini dile getirdiler.

ILO GENEL KONFERANSI TEMASI:
COVİD SONRASI TOPARLANMA

- Barışa katkı gibi alt başlıklarda Genel Konferansın gündeminde yer bulan diğer konular olarak belirlendi.

GENEL KONFERANS 11 HAZİRAN’A
KADAR DEVAM EDECEK

27 Mayıs tarihinde başlayan ve 11 Haziran’a kadar devam
edecek olan Genel Konferans 5 Haziran tarihine kadar
çevrimiçi toplantılarla yürütülürken, 5 Haziran sonrasında ise toplantılar hibrit şeklinde yarısı yüz yüze yarısı ise
çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.

110. Genel Konferansın teması bu yıl, “Covid sonrası toparlanma” olarak belirlenirken,
Türkiye Kamu-Sen heyetimiz ise, 7-10 Haziran arasında- Az Gelişmiş ülkeler iş ve istihdam tedbirleri
ki toplantılara teknik danışman olarak yüz yüze katılım
- Yeşil ekonomi,
sağlıyor.
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İLK YÖNETİM KURULU
TOPLANTIMIZ KKTC’DE YAPILDI

Türkiye Kamu-Sen heyeti, Kuzey Kıbrıs ziyareti çerçevesinde ilk yönetim kurulu toplantısını konfederasyonumuz çatısı altında bulunan ve Türkiye Kamu-Sen’in şanlı
bayrağını yavru vatanımızda şerefle dalgalandıran Kıbrıs
Türk Memur-Sen’in ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Toplantıda, Kıbrıs Türkünün bu coğrafyada asla yalnız
olmadığına vurgu yapılırken, anavatanın her daim Kıbrıs Türklerinin yanında olduğu net bir şekilde daha ifade
edildi. Bölgede yaşanan gelişmelere bakıldığında Kıbrıs
adasının öneminin ortaya çıktığını ifade eden Genel Başkanımız Önder Kahveci, Türkiye’nin mavi vatan politikasının önemini dikkat çekti.

KKTC ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
HASAN TAÇOY’U ZİYARET ETTİK

Yönetim Kurulu toplantısının ardından KKTC Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’u ziyaret eden heyetimiz ikili ilişkiler ve çalışma hayatına dair değerlendir-

TÜRKİYE KAMU-SEN YÖNETİM KURULU

YAVRU VATAN’A ÇIKARMA YAPTI
Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı Önder
Kahveci ve sendikalarımızın Genel Başkanları
7. Olağan Genel Kurulumuzun ardından
temaslarda bulunmak
üzere yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitti.
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melerde bulundu. Çalışma hayatının sorunları ve sıkıntıları konusunda Bakan Taçoy ile fikir alışverişinde bulunan
heyetimize, KKTC’deki sendikal çalışmalar konusunda da
bilgiler verildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye
Kamu-Sen heyetini Kuzey Kıbrıs’ta ağırlamaktan şeref
duyduğunu belirterek, Türkiye’deki en önemli konfederasyonlardan birisi olan Türkiye Kamu-Sen’in bilgi ve
birikimlerinin kendileri için son derece önemli olduğuna
vurgu yaptı.

BAŞKANLAR KURULUMUZ MECLİS BAŞKANI
ZORLU TÖRE’Yİ ZİYARET ETTİ

Temaslarımız çerçevesinde KKTC Meclis Başkanı Zorlu
Töre’yi de ziyaret eden Genel Başkanımız Önder Kahveci ve yönetim kurulumuz, “Anavatan’ın selamlarını
Meclis Başkanı Töre’ye iletti. Genel Bakan Kahveci, “Her
durum ve şart altında Türkiye Cumhuriyeti olarak yavru
vatanımız Kuzey Kıbrıs’ın hak ve menfaatleri için mücadele etmekten imtina etmeyiz. Kıbrıs meselesi Türk
milletinin haklı davasıdır. Bizler haklı davamızdan bir an
dahi geri adım atmayız. Türkiye Kamu-Sen heyeti olarak
bugün adada sizlerle birlikte olmaktan, KKTC’nin hür ve
bağımsız bir devlet olduğunu bir kez daha dünyaya ilan
etmekten şeref duyuyoruz. Nazik ev sahipliğiniz için Genel Başkanlarımız, camiamız ve kamu görevlileri adına
sizlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ZORLU TÖRE: ZİYARETİNİZDEN
BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ise, “Anavatan’dan gelen
selamı mutlulukla alıyoruz. Sizlerin bizlere verdiği destek
ile Kıbrıs Türkü bölgede kendini güvende hissetmektedir.
Bölgemizde yaşanan gelişmeler Kıbrıs adasının önemini
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tüm dünyaya göstermiştir. Anavatanımızın elbette hemen yanı başında olan ve yüzbinlerce soydaşının yaşadığı bu adaya kayıtsız kalması kimse beklememelidir. Ben
bu nazik ziyaretiniz için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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KURTULUŞ SAVAŞINDA ORTAYA
KOYDUĞUMUZ İRADE BUGÜN DE
DİMDİK AYAKTADIR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

“19 Mayıs 1919 günü milli mücadele için ayağa kalkan
milletimizin sinesinden fışkıran bu ruha sahip çıkmaktır”
diyen Genel Başkan Kahveci, “Bu ruh, ülkemizin birlik ve
beraberlik içinde daha güzel yarınlara ulaşması ve vermekte olduğumuz her mücadelenin zaferle taçlanması
adına son derece önemlidir” dedi.

Savaşlardan savaşlara koşmaktan harap ve bitap düşmüş bir milleti ayağa kaldırmak, bir amaca inandırmak
ve bir hedefe yönlendirmek bir anlamda imkânsızı başarmak demekti. Bu yolda alevlenen özgürlük ve bağımsızlık ateşi, Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkmasıyla
birlikte, organize ve fiili bir mücadeleye dönüştü. Bu
mücadele, milletimizin, bağımsızlığı uğruna her türlü
Genel Başkan Önder Kahveci kutlama mesajında şu ifa- fedakârlığı yapmaya hazır olduğunun da açık bir gösterdelere yer verdi;
gesiydi.
Kurtuluş Savaşı; Anadolu’nun düşmanlar tarafından işgal edilmesi üzerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yola çıkan kahraman milletimizin “Ya istiklâl ya
ölüm” parolasıyla nesilden nesile aktarılacak bir destana
dönüştürdüğü ulvî bir mücadelenin adıdır.
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Bu bakımdan Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, Anadolu insanının yeniden ayağa kalma azminin, bağımsızlık talebinin ve hür yaşama iradesinin ortaya konması açısından
bir dönüm noktasıdır. 19 Mayıs 1919’da Türk milletinin
ortaya koyduğu bağımsızlık talebi, Kurtuluş savaşımızın da parolasını ve ruhunu oluşturarak işgal güçlerinin

yurdumuzdan kovulmasını ve güzel vatanımızın bir kez Milletimizin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 103 yıl
daha fethedilmesini sağladı.
önce başlattığı bağımsızlık yürüyüşünün asla durmayacağı, hiçbir güç tarafından da durdurulamayacağı bilinMaalesef, yıllardır etrafımızda yürütülen hain planlar melidir. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti emperyalizme
neticesinde, bugün ülke olarak sınırlarımız içinde ve dı- karşı bir kale gibi ruhen, fikren ve fizîken dimdik ayakşında yeni ve farklı boyutlarda bir var oluş mücadelesi tadır.
yürütmekteyiz. Askeri, siyasi ve ekonomik olarak kuşatıldığımız bu günlerde bizleri bir arada, ayakta tutacak ve Atatürk’ün Kurtuluş meşalesini yakışının ve Samsun’a
zafere taşıyacak olan en önemli unsur, 19 Mayıs 1919’la çıkışının 103. Yıldönümünde, tüm milletimizin Atatürk’ü
başlayan süreçte oluşturduğumuz milli birlik ruhumuz, Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Yurt içinbaşarma azmimiz ve bağımsızlık kararlılığımız olacaktır. de ve dışında bu coğrafyadaki varlığımız, birliğimiz ve
dirliğimiz için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize
19 Mayıs 1919 günü milli mücadele için ayağa kalkan başarılar diliyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal
milletimizin sinesinden fışkıran bu ruha sahip çıkmak, mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu vatan ve milülkemizin birlik ve beraberlik içinde daha güzel yarınlara let için canlarını ortaya koyan gelmiş geçmiş tüm şehit
ulaşması ve vermekte olduğumuz her mücadelenin za- ve gazilerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anıyor, bütün
ferle taçlanması adına son derece önemlidir.
milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum”
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’den ek gösterge konusunda önemli açıklamalar:

TAZMİNAT DÜZENLEME
ORANLARINDA MUTLAKA
ADİL BİR DÜZENLEME
YAPILMALIDIR
Röportaj: Esra Ocaklı Yüce

Türkiye Kamu-Sen olarak yıllardır, kamu
görevlilerinin emeklilik hususunda ek gösterge uygulamasının eksikliğinden kaynaklanan sorunların olduğunu ifade ediyoruz.
Hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenmesi, ek gösterge alamayan çalışanlarımızın da
bu uygulamaya dahil edilmesi için her platformda görüşlerimizi ifade ettik. Konfederasyonumuz başından beri, ek göstergenin
adaletli ve hakkaniyet çerçevesinde düzenlenmesi için var gücüyle mücadelesine devam ediyor.
2018 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen, polis,
hemşire ve imamların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğini ifade etmişti.
Türkiye Kamu-Sen olarak bizler de ek gösterge konusunun bütün memurların uzun
yıllardan gelen beklentisi olduğunu ve yal-
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nızca belli meslek grupları için değil bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak kapsamlı bir
çalışma yapılması gerektiğini ifade etmiştik.
Genel Başkanımız Önder Kahveci ile geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası
detaylarını açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin söyleşi gerçekleştirdik.
Kahveci, düzenlemenin umut verici olduğunu ancak eksikliklerin ve adaletsizliklerin
giderilmesi için mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
KAMUTÜRK: KAMU ÇALIŞANLARININ
MERAKLA BEKLEDİĞİ EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR ADIM
ATILDI. ÖNCELİKLE YAPILAN DÜZENLEME NE ANLAMA GELİYOR, BİZE AÇIKLAYABİLİR MİSİNİZ?

ÖNDER KAHVECİ: Türkiye Kamu-Sen olarak başından beri
ek gösterge konusunun bütün
memurların uzun yıllardan
gelen beklentisi olduğunu ve
yalnızca belli meslek grupları
için değil bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Gelinen noktada Sayın
Cumhurbaşkanının bütün memurların ek
gösterge rakamlarının 600 puan artırılacağı ve hali hazırda ek göstergesi 3000
olan tüm kamu çalışanlarının 3600’e
yükseltileceği, hiyerarşik dengenin korunacağı, yardımcı hizmetlilere de ek
gösterge verileceği ve idareci konumundaki personelin ek gösterge rakamlarının düzenleneceği yönündeki açıklaması
taleplerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir. Ancak, devlet memurlarının un-
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Polislerin tamamı için yeni bir ek gösterge
sistemine ihtiyaç duyulmaktaydı.
Sayın Kalaycı’nın Türkiye Kamu-Sen’in bu
görüşlerini de dikkate alarak hazırlamış olduğu teklif bizim de son derece hassasiyetle
yaklaştığımız konulara çözüm üretmesi, memurların çalışırken aldığı maaşlara nazaran
emekli maaşlarının gerçeklikten uzak bir şekilde belirlenmesinin de önüne geçeceğini
öngörüyoruz.

van, sınıf, hizmet ve derecelerine göre farklılık gösteren ve emekli ikramiyelerinin ve
maaşlarının hesaplanmasında uygulanan
bir hesaplama yöntemi olan ek göstergeye
bağlı tazminat yansıtma oranlarının değiştirilmeyeceği sonucu çıkmaktadır. Bu durum,
ek göstergesi 3000’den 3600’e yükselecek
olan personelin sorunlarını çözse de ek gösterge rakamı 3600’ün altındaki memurlar
aleyhine var olan dengesizliği azaltmayacaktır.
KAMUTÜRK: DÜZENLEMENİN DETAYLARINI ELE ALACAĞIZ, AMA ONUN ÖNCESİNDE TÜRKİYE KAMU-SEN’İN EK GÖSTERGE
İLE İLGİLİ YAPTIĞI ÇALIŞMALAR NELERDİR?
ÖNDER KAHVECİ: 2018 yılında yapılan vaadin ardından kısa sürede ek gösterge konusunda hakkaniyeti sağlayacak ve kamu
çalışanlarını tümüyle memnun edecek bir
çalışma içerisine girdik. 2018 seçimlerinin
ardından yaklaşık 6 ay sonra ek gösterge ile
ilgili kanun teklifi hazırladık. Çalışmamızı
siyasi partilerle paylaştık. Hemen akabinde
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya
Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı, düzenlememizi TBMM’ye sundu. Sayın Mustafa
Kalaycı’nın ve MHP grubunun hazırladığı bu
teklif bütün ek gösterge kaynaklı sorunları
çözecek, kamu görevlilerine hatırı sayılır bir
emekli maaşı artışı sağlayacak nitelikte idi.

lin sorunlarını çözse de ek gösterge rakamı
3600’ün altındaki memurlar aleyhine var
olan dengesizliği azaltmayacaktır.
Memurların ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamamen çözülmesi için ek göstergesi 3600’ün altında kalan personelin
tazminat yansıtma oranları mutlak surette
yeniden ele alınmalı ve yükseltilmelidir.

Ek gösterge konusunda ortaya koyduğumuz
KAMUTÜRK: PEKİ AÇIKLANAN EK GÖS- sorunun kamu çalışanlarının gündeminden
TERGE DÜZENLEMESİ HAKKINDA GÖRÜŞ- bütünüyle çıkması için düzenleme TBMM
LERİNİZ NELERDİR?
gündemine geldiğinde tazminat yansıtma
oranlarının da düzeltilmesi konusunda giriÖNDER KAHVECİ: Yapılacak düzenleme- şimlerde bulunacağımız bilinmelidir.
nin detayları tam olarak belli olmasa da açıklamalardan, ek göstergeye bağlı tazminat KAMUTÜRK: AÇIKLANAN EK GÖSTERGE
yansıtma oranlarının değiştirilmeyeceği so- DÜZENLEMESİNE GÖRE EMEKLİ MAAŞLAnucu çıkmaktadır. Bu durum, ek göstergesi RI VE İKRAMİYELERİ NE ŞEKİLDE ETKİLE3000’den 3600’e yükselecek olan persone- NECEKTİR?

KAMUTÜRK: TÜRKİYE KAMU-SEN’İN
KATKILARIYLA HAZIRLANAN TASLAĞIN
DETAYLARI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
ÖNDER KAHVECİ: Ek gösterge uygulamasının bütüncül bir yaklaşımla kamu görevlilerinin tamamı bakımından ele alınması
gerektiğini her zaman savunduk. Özellikle
ek gösterge uygulamasından hiç faydalanamayan yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları
başta olmak üzere kariyer meslek mensubu
sayılmayan Uzmanlar, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Şube Müdürleri ve Müdürler, Mahalli İdarelerdeki Daire Başkanları,
Öğretmenler, Sağlık çalışanları, Teknik Hizmetler Sınıfında Tekniker ve Teknisyen unvanlı personel, Memurlar, Din görevlileri ve
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KAMUTÜRK: DÜZENLEME NE ZAMAN HAYATA GEÇİRİLECEK?

EK GÖSTERGEYE BAĞLI ÖZEL HİZMET TAZMİNATI (ÖHT) YANSITMA
ORANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEKLİFİMİZİN EMEKLİ
MAAŞLARINA YANSIMASI

miz ile ilgili Çalışma ve Sosyal Bakanı Sayın
Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Kanun tasarısı TBMM’ye geldiği zaman düzenlemenin
ÖNDER KAHVECİ: 3600 ek gösterge düzen- kamu çalışanlarının menfaati doğrultusunlemesi önümüzdeki ay Meclis’e sunulacak da çıkması için çalışmalarımız devam edeve uygulama asıl 2023’ün ocak ayında uygu- cektir.
lamaya girecek. Yani, ek gösterge artışı sonrası maaş ve ikramiyelerdeki artış 2023’ün Özellikle tazminat yansıtma oranlarında yaocak ayından itibaren uygulanacak.
pılacak artış büyük önem arz etmektedir. Ek
Memur ve emeklileri ocak ve temmuz ol- gösterge düzenlemesine ilişkin taslak memak üzere senede iki kere zam ve enflasyon tinle, ek göstergeleri 3000’den 3600’e yükfarkı alıyorlar. Ek gösterge düzenlemesi ya- seltilen personelin emekli maaşlarında brüt
pılana kadar memur ve emeklileri temmuz 1.483 tl artış öngörülmüş, bu durum 3600’ün
ayında maaş zammı ve üzerine enflasyon altında ek göstergesi olan memurlar açısınfarkı alacaklar. Ayrıca 2023’ün başında da dan büyük bir mağduriyet oluşturmuştur.
yine maaş zammı ve enflasyon farkı maaşlara yansıyacak. Bu kapsamda 3600 ek göster- Türkiye Kamu-Sen ek göstergesi 3600’ün alge düzenlemesi sene başında maaş ve ikra- tında kalan kamu çalışanları için toplamda
miyelerde yukarı yönlü fark yaratacak.
brüt 1.036 tl’lik bir artış talep etmektedir.
KAMUTÜRK: BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE TALEPLERİN KARŞILANMASI VE HAKKANİYET ÇERÇEVESİNDE EK GÖSTERGE
DÜZENLEMESİNİN ÇIKMASI İÇİN TÜRKİYE
KAMU-SEN OLARAK NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Bu konuyla ilgili verdiğimiz teklif hiyerarşik
düzenin adaletini sağlayacaktır.

Özel hizmet tazminatı yansıtma oranında
adil bir düzenleme yapılmadan ek gösterge
sorununun tam olarak çözümü mümkün
değildir. 2008 yılı sonrasında göreve başlaÖNDER KAHVECİ: İlerleyen günlerde ça- yanların durumunun da netleşmesi gereklışmanın detayları hakkında ve talepleri- mektedir.
ÖNDER KAHVECİ: Ek gösterge artışı asıl
emekli maaşlarına ve emekli ikramiyelerine
ciddi etki edecek. Emekli aylıklarında yüzde
20 ila 22 arasında artış yaşanacak. Sağlık lisansiyerleri, din görevlisi, öğretmen, polislerinin ek göstergeleri 3600’e çıktığında 1.234
lira ile 1.391 lira arasında emekli maaşlarında
artış yaratacak. Örneğin, ek göstergesi 3000
olan ve 5.600 lira maaş alan bir memurun
ek göstergesi 3600’e çıkacağından düzenleme sonrası emekli maaşı 6.800 liraya yükselecek. 2200 ek göstergeye sahip memurun
düzenleme sonrası maaşında 1.390 lira artış
yaşanacak.
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İkramiyelere de yüzde 20 ila 22 arasında etkisi olacak. 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli ikramiyesi ise 44.500 lira ile
50.000 lira arasında artacak. Örneğin, 3000
ek gösterge 3600’e çıktığında 197 bin lira olan
emekli ikramiyesi 248 bin liraya yükselecek.
Ek göstergesi 2200 olan hemşire ya da din
görevlilerinin göstergeleri 3600’e yükseldiğinde ikramiyelerinde 50 bin liralık artış olacak. Ek göstergelerin maaşlara ve ikramiyelere tam olarak nasıl yansıyacağı düzenleme
Meclis’e gönderileceği zaman netleşecek.
Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur,
yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı
almayacak ama emekli maaşı artacak.
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EFSANE Mİ
GERÇEK Mİ?
ÇANAKKALE’DE
İNGİLİZ TABURU
NORFOLK’U
BULUTLAR MI YUTTU?

Yusuf Ziya
ERARSLAN
Gazeteci-Yazar

Çanakkale Savaşı’na katılan İngiliz Kraliyet Ordusu’na bağlı 4. Norfolk Taburu’nun, 12 Ağustos 1915 tarihinde Anzak Koyu mevkiindeki 60. Tepede büyük
bir bulut kütlesinin içinde kaybolduğu iddiası doğru mu? Olay İngiliz, Yeni
Zelenda ve Türk kaynaklarında nasıl yer aldı? KamuTürk sizler için araştırdı.

Müttefik Kuvvetler Komutanı Hamilton’un Savaş Bakanı Lord Kitchener’e gönderdiği raporda kayıp askerler için, “Ağaçların arasına girdiler ve gözden
kayboldular. Hiçbiri geri dönmedi. Sonrasında da kimse onları görmedi
ve duymadı” diye yazdı. Daha sonra bu rapor, ‘’İngiliz taburunu bulutlar yuttu’’
şeklinde yaygın şekilde kaleme alındı ve pek çok efsaneler ortaya çıktı. İngilizler
ve Anzaklar, Çanakkale’de çok ağır yenilgi karşısında halüsinasyon mu görüyordu
acaba? Yoksa hezimete başka kılıflar mı arıyorlardı? İşte tüm detaylar…
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Çanakkale Savaşı kuşkusuz insanlık tarihinin yaşadığı en büyük savaşlardan
biri… Dünyanın pek çok noktasından pek
çok ülkenin bir araya gelerek bir millete
acımasızca saldırdığı bir savaş… Ve bir
milletin kelimenin tam anlamıyla bu yedi
düvele karşı toprağını, vatanını, namusunu
ve haysiyetini müdafaa etmek için canını
seve seve feda ettiği bir savaş… Ve elbette
adı Türk olan bu bir millet bunu başarabilirdi.
Ve Türk Milleti Çanakkale’de tarihte çok az
rastlanır bir zaferle o kuşatmacı, o istilacı,
o kana susamışların bir kısmını geldikleri
gibi gönderdi, diğer kısmı da saldırısının
bedelini canıyla ödedi.

bilgileri yoktu. Alan haritalarının neredeyse
hepsi son anda üstünkörü çizilmişti ve de
Türklerin gücünden de haberleri yoktu. 12
Ağustos gecesi, Norfolk alayı araziye doğru
ilerlemeye başlamıştı. Küçük Anafarta Ovası diye adlandırılan yerde, Türklerin pusuya
yattığı sanılıyordu. Bu sebeple, Norforkların
bir kısmı önden giderek yolu açsın diye 12
Ağustos öğleden sonra harekete geçildi. Bu
öncü bölüğünün ilerleyişi, tam bir bozgunla
neticelenmişti. İngilizlerin büyük kısmı yoğun ateş altında kaldığı için, olduğu yere
çakılmıştı. Ancak Norfolk Taburu ilerlemeye
devam etti. İşte, tam bu anda Yeni Zelanda
birliğinin gözleri önünde Norfolk Alayı’nın 4.
taburunun birçok askeri, karşı tepeye yürüGelelim esas konumuza… Çanakkale’de meye başladılar ve tepenin üstünde beyaz
Türk askerlerine saldırırken bir an da orta- bir bulut vardı. Askerler yavaş yavaş tepeye
dan kaybolduğu iddia edilen İngiliz Norfolk yürüdüler ve bulutun içinde kayboldular. En
Alayı’na…
son askerde bulutun içine girdikten sonra,
İngiliz Kraliyet Ordusu’na bağlı 4. Nor- beyaz bulut yavaş yavaş havalandı ve rüzfolk Taburu’nun, 12 Ağustos 1915 tari- gârın tersine doğru hareket etti. 267 asker
hinde Anzak Koyu mevkiindeki 60. Te- adeta yok olmuşlardı. Savaş bitince bu Tapede büyük bir bulut kütlesinin içinde burun kayıp olduğu ilan edildi. 1918 yılında
kaybolduğu iddiası var. İddiaya göre, Anadolu işgali sırasında, İngiltere’nin ilk isÇanakkale’de İngilizlerin büyük kısmı teği, bu taburun iadesi olmuştu. Türkler ise
yoğun ateş altında kaldığı için olduğu yere böyle bir taburun olmadığını bildirmişlerdi.
çakılmıştı. Ancak Norfolk Taburu ilerlemeye Bu olayın sonunda yenilgi kaçınılmaz oldu.
devam etti. İşte, tam bu anda Yeni Zelanda Çanakkale Savaşı’ndan 50 yıl sonra, olaya
birliğinin gözleri önünde Norfolk Alayı’nın görgü tanığı olan üç Yeni Zelandalı asker
4. taburunun birçok askeri, karşı tepeye ortaya çıktı ve rapor sunmak istediler. Rayürümeye başladılar ve tepenin üstünde porda bu olağanüstü olay bütün netliğiyle
beyaz bir bulut vardı. Askerler yavaş anlatılmıştı. Olay Dünya Basını’nda geniş
yavaş tepeye yürüdüler ve bulutun içinde yer tutmuştur.
kayboldular. Ve bir daha o taburdan haber
alınamadı! Gelin şimdi bilhassa İngiltere
ve Yeni Zelenda’da yıllardır bir efsane gibi İNGİLİZ KOMUTAN HAMİLTON’UN
konuşulan ve yazılan o olayın gerçek mi
yoksa bir hayal ürünü mü olduğuna birlikte YAZDIĞI RAPOR
bakalım.
Müttefik Kuvvetler Komutanı Hamilton’un
Savaş Bakanı Lord Kitchener’e gönderdiği
raporda kayıp askerler için şunları yazdı:

BİR TABURUN YOK OLUŞ İDDİASI!

Kraliyet Norfolk Alayı, dinamik bir alay olarak 29 Temmuz 1915’de İngiltere’de gemilere bindirildiler. Savaşta başlarına her şey
gelebilirdi ama Norfolklular’ın, Çanakkale’de başlarına gelecek olayı hiç kimse düşünemezdi. İngilizlerin arazi hakkında hiç

” The 1/5th. Norfolk were on the right of
the line and found themselves for a moment less strongly opposed than the rest
of the brigade. Against the yielding forces
of the enemy Colonel Sir H. Beauchamp,
a bold, self-confident officer, eagerly pres-
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ler.”
Hamilton’ın raporu 6 ve 7 Ocak 1916 tarihlerinde the Eastern Daily adlı gazetede haberleştirilir.

3 ANZAK ASKERİNİN İFADELERİ…
1965 yılında ise, Çanakkale Savaşı’na
katılan 3 Anzak askeri (4/165 künyeli
Frederick Reichardt, 13/416 künyeli R.
Nevnes ve er J. L. Newman), savaştan 50
yıl sonra, kendileri 70 yaşındayken, o güne
kadar sustuktan sonra “bulut” hadisesini
Yeni Zelanda’daki bir UFO dergisine
aktarırlar. Yemin altındaki ifadelerinde
kendilerine 1 km. uzaklıktaki 60. Tepe’de
gördükleri Norfolk Taburu askerlerinin büyük bir bulutun içine girdiklerini ve bir daha
görünmediklerini söyler ve bu söylemle
efsane daha da büyür. İfadelerinin Türkçe
karşılığı şu şekildedir:

sed forward, followed by the best part of the
battalion. The fighting grew hotter, and the
ground became more wooded and broken.
At this stage many men were wounded, or
grew exhausted with thirst. These found
their way back to camp during the night.
But the Colonel, with sixteen officers and
250 men, still kept pushing on, driving the
enemy before them. … Nothing more was
ever seen or heard of any of them. They
charged into the forest and were lost to sight or sound. Not one of them ever came
back.”

ileriye hareket etti ve düşmanın şiddetli karşı koymasına rağmen Küçük Anafarta Köyü
civarında en zor ve çok problemli bir arazide, kendisini yerleştirebildi. Çatışmalar
esnasında 163. Tugay’a büyük şöhret kazandıran gizemli bir olay gerçekleşti. Savaş
sahasının sağında bulunan Norfolk Taburu
öyle bir an geldi ki, kendilerini tugayın diğer kısmından da az mukavemet eden bir
bölgede buldu… Çatışmalar gittikçe şiddetlendi ve arazi de gittikçe orman ve sarp
bir şekil aldı. Bu askerler arasında Kraliyet
Sandrigham Malikhanesi’nden askere yazılmış seçkin bir bölük asker de vardı. O
“54. Tümen 11 Ağustos’ta karaya çıkmıştı. zamandan beri bunların akıbetinden hiçbir
13 Ağustos’ta bu 54. Tümen’in seher vakti haber alınamadı. Bunlar ormanlığa dağıldıile beraber Kavaktepe-Tekketepe sırtlarına lar ve kaybolup gittiler. Bunlardan hiçbiri bir
doğru bir hücum yapmak üzere yürüyüş daha geriye dönmedi. Gece kaybolup gittiyapmalarını istedim… O gün 163. Tugay
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“12 Ağustos 1915’te gün ağarırken gökyüzünde bulut yoktu. 60 Tepe’nin üzerinde altı
ya da sekiz ekmek somunu biçiminde bulut
yayılmış duruyordu. Bulut kümesinin tam
altında, toprağın üzerinde bir bulut daha
vardı. Yaklaşık 250 metre uzunluğunda, 60
metre eninde ve 65 metre yüksekliğindeydi.
Bu bulut oldukça yoğundu. Yapısı katı madde gibiydi ve İngilizlerin bulunduğu savaş
yerine 900-1100 metre uzaklıktaydı. Bütün
bunları Yeni Zelanda kıtasının Sahra Birliği’ne bağlı 3. Bölükteki 22 asker gördü. Aralarında biz de vardık. Bulunduğumuz yer
60 Tepe’ye göre 90 metre daha yüksekte
olduğu için üstten görebiliyorduk. Bir bulut
Kayacıkdere denilen kuru bir dere yatağına
doğru ilerlediğinde onun daha önce durduğu zemini bütünüyle görebildik. Bulut diğerleri gibi açık gri renkteydi. 4. İngiliz Norfolk
Taburu bu buluta doğru ilerledi. İçine girdi.
Ancak sonra diğer tarafından çıkan kimse
olmadı. Hepsi içine girip görünmez olunca,
bulut yavaş yavaş yükseldi. Diğer bulutlar-

la aynı hizaya gelince hepsi birden kuzeye
doğru uzaklaşmaya başladılar. Trakya yönüne doğru gözden kayboldular. Aşağıda
imzası olan bizler anlattığımız bu olayın
kelimesi kelimesine doğru olduğunu beyan
ederiz.”

İNGİLİZ ÜSTEĞMENİN SÖZLERİ…
’’YARALIYDIM TÜRKLER BANA
SU VE YİYECEK VERDİ…
İNANILMAZDI’’
Harekâtta Türklere esir düşen 5. Norfolk
Taburu’ndan Üsteğmen William George
Stewart Fawkes de o gün birliğinin başına
gelenleri tüm ayrıntısıyla anlattı:
“12 Ağustos 1915’de Anafartalarda Karakol
Dağı eteğinde, bütün tugayımız avcıya yayılmış olduğu hâlde, albayımız gelerek saat
tam dörtte ilerlememizi emretti. Fakat hedefimizin ne olduğunu söylemedi. Komutam
altında bulunan takım ile ilerledim. Türk ateşi o kadar yoğundu ki beraberimde bulunanlar tamamen mahvolup öldürüldüler. Çavuş
ile ben kaldım İlerlememizi söyledim. 100
yarda kadar daha ilerledik. Çavuş vuruldu
ve düştü. Ben yine aldırmayarak yalnız başıma yürüdüm. 30 yarda yürüdükten sonra
ben de vuruldum. Çok kan kaybettiğimden
kendimi güçlükle topladım. Ayakta yürümeye uğraştım. Bilmem ne kadar bir mesafe
yürümüşüm. Düşüp kaldım. Kendime geldiğim zaman semâda yıldızlar parlıyor. Yine
kendimden geçmişim. Tekrar kendime geldiğim zaman zaptetmeye uğraştığım Türk
siperinin içinde ve etrafımda şefkatli ve
merhametli görünüşlü Türk evlâdlarını gördüm. Bana su ve yiyecek verdiler ve omuzlarında taşıyarak sargıyerine götürdüler. Bu
âlicenap muameleye ve bundan buraya gelinceye kadar gördüğüm insanî muameleye
hakikaten teşekkür borçluyum. Bunu burada söylediğim gibi vatanıma dönmek nasip
olursa orada da çekinmeden söyleyeceğimi
namusumla temin ederim.”
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savaşta İngiltere cephesinde mutlak galibiyet olarak ön görülen yegâne cephe Gelibolu Cephesi idi. Gelecek takviyeler ile Türk
Ordusu daha fazla dayanamayacak ve
kaybedecek, İtilaf birlikleri ise kesin zafer
kazanacaktı. Bu nedenle bu birlik için
en uygun yer Çanakkale Cephesi idi.
Kazanılmaya bir adım kalmış bir savaş.

‘’TÜRKLERE SALDIRDILAR VE
ÖLDÜRÜLDÜLER’’
www.canakkalesehitlik.net’de
‘Norfolk
Taburu ‘ başlıklı araştırma-inceleme
yazısında olayın gerçek yüzü tüm detay ve
kanıtlarıyla aktarıldı.
Sözkonusu haber-araştırmada, iddia edilenin aksine İngiliz taburunun bulutlar içerinde kaybolmadığını, Türk askerine saldırdıkları esnada vuruldukları ifade ediliyor.
İşte bu araştırma yazısından notlar:
Norfolk Birliği, bilinenin aksine sadece
kralın hizmetçilerinden oluşan bir askeri
birlik değildir. Sadece Sandringham Bölüğü mevcudunun büyük bölümü, askere
alınmaları öncesinde İngiliz Kraliyet
Ailesinin Sandringham Malikanesi çalı
şanlarıydı. Norfolk Taburu olarak bilinen
askeri birliğin çoğunluğu ise Kraliyet
Muhafız Alayı‘ndan alınan soylu aile çocuklarından oluşmaktaydı. Bu nedenle de
Norfolk Birliğinden sıklıkla Norfolk Alayı olarak bahsedilmektedir.
– Peki bu birliğin Çanakkale Cephesi‘nde ne işi vardı ? Muhafız Alayı kraliyet
mensuplarını
korumasına
rağmen,
herhangi bir savaşa girmemiş, sancağında
herhangi bir zafer nişanına sahip
olamamıştı. Oysaki böyle önemli bir birliğin
sancağında mutlaka bir zafer nişanı olması
gerekliydi. Ağustos ayına kadar süregelen
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–
Ağustos
ayında
Suvla
Çıkarma
Harekâtı
başladı.
General
Stopford
komutasındaki
İngiliz
9.
Kolordusu 10 Ağustos tarihine dek çıkarma
işlemine devam etti. 10 Ağustos tarihine
kadar olan muharebelerde 2 İngiliz Tümeni
görev aldı. Çıkarmaların tamamlanması
sonrası 4 Tümenlik bir taarruz gücü
oluşturuldu.
12
Ağustos
tarihinde
ise Tekketepe yönünde asıl taarruz gerçekleşti. Bu taarruza katılan birliklerden biri
de Norfolk idi. Azmak Dere içerisinden
ilerlemeye başladı. Ancak seçkin bir birlik
olduğu için emir dinleyemezdi. Gelen
emirleri hiçe sayarak ilerlemeye devam etti.
Taarruz hattına hiç uymayan ve ilerlemeye
devam eden birlik Türk Askeri ile karşılaştı.
Sonuç olarak imha edildi.
– I. Dünya Savaşı‘ndan Osmanlı’nın yenik
çıkması ile İngilizler bölgeye yerleşti. İngiliz
Mezarlıklar Komitesi bölgede mezarlıkların düzenlenmesi ve anıtların yapılması için
çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucunda
bir çok ailenin burada kaybettikleri çocuklarının mezarlarını ülkelerine taşıdığı bilinmektedir. Norfolk birliği ile buraya çocukları
gelen soylu aileler mezarlarını taşımak istedi.
Ancak Norfolk birliğinin nerede olduğu ilk
çalışmalarda tespit edilemedi. Araştırma
derinleştirildi ve ilerledikleri Azmak
Dere hattından, Türk saflarının olduğu
bölgede araştırma yapılmasına karar
verildi. Nitekim bu çalışma sonuç verdi. Neredeyse Türk Savunmasının ön hattının da
arkasında, dere yatağında dar bir alanda
ölmüş olarak bulundular.

– Yukarıda da belirttiğimiz gibi üniformaları farklı olduğundan birlik tespit edilebildi. Birlik askerlerinin başlarından ve
göğüslerinden vurulduğu görüldü. Norfolk birliğinin önce esir alınıp, sonra ise bu
dere yatağına doluşturularak idam edildiği
iddia edildi. 1. Dünya Savaşı sonrasında
ailelerinin baskısıyla İngiltere tarafından
savaş suçu olarak uluslar arası yargıya taşındı. Aynı dönemde 3 Kasım 1914 Seddülbahir ve 28 Haziran 1915 Zığındere
Hastanesi
bombardımanları
dolayısı
ile Türkiye de İngiltere’ye karşı uluslar
arası yargıya başvurusunda bulunmuştur. Türk tarafının aksini kanıtlama çabaları
yetersiz kalmış ve karşılıklı olarak hukuksal
süreçten vazgeçilmiştir. Norfolk birliklerinin
baş ve göğüslerinden vurulmasının temel
nedeni ise, muhafız olduklarından dolayı
iri cüsseli olmaları ve mevzi almayı başaramamalarıdır. Türk askerinin yoğun atışı
sonrasında vurularak ölmüşlerdir. Bölgenin tarafımızdan tamamen ele geçirilmesi
ile hayatta kalanlar hastaneye kaldırılarak
tedavi altına alınmıştır. Hastane kayıtları
ortada bir infazın değil, bir çatışmanın olduğunun en büyük göstergesidir.

ÇANAKKALE ZATEN BİR
MUCİZE, UYDURMA MUCİZELER
ARAMAK YANLIŞ!
Araştırmacı-Yazar Tuncay Yılmazer, İngiliz ve Yeni Zelanda ve Türk kaynaklarında
geçen Norfolk Taburu olayının uydurma olduğunu savunanlardan… Uzun zamandır
Çanakkale Muharebeleri üzerine araştırmalar yapan yazarın Hürriyet, NTV Tarih,
Derin Tarih, Kültür Dergisi gibi gazete ve
dergilerde bu savaşın az bilinen gerçekleri
ve günümüze olan yansımaları konusundaki makaleleri yayımlanan Yılmazer, ‘’Üstad
yazarlarımızın özellikle Çanakkale Savaşı
konusundaki bilgilerini yeniden gözden
geçirmeleri gerekiyor. Yıllardan beri aynı
uydurma menkıbeleri, yanlış bilgileri yazıp
duruyorlar. Yıllar önce belki çok etkileyiciydi.
Ama artık tuhaf kaçıyor. Çanakkale’de
maneviyatın rolünü anlatmak için uydurma
hikayelere gerek yok. Cephane, teçhizat
vs. gibi bir çok yönüyle eksiklikleri olan
ama askerinin üniformasının iç cebinde
Bedir Savaşı’nda şehit olanların listesini
taşıyan  bir ordunun “Allah bizimle beraberdir” diyerek dünyanın o dönem için en güçlü
donanma ve ordusunu dize getirmesi yeterince büyük bir mucize değil mi? Görüşünü
savunuyor.
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Mehtap AKGÜL
Proje Uzmanı Köşe Yazarı -BOSDER
Başkanı
“Nesilden Nesile”
Program Sunucu ve
Yapımcısı

Gıda
takviyeleri
ve otizm
ilişkisi

Kıymetli okurlarım; Folik Asit kullanımının otizme olan etkisini hiç araştırdınız mı?

önce belirttiğim üzere; bu çalışmalar daha
Doktorlar, hamile olmayı düşünen veya ha- aydınlatıcı ve geniş araştırmalarla destekmile olan kadınlara, bebeğin sağlıklı beyin lenmelidir.
ve omurilik gelişimi için günlük folik asit takviyesi öneriyor.Kadınlarda gerekli izlemeler Siz değerli okurlarım; iyi bir beslenme dü/tahliller yapılmadan fazlaca alınan vitamin- zeninin sağlıklı gebelik için şart olduğunu
lerin (folikasit, B12) sinir sistemi üzerinde ve vitamin ihtiyacı tahliller neticesine göre
olumsuz gelişimlerin görüleceği yine Dr. Ra- doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Böylece
ghavan tarafından söylenmiştir.
otizm ve gelişimsel sağlık problemleri riski
dahada azalabilecektir. Aldığınız her türlü
Dr. Raghavan hamile ve hamile kalmayı sağlıklı önlemlere rağmen çocuğunuzda
düşünen yukarıda belirttiğim vitamin izle- karşılaşacağınız Otizm spektrum bozuklume yöntemini kullanarak 1400 anne ve ço- ğu durumunu; doğru eğitim, kaliteli sağlıklı
cuktan toplanan veriler ışığında yürütülen yaşam tarzı ve olumsuz psikolojik etmenaraştırma yıllarca sürmüştür.Sonuçlar ise; lerden uzak durarak başetmek ve güzel geotizmin gelişme riski ile yüksek seviyede- lişimsel ilerlemeler kaydedildiğini görmek
ki folikasit ve B12 vitamini arasında bir ilişki mümkündür.
kurulabileceğini gösteriyor. Fazla vitamine
maruz kalan çocuklar diğerlerine göre 17 kat Gelecek nesillerimize ışık tutan yüce iradedaha fazla otizm riski taşıyor. Yine de daha lere Selam olsun!

Yapılan araştırmalara göre anne adayını çok
fazla folik asit almasıyla çocuklarında “otizm”
görülme riski artabiliyor. Doğumdan sonra
annelerin kanındaki folat seviyesini ölçen
araştırmacılar, folat seviyesi normalin çok
üzerinde olan annelerin çocuklarına göre,
iki kat fazla oranda “Otizm Spektrum Bozukluğu” izlendiğini kaydetti. Folik asit kana
karıştığı an itibariyle folat olarak adlandırılır.
Yine kanında yüksek seviyede B12 vitamini
görülen annelerin çocuklarında bu,”Otizm
Spektrum Bozukluğu” görülme oranı normal seviyedekilere göre üç kat daha fazladır.
Dr. RamkripaRaghavan, yürüttüğü çalışmanın yüksek folik asit ve B12 vitamini ile
otizm riski arasında bir ilişki olabileceğini
düşündüğünden, bu çalışmaların B12 ve folikasit vitaminlerinin vücuda ne kadarının
fazla olarak nitelendirilmesi gerekiyor sorusuna cevabı, folik asit için 59 nm /L, B12 için
600pm /L sınır olarak kabul etmiştir.
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Bugün ABD – Çin Ticari olarak “Savaş” halindedir…

Yazar-Yönetmen
Emrah BEKÇİ

BİR KUŞAK BİR
YOL-TÜRKİYE

Ticaret Savaşı’nın sebebi için ‘Trump tarifeleri’ söylemi olduğu gibi geçmişe bakıldığında
da ‘Smoot - Hawley tarifeleri’ söylemi mevcuttur (1930). Trump tarifelerinin amacında istihdamı
arttırmak ve haksız rekabeti önlemek gibi sebepler mevcut olduğu gibi 1930 yılındaki tarifeler için
de çiftçileri korumak adına ithalat vergilerinde, tarım ürünlerinde % 50 ‘ye varan bir ithalat vergisi
oranın yasalaştığı korumacı bir önlem mevcuttur. Bu yasa başlangıçta ABD tarımını koruma amacı
güderken o dönemde yaşanan dünya krizinin de etkisiyle, imalat sanayii ürünlerinin de bu yasa
kapsamına alınmasıyla bu ürünlerin ithalatı üzerine de büyük oranlı tarifeler konulmuştur. Diğer
ülkelerin bu yüksek oranlı tarifelere misillemede bulunması üzerine Başkan Roosevelt yönetimi,
1934 yılında ‘1934 Yılı Ticaret Anlaşmaları Yasası’nı çıkarmıştır. Bu yasada yer alan genel ilkeler,
günümüzde Trump’ın alüminyuma %10, çeliğe % 25/lik olmak üzere toplamda %35’lik bir vergilendirme yapması geçmişle bugün arasında paralellik göstermektedir.
Buradan anlayacağımız şu: ABD’nin karşısında hızla gelişen ve büyük oranda yükselen
bir Çin ekonomisi var. Çin gelecek asırlara doğru gücünü muhafaza edeceğini temin edebilirim.
Aşağıda Çin’in büyüme tablosunu (Ekonomik Olarak) sizlerle paylaşıyorum.

(Araştırma -İnceleme)

Günümüzde (2022), değişen küresel politikalar ve ekonomik dengeler, perde arkasında
işleyen ve bazı ülkelerin avantaj sağlayacağı fırsatlara doğru evirilmekte. Ülkemizin de içerisinde
bulunduğu bir ticaret yolunun kısa tarihi ve yüksek değerdeki ekonomik değeri üzerinde duran
makalemi siz değerli okuyucularıma sunmak isterim. Makalemin içeriği, makalemin başlığında
bulunan ve günümüzden itibaren tamamlanıncaya kadar adından küresel ölçekli çokça söz ettirecek olan bir proje.
Projenin sahibi 65 Ülke içerisinde bulunan ÇİN…
Projeyi tanımak için, başta Çin-Türkiye ilişkileri olmak üzere, projede yapılmak istenenleri ve nihai hedefleri kısaca anlatacağım. Çin-Türkiye ilişkilerini günümüzde anlamak için, tarih
denilen bilimin sayfalarına öncelikle yolculukta bulunmamız gerekmektedir. İlk başta konuyu tam
anlamak için dünyanın iki dev ülkesi olan ABD-ÇİN ilişkilerinde yakın zaman diliminde yaşananlara bakmak gereklidir.
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Yukarıdaki tabloda (Grafikte) görüleceği üzere Çin, 2008 krizine kadar yüksek derecede
büyümüş ve günümüze geldiğimizde ise halen ABD’den ekonomik olarak büyük konumdadır.
Bunu fark eden ABD, dış ticaretlerinde Çin’e karşı hammaddede yüksek vergi alımını silah olarak
kullanmaktadır. Sadece Çin’e mi? Hayır! Aynı uygulamayı “Rahip” olayında ve günümüzde ise
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İşte, “Bir Kuşak, Bir Yol” Projesi bu zaman diliminde bir mekanizma olarak devreye
girmiştir.
Peki “Bir Kuşak, Bir Yol” Nedir?
Ne işe yarar?
Yakın tarihte, Modern İpek Yolu projesi ile Çin Halk Cumhuriyeti büyüme hızını
arttırmayı ve iç tüketimini canlandırmayı hedeflemektedir. Çin Komünist Partisi (ÇKP), Merkez Komitesi Üçüncü Genel Oturumu sonrasında İpek Yolu Ekonomi Kuşağı ve 21. Yüzyıl
Deniz İpek Yolu’nun inşasına ve bundan sonra her iki projenin, Bir Kuşak Bir Yol Projesi, olarak adlandırılmasına karar verildiğini ilan etmiştir. Çin Komünist Partisinin bu karından sonra, Bir
Kuşak Bir Yol, projesi artık Çin’in resmi devlet politikası olmuştur.
Söz konusu projede Kuşak kavramı, projedeki kara yolları, demiryolları, petrol ve
doğal gaz boru hatları ve diğer altyapı yatırımlarını ifade etmek için kullanılmıştır. Çin’den
başlayarak Orta Asya, Moskova ve Venedik’e kadar uzanan ulaştırma ağı kastedilmiştir. Projede Asya-Avrupa yönünde koridorlar vardır. Planlanan bu güzergâhlar; Çin-Moğolistan-Rusya, Çin-Bangladeş-Hindistan-Myanmar, Çin-Merkez ve Batı Asya, Çin-Hindi Çini Yarımadası,
Çin-Pakistan’dır.
Yol kavramı ise; projedeki deniz yolu ağını ifade etmek için kullanılmıştır. Deniz yolu
ayağında Güney ve Güneydoğu Asya’dan Doğu Afrika ve Akdeniz’in kuzeyine kadar uzanan bir
ulaşım ağı planlanmıştır. Kuşak ve yol planlaması Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının içine giren
yollar vasıtasıyla, Doğu Asya’yı Avrupa ekonomisine bağlamaktadır.

“F-35” vs. Konularda Türkiye’ye de uyguladı-uygulamakta.
Tüm bu gelişmeler olurken Çin ne yapıyor?
ABD’nin bu ithalat konusunda yaptırımı karşısında Çin, çok akıllı bir politika izleyerek
kendi geleceklerini güven altına alacakları bir projeyi hayata geçirdiler. Bu proje “Bir Kuşak,
Bir Yol”…

Çin, Kuşak-Yol projesi, resmi devlet politikası olarak kabul edildikten sonra Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang, Sichuan, Chongqin, Yunnan ve Guanxi gibi Çin eyaletleri başta
olmak üzere toplam on dört eyaletle ilgili kalkındırma kararı alınarak bu eyaletlerin altyapı ve
ekonomik bakımdan gelişmeleri için çalışmalara başlanmıştır. Ülke dışında ise Güney Kore, Moğolistan, Hindistan, Latin Amerika, Avrupa ve Rusya’ya yapılan ziyaretlerde Kuşak-Yol projesi,
anlatılarak bu devletlerden projenin desteklenmesi istenmiştir. Mayıs 2014’te Asya’da İş birliği
ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nda Xi Jinping, “Kuşak-Yol” projesinin inşasında mali
destek sağlanması amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın (AIIB) kurulmasını teklif etmiştir.

Çinliler kendilerini sevmeyen (ABD Hariç) 65 ülkeye, insanlık ve savaş tarihini analiz
ederek, mantıklarına yatacak ve her ülkenin kendisine ekonomik çıkarlar sağlayacak olan Modern
İpek Yolu projesini, 2013 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping’in Kazakistan ziyaretinde gündeme getirdi.
Komünist Çin’in küresel açılım adımları aslında çok daha önce, 1978 yılında Devlet Başkanı Deng Xiaoping’in liberal ekonomi politikaları ile dönüşümüme başlamıştır. Uygulanan Reform ve Açılma politikaları ile Çin’in küresel ticarette etkisi artmaya başlamıştır. Reform ve Açılma politikaları sürdürülerek Çin, 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) üye olmuş, son 30
yılda dünyanın en büyük üreticileri arasına girmiş, bu büyüme Çin’i büyük bir enerji ithalatçısı ve
emtia ihracatçısı haline gelmiştir.
Çin’in ekonomik büyüme hızı 2008 küresel ekonomik krizine kadar devam etmiş, diğer
ülkelerin büyüme hızlarından çok daha yüksek bir seviyede, çift haneli rakamlarda seyretmiştir.
2011 yılı itibari ile büyüme hızı sürekli azalmaya başladığında ise Çin, yeni ekonomik kalkınma planları oluşturmaya başlamıştır.
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Dünyaya açılmak için adım adım Modern İpek yolu projesini devreye sokan Çin, Rusya üzerinden
Kuzey Koridoru’ nu, İran üzerinden Güney Koridoru’ nu, Orta Koridorla Avrupa ve Türkiye’yi
Orta Asya ülkelerini, Türk Cumhuriyetlerini, Afganistan ve Pakistan’dan üzerinden Çin’e bağlamayı hedeflemektedir.
Orta koridor, Kuzey ve Güney Koridorlarına alternatif oluşturarak projenin önemini artırmaktadır. Çin Modern İpek Yolu Projesi kapsamında Orta Koridor için 8 trilyon dolarlık
bir bütçe öngörülmekte ve bu bütçenin 40 milyar dolarını ulaşım ağlarına harcamayı
planlamaktadır. Orta Koridor bir bileşeni olan Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA), Bakü-Tiflis-Kars projesi kapsamında Kars ile Edirne yüksek hızlı tren projesiyle birbirine
bağlanmıştır. Londra ve Pekin’i kesintisiz bağlayacak olan projenin önemli bir kısmını oluşturacak
TRACECA projesini Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile entegrasyonu sağlanmış olacaktır. Yani her şey yukarıda yazılı bulunan 8 trilyon dolar için…
Çin için Türkiye çok önemlidir. Bu bağlamda Çin ile Türkiye arasında ticari kuruluşların
kurulması, STK’lar aracılığı ile bağların kuvvetlendirilmesi, yukarıda yazılı bulunan bütçeden
alacağı payın miktarını belirleyecektir. Bundan dolayı Çin ile Türkiye arasında iş ve ekonomi
konusunda ticareti payda olarak görecek olan “Ticaret Birliği-Ticaret ve Sanayi Odaları-STK” lar
kurulmalıdır…
Saygılarımla

Yakın ve uzak tarihte, tarım toplumlarının en değerli mallarının ticareti ipek yolu üzerinden
taşınırken, ipek yoluna sahip olmanın stratejik bir değeri olmuştur. Müslümanların kontrolündeki
ipek yoluna alternatif yol arayışı coğrafi keşifleri doğurmuş ve yeni denizyolları Batı Avrupa’ya
baskın bir ekonomik güç kazandırmıştır. Sanayi devrimi, mekanik gücün üretimde kullanımından
çok, mekanik gücün ulaşımda kullanılmasıyla büyümüştür, Pazarların büyümesi, devasa üretimin
ve onun ihtiyaç duyduğu hammaddenin taşınması, demiryolları ve buharlı trenler sayesinde mümkün hale gelmiştir. Her yeni yol ekonomik potansiyeli büyütmüşken, şimdi dünyanın en büyük
ulaşım projesi “Modern İpek Yolu” çok daha büyük yeni bir yol açmakta ve bu yol yaklaşık 65
ülke tarafından tarihin izleri üzerinde inşa edilmekte iken; Türkiye bu proje içinde yer aldığı
“Orta Koridor” ile projenin en önemli aktörleri arasına katılmaktadır.
Bir Kuşak Bir Yol, Orta Koridor Projesi ile Türkiye’den demir yolu ile Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi üzerinden feribot ile Türkmenistan, Kazakistan ve Uygur Özerk Bölgesinin
başkenti Urumçi üzerinden, Xi’an şehrine uzanan bir koridorun oluşturulması planlanmaktadır.
Türkiye tarafından oluşturulan Bir Kuşak Bir Yol projesinin Orta Koridoru, Çin’den
yola çıkan bir trenin Londra’ya ulaşmasını sağlayacaktır. Modern İpek Yolu Projesi kapsamında;
Türkiye, Asya, Avrupa ve Orta Asya coğrafyasının kesişim noktasında bulunması nedeniyle kilit
ülke durumuna gelmektedir. Bir Kuşak Bir Yol, Orta Koridor Projesi Türkiye ve Çin ilişkilerinin sağlam zeminde gelişmesi ve projenin başarıya ulaşması açısından son derece önemlidir.
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Dt.

Şirin Güner ONUR

Çocuklarda
Rejeneratif
Endodontik
Tedavi

0-15 yaş arası diş tedavilerinde mucize
lişiminin devamıdır. Kök hücreler, büyüme
yöntem: Rejenerasyon
faktörleri ve doku iskeleleriyle birlikte pulÇocuk Diş Hekimliğinde çürük veya trav- pa-dentin kompleksinin başarılı bir şekilde
matik diş yaralanması gibi nedenlerle kök
gelişimi devam eden daimi dişlerde, kanal
tedavisi ihtiyacı olduğu durumlarda uygulanabilen heyecan verici gelişmelerden biri
Rejeneratif endodontik tedavi. Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş
Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Şirin Güner Onur, son yıllarda sıkça kullanılan bu özel yöntem ile çocukların gerçek
dişlerini kaybetmeden, uzun yıllar, sağlıklı
dişlere sahip olabildiklerini dile getirdi.
“Rejeneratif endodontik tedavi doku
mühendisliğinin temel
bileşenlerini içeriyor”
0-15 yaş arası çocuklarda çok başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Doç. Dr. Şirin Güner Onur, “Rejeneratif endodonti’ teriminin
ilk olarak 2007 yılında Amerikan Endodontistler Birliği (AAE) tarafından kabul edildiğini belirtti. Rejenerasyon’un, çocuklarda kök
gelişimi tamamlanmamış genç daimi dişlerde kök ve çevresindeki dokunun sürekli
gelişimine izin veren, biyolojik temelli prosedürleri içerdiğine değindi. Konuya açıklık getiren Doç. Dr. Şirin Güner Onur, “Rejeneratif
endodontik tedavinin temel hedefi, kök ge-
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yenilenmesi için tedavi prosedürü aslında
doku mühendisliğinin 3 temel bileşenini
içeriyor.” dedi.
“Dişin canlılığı geri kazanılıyor”
Doç. Dr. Şirin Güner Onur, çocuklarda kök
ucu açık daimi dişlerde kök kanal tedavisinin gerektiği durumlarda uygulanabilen
rejeneratif endodontik tedaviler ile; kök gelişiminin devam ederek kök ucunun kapanması ve bununla birlikte dişin canlılığının
geri kazanılması hedeflendiğini belirtti. Doç.
Dr. Şirin Güner Onur, “Dişin içinde kök hücreleri, küçük darbelerle kanatarak uyarıyoruz,
bu kan pıhtısı sayesinde dişin kendi kendine
büyümesini sağlıyoruz. Bir anlamda dişin
ömrünü uzatıyoruz” diye konuştu. Diş Hekimliği literatüründe dünyadan ve ülkemizden bildirilen olgu sunumlarında, rejenera-

tif endodontik tedavi prosedürü uygulanan
genç sürekli dişlerde kök gelişiminin devam
ettiği, kök duvarlarının kalınlığının ve kök
uzunluğunun arttığının bildirildiğine dikkat
çekti.
“Alerjik reaksiyon yok ve düşük maliyetli”
Rejeneratif endodonti tedavisi için günümüzde geçerli olan klinik protokol hakkında
da bilgi veren Şirin Güner Onur, kök kanalındaki nekrotik pulpa dokusunun çıkarılması
ve kök kanal sisteminin kimyasal ajanlar ile
temizlenmesinin ardından kanal boşluğu
içinde bir kan pıhtısı oluşturmak için periapikal dokulardan kanama sağlanması gerektiğini belirtti. “Oluşan bu kan pıhtısı kök
ucunun birkaç mm ötesinde, taşkın enstrümantasyon sonucu meydana gelen kanama
ile oluşturur. Uyarılan kan pıhtısı kök hücrelerin, kanal boyunca yer değiştirmesine izin
veren doğal bir iskele görevi görerek kök
kanalının içerisinde yeni doku oluşumunu
destekler. Kan pıhtısı, kök hücre çoğalmasını
ve farklılaşmasını destekleyen temel büyüme faktörlerini içermesi, alerjik reaksiyon
oluşturmaması ve düşük maliyet gibi avantajları nedeniyle biyomedikal alanda sıklıkla
kök hücre toplanması için iskele olarak kullanılır.” şeklinde açıkladı.
Bu yöntem olmadan önce tedavi sürecinin
zorlu ve uzun olduğuna dikkat çeken Şirin
Güner Onur, “Kök ucu açık dişe normal kanal tedavisi uygulanamaz. Bunun için 6-7-8
ay sürecince diş içine ilaçlar koyarak, hastayı 3-4 defa çağırarak kök ucunu kapamaya
çalışırdık. Genç çocuklarda 0-15 yaş aralığında sürmüş dişlerde 3 yıl içinde, sinirin açığa
çıktığı durumlarda bu yöntem, dişin kendi
dokularıyla tamamlamasına olanak sağlıyor. Böylece ilerleyen yaşlarda hasta, tekrar
kanal tedavisine ihtiyaç duyarsa, bilinen
tedavi yöntemini rahatlıkla uygulayabiliyoruz.” dedi.
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Arabayla tatile çıkmak
isteyenlere 7 öneri
Aracınızla çıkacağınız bir tatil yolculuğu güzel anılar biriktirmenizi ve eğlenceli
vakit geçirmenizi sağlar. Ancak çıkılacak uzun bir yolculuğun aynı zamanda çeşitli riskler barındırdığını da unutmamak gerekiyor. Yola çıkmadan önce ve seyahat esnasında alınacak tedbirler güvenli bir seyahat deneyimi için büyük önem
taşıyor. Uzmanlar arabayla tatile çıkmak isteyenler için 7 önemli ipucu paylaştı.
Aracınızın hazır olduğundan emin olun
Uzmanlara göre araç bakımı ve analizleri
yapılmadan yola çıkmak çeşitli riskleri de
beraberinde getiriyor. Yola çıkmadan önce
profesyonel hizmet alarak aracınızın son
kontrollerini yaptırmanız ve aracınızdaki
eksiklikleri gidermeniz gerekiyor. Tatil rotası
boyunca güvenli sürüş deneyimi için motor,
klima, pedallar, direksiyon, lastikler, fren aksamları ve aracın sıvı seviyesinin mutlaka
denetlenmesi gerekiyor.
Seyahat planlaması yapın
Güvenli bir sürüş deneyimi ve kaliteli bir
yolculuk için seyahat planlaması yapmak
oldukça önemlidir. Sürücülerin güzergâh
hakkında bilgi sahibi olması, doğru rota ve
mola tercihleri yapmasına yardımcı olacaktır.
Yeterince dinlenin
Sürücünün mental ve fiziksel anlamda yorgun ve hazırlıksız olması konsantrasyon
kayıplarına zemin hazırlayarak sürüş güvenliğini tehdit etmektedir. Özellikle gece
yolculuklarında hata payı ve risk daha yüksektir. Sürücülerin bu noktada yeterince
dinlenmesi, sık sık mola vermesi, aracı havalandırması ve her molada çeşitli esneme
hareketleri yapması gerekmektedir.
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İhtimalleri göz önünde bulundurun
Şahsi aracı ile uzun bir tatil yolculuğuna çıkacak olan sürücülerin tüm ihtimalleri göz
önünde bulundurması gerekmektedir. Yolculuk esnasında yanlış yola sapma ve araç
arızalanması gibi olumsuz durumlar karşısında sürücülerin alması gereken birtakım
tedbirler bulunmaktadır. Sürücülerin yola
çıkmadan önce aracında acil durum çantası, powerbank, yedek lastik, su ve atıştırmalık bulundurması büyük önem taşıyor.

Takip mesafesini koruyun
Takip mesafesi, trafik sürücülerin ortak
paydada buluştuğu ve diğer sürücülerden
de sorumlu olduğu bir kavramdır. Özellikle
uzun yolculuklarda yorgunluk ve konsantrasyon kaybının da etkisiyle takip mesafeleri düşüş göstermektedir. Bu durum ise çeşitli
kaza ve zincirleme kaza risklerini de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla sürücülerin,
gece veya gündüz fark etmeksizin diğer sürücülerin güvenliğinden de sorumlu oldukları ve takip mesafesini korumaları gerektiği
unutulmamalıdır.
Belgeleri kontrol edin
Sürücülerin arabayla tatil yolculuğuna başlamadan önce son kez belgelerini kontrol
etmesi önem taşımaktadır. Özellikle kontrol
noktalarında problem yaşamamak adına
sürücülerin ehliyet ve ruhsat başta olmak
üzere diğer gerekli tüm evrakları yanında
bulundurması oldukça önemlidir. Ayrıca,
yolculuk esnasında ücretli otoyol ve köprüleri kullanırken sorun yaşamamak için HGS
limitleri de mutlaka kontrol edilmelidir.
Kasko ve trafik poliçelerini ihmal etmeyin
Zorunlu trafik sigortası, trafik kazalarından
sonra sigortalı aracın zarar verdiği diğer
araç ya da araçlardaki maddi hasarları karşılayan sigorta türüdür. Kasko sigortası ise
sadece kaza risklerini kapsam altına almaz.
Başta hırsızlık olmak üzere, yangın, deprem
gibi kontrol dışında meydana gelebilecek
faktörlere karşı da aracı güvence altına alır.
Dolayısıyla, trafik kazalarında artış yaşanan
tatil dönemlerinde hem araçların güvenliği
hem de bütçelerinin korunması adına yola
çıkmadan önce sürücülerin kasko ve trafik
poliçelerini yaptırmaları büyük önem taşımaktadır.
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Cildinizi

Dr.

Yasemin Savaş
Medikal Estetik Hekim

yaza
hazırlayın

Uzun süren bir kış döneminin ardından havalar nihayet ısındı, güneşi gördük… Kendimizi yenilemenin, güneşli, aydınlık günlerin
tadını çıkarma vakti geldi. Ama bizi bekleyen bu güzel günleri karşılarken kendimizi,
vücudumuzu özellikle cildimizi yenilemek,
güneşe karşı önlemler almak önemli. Tüm
mevsim geçişleri ama özellikle yaz aylarına
geçiş, cildin özel ilgiye ihtiyaç duyduğu zamanlar arasında sayılır. Cildimizi yaza hazırlama tüyolarını Medikal Estetik Doktoru
Yasemin Savaş’a sorduk;
Kış aylarında açık hava ile az temas edilmesi,
daha çok kapalı ortamlarda olmamız, ciltte
yağ ve nem dengesinin bozulmasına sebep
olur. Ciltte matlık, yağlanma, nem kayıpları
olabilir. Bunlarla mücadelede beslenme düzeni çok önemlidir. Beslenme aynı zamanda
bağışıklığımız, cilt ve beden sağlığımız için
de önemlidir. Bu arada uyku düzenimize
dikkat etmek, stresle mücadele etmek, hem
ruh sağlığımıza, hem de beden ve cilt sağlığımıza fayda sağlayacaktır.

kollojen sağlayıcı bakımlar çok önemli ama
sadece evde kullandığımız kremler ve maskeler ya da losyonlar ile kollejen üretimi sağlanması yeterli gelmeyecektir. Kollajen üretimine destek verilmediğinde, cilt dokusunda
hasar oluşmaya başlar, bu nedenle hasarı en
aza indirmek için; kişiye özel tedavilerin ve
özellikli bakımların doğru medikal ürünler
yardımıyla yapılması gerekiyor. Nem aşıları,
PRP, karbon peeling, vitamin aşıları, nem bakımları, waterpeeling bakım ve thulium bakım tedavileri ile cildiniz daha canlı, parlak
ve sağlıklı görünür.
Cilde özel yedirilerek yapılan vitaminli bakımlar, kollajen ve nem aşıları, vitamin enjeksiyonları, cildi toparlayacak hyaluronik
asit uygulamaları, radyofrekanslar, ısı ve ışık
teknolojileri ile cildi kaybettiği kollajeni yeniden kazandırmak ve cildi yeniden güçlendirmek mümkün. Aynı şekilde bu dönemde
kuruyan, matlaşan özellikle strese bağlı dökülmelerin de arttığı saçlarımız için de vitamin ve nem aşıları, PRP ve kök hücre tedavileri önerebilirim.

Kuruyan, matlaşan, canlılığını yitiren, evde
güneşsiz, ışıksız kalan ciltler için, cilde tek- Güneşten korunmak için;
rar kaybettiği ışığını, enerjisini verecek olan Cildinizi güneş ışınlarından korumak, cilt
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sağlığını korumak için çok önemlidir. Bu
nedenle yaz aylarında iyi bir güneş koruma
faktörü zorunludur. Cildinizi nemlendirdikten sonra, güneşe çıkmış olsanız da olmasanız da SPF 30’lu güneş kremini yüzünüze,
boynunuza ve ellerinize uygulayın.

Güneş lekelenmeleri için
nasıl önlemler alınmalı?

etkileri olduğu gibi dolaylı ve uzun süreli etkileri de bulunmaktadır.

11.00 - 16.00 saatleri arasında
güneşten kaçının
Güneşten korunmada aslında ilk önlem
teması kesmektir. Güneş ışınlarının yeryüzüne dik olarak geldiği 11.00 – 16.00 saatleri
arasında dışarı çıkılmamalı, çıkılmak zorundaysa güneş ışınlarıyla teması mümkün
olduğunca engelleyecek kıyafetler tercih
edilmelidir. D vitamini sentezi için sağlıklı
güneşlenme yapılması çok önemli ama bunun dışında kişiler güneşten kaçınmalıdır.

Güneşin zararlı etkilerinin arasında; güneş
yanıkları, güneş lekeleri, güneşe bağlı ilerleyen yaşlarda görülen deri kanserleri ve yaşlılık lekeleri diye adlandırılan prekanseröz
lezyonlar artık daha sık görülmektedir. Ozon
tabakasının incelmesiyle birlikte güneş ışınları sadece yazın değil, kış mevsiminde bile Giysi seçimi önem taşıyor
zarar verecek düzeylerde yeryüzüne ulaş- Güneşten kaçınmanın mümkün olmadığı
maktadır. Güneş ışınlarının direkt ve anlık noktada kıyafet seçimleri önem taşımakta-
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dır. Pamuklu, açık renkli güneşi yansıtacak kıyafetler, başı ve gözleri korumak için şapka ve
güneş gözlükleri tercih edilmelidir.

Güneş kremi seçiminde
Sağlık Bakanlığı onaylı
ürünleri tercih edin
Eczanelerde satılan değişik özelliklerde birçok
güneş kremi bulunmaktadır. Vücuda sürekli
ve yoğun bir şekilde uygulandıkları için içerdikleri maddeler önem taşımaktadır. Güneş
kremleri fiziksel ve kimyasal filtreler içerenler
olarak 2 gruba ayrılmaktadır.
1.Fiziksel filtreli güneş koruyucu kremler güneş
ışığını yansıtarak cildi korurlar. Ciltte yoğun bir
bariyer yaparken cilde de zarar vermezler. Genellikle titanyum dioksit ya da çinko oksit gibi
daha sağlıklı içeriklere sahiptirler. Sürüldükleri
zaman beyaz bir tabaka oluşturmaktadırlar.
2.Kimyasal içerikli kremler ise güneş ışınlarını
emerek cildi korurlar. Kimyasal filtreli bir güneş koruyucu tercih edilecekse içeriği kontrol
edilerek alınmalıdır. Spf özelliği olan ve kimyasal filtreler içeren çok fazla güneş koruyucu
krem bulunmaktadır. Güneş koruyucu krem
seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli
etken bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı olması ve doktorlar tarafından önerilmesidir.
Güneş koruyucunuz UVA ve UVB filtreleri ve
minimum 15 koruma faktörü içermelidir. UVA,
UVB ve infrared ışınlara karşı koruma sağlayan
yeni nesil, akıllı güneş koruyucu kremleri de
bulunmaktadır. Güneş koruyucular dışarı çıkılmadan 15 dakika önce uygulanmalı, terleme
ya da suyla temas sonrası tekrar sürülmelidir.
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Doç.Dr.
Sinan Güzel

Katip Çelebi
Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü

ÇUVAŞ
TÜRKLERİ
HAKKINDA
NOTLAR

1. Giriş: Araştırmacılarca kökleri Mari,
Mordva, Avar, Suvar, Hazar, Sümer, Sarmat, İber,
Kuper vb. halklar ile açıklanmaya çalışılan, Orta-İdil
bölgesinin yumuşak huylu ve içten insanları Çuvaşlara ilişkin olarak ortaya atılan kavmî birleştirmeler
arasında en fazla kabul göreni tarihî Bulgar halkı
ile olanı olmuştur. Talat Tekin, Bulgarların Attila’nın
Hun federasyonuna bağlı Hun-Türk kabilelerinden
olduğunu, bunların Baskakov’un Batı Hunca olarak ifade ettiği, Batı Türkoloji çevrelerinde ise Ana

Bulgarca adı ile anılan bugün tek temsilcisi Çuvaşça
olan arkaik bir Türk lehçesi konuştuklarını belirtmiştir (1987: 2). Söz konusu Bulgarların tarihte hangi
topluluk ile ilgili olduğu konusunda ise bulguların
Ogurları gösterdiğini görüyoruz.
Çuvaşçanın bir Türk dili olduğunu ispat ederek Türk dilinin lehçe tasnifleri arasına Çuvaşçanın
da girmesini sağlayan ilk araştırmacı, De lingua tschuwaschorum adlı çalışmasında genel Türkçedeki
söz içi ve sonu /z/ ve /ş/ ünsüzlerinin Çuvaşçada
akıcı /l/ ve /r/ ünsüzleriyle denkleştiğini keşfeden
W. Schott’tur. Araştırmacının bu tespitine kadar Çuvaşça daha çok Fin-Ogur dil ailesi ile birleştirilmeye
çalışılmıştır.

2. Yaşadıkları Coğrafya
Çuvaş Türkleri İdil-Ural bölgesinde
yaşayan Türk toplulukları arasında Kıpçak
tipinde olmayan yegâne halk olarak dikkat çekmektedir. Büyük bir çoğunluğu Rusya Federasyonuna bağlı Çuvaş Özerk Cumhuriyeti’nde yaşamakta
olan Çuvaşlar ayrıca Tataristan, Başkurdistan, Mari
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El, Komi, Udmurtya Özerk Cumhuriyetlerinde, Yamal-Nenets ve Hantı-Mansiskiy Özerk Bölgeleri ile Ul’yanovsk, Samara, Tümen, Orenburg, Moskova, Saratov, Nijniy Novgorod, Kemerov, Sverdlovskiy, Volgagrad,
Penza, Perm, Tomsk, İrkutsk, Krasnoyarsk gibi bölgelerde yaşamaktadırlar.
Çuvaşların en çok yaşadığı yer olan Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti’nin ayrıca ele alınması
gerektiğini düşünüyoruz. Çuvaşistan Avrupa’nın doğusunda, Rusya topraklarının ise orta kesiminde, İdil
ırmağının kenarında yer alan Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir cumhuriyettir. 18.300 km2’lik bir yüzölçümüne sahip olan Çuvaşistan’ın başkenti Çeboksarı (Çuv. Şubaşkar) şehridir. Çuvaş Cumhuriyeti’nin
kuzeyinde Mari El Cumhuriyeti, güneyinde Mordva Cumhuriyeti ve Ulyanovsk Eyaleti; batısında Nijniy Novgorod Eyaleti, doğusunda ise Tataristan Cumhuriyeti yer almaktadır (bk. Yüce 1994: 205; Bayram 2010: 26).
Tarihsel olarak Çuvaş toprakları 1552 yılına değin Kazan Hanlığı idaresinde kalmıştır. 1552’de Rusların Kazan’ı ele geçirmesi ile işgale uğrayan Çuvaş toprakları, Çuvaşların 1557’ye kadar süren direnişleri
sonuç getirmeyince tamamen Rus topraklarına katılmıştır. Zaman zaman Başkurtlarla birlikte hareket ederek isyan eden Çuvaşlar (1572-1584, Stafin-Razin Köylü Savaşları,1774-1776 isyanları) son olarak XX:
yüzyıl başında bir başkaldırıda bulunmuşlarsa da 1917 Sovyet Devrimi neticesinde Çuvaşistan
Sovyet iktidarının bir parçası haline gelmiştir. 1917 yılında Çeboksarı’da Sovyet iktidarının kurulmasının
ardından Mayıs 1918’de tüm Çuvaşistan yeni idarenin kontrolü altına girmiştir. Çuvaşistan 1920 tarihinde muhtar, 2 Nisan 1925’te de özerk bölge, 21 Nisan 1925 yılında da Çuvaş Sovyet Sosyalist Özerk
Cumhuriyeti adı ile özek bir cumhuriyet halini almıştır (bk. Arık 2005: 14). Son olarak Çuvaşistan, SSCB’nin dağılması üzerine 24 Ekim 1990 yılında bağımsızlığını ilân etmişse de, Rusya Federasyonu’nun baskısı
ile 1991 yılında tekrar Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir cumhuriyet olmuştur.
3. Nüfusları
Rusya Federasyonu çapında yapılan 2010 tarihli1 son nüfus sayımına göre Çuvaşların Rusya
Federasyonu genelindeki toplam nüfusu 1.435.872’dir. Söz konusu rakamın 814.750’si Çuvaşistan Özerk
Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır. Bu ise 1.251.619 nüfuslu cumhuriyetteki toplam nüfusun % 67,7’sine karşılık gelmektedir. Çuvaş Otonom Cumhuriyetinde yaşayan halklar, nüfusları ve genel toplamdaki yerleri
şöyledir:
Çuvaşistan Cumhuriyeti

1251619

Milliyet Bildiren Nüfus
Çuvaş
Rus
Tatar
Mordva
Ukrain
Mari
Diğer Milletler

1203550
814750
323274
34214
13014
4707
3648
9943

% 100
% 67,7
% 26,9
% 2,8
% 1,1
% 0,4
% 0,3
% 0,08

1
2010 yılına ait söz konusu verilere http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/
per-itog/tab7.xls adresinden ulaşılmıştır.
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tır.
XIX. yüzyıla gelindiğinde ise Çuvaşlar üzerindeki Hristiyanlaştırma faaliyetlerinin arttığı görülmektedir. Daha önceleri zorlama ile istenilen
başarıya ulaşılamadığını gören Çarlık, kültürel yollar
ile yeni denemelere başvurmaktaydı. Bu kapsamda
da dinî içerikli metinler ile Hristiyanlık Çuvaşlara tanıtılmaya, henüz bu dini kabul etmemiş ya da tanışmamış olan halka sunulmaya çalışılıyordu. Bu faaliyetlerin somut örneği olarak 1820 yılında P. Taliyev
redaktörlüğünde 514 sayfadan oluşan ilk Çuvaşça
İncil’in Kazan’da basıldığını görüyoruz (Petrov 1978:

4. İnanç2
Çuvaşların büyük bir bölümü, günümüzde
Ortodoks Hristiyanlığı benimsemiş durumdadır. Ancak bugün hâlâ geleneksel Çuvaş dinine inanan, söz
konusu inanışın gerektirdiği biçimde yaşamını sürdürmeye çalışan küçük bir kesim de bulunmaktadır. Hristiyanlığa inanan Çuvaşlarda dahi eski inanç
sistemlerinin etkilerine tanık olmak mümkündür.
Örneğin Çuvaşların Pirěşti, Kepe, Pülěhşě, Pihambar, Hěrtşurt gibi iyi, Şuyttan, Esrel, Yěrěh, Kiremet,
Vupkĭn, İye, Vutĭş, Arşuri, Vupĭr, Hıtĭm gibi kötü ruhlara ilişkin inanmaları ile dinî bayram ve törenlerinin
kaynağında söz konusu eski Çuvaş dini yer almaktadır.
Çuvaşların İslamiyet ile tanışmasının
İdil-Bulgar Devletinde İslam’ın yayılması ile gerçekleştiğini biliyoruz. O dönemde İslamiyet’i kabul
eden Çuvaşların, dinî birlikteliğin etkisi ile kendisinden daha baskın bir kültürü temsil eden Tatar toplumuna katıldığı, böylelikle zamanla Tatarlaştıkları
düşünülmektedir

2

5. Çuvaş Türkçesi ve Edebiyatının
Kısa Tarihi
Çuvaş Türkçesinin olgun biçimde tanıklandığı söz listeleri ve metin parçaları her ne kadar XVIII.
yüzyılı işaret ediyor olsa da, Çuvaşçanın tarihsel dilbilgisi ve söz varlığı konusunda bize bilgi veren ilk dil
anıtlarının Tuna ve İdil Bulgarlarından kalmış olduğunu görürüz. Tuna ve İdil Bulgarlarından kalan bu
tarihî dil mirası üzerinde yapılan çalışmalar, her ne
kadar bazı muarızları olsa da, söz konusu dil anıtlarının Çuvaşçanın dil tarihinin bir parçası olduğunu
kesin bir şekilde ortaya koymaktadır.

81). Çuvaşçaya çevrilen din kitapları XIX. yüzyılın
üçüncü çeyreğinde basılmaya devam etmiştir. Özellikle 1867 yılından sonra hissedilir şekilde artmaya
başlayan bu basım faaliyetleri şekillendirecek olan
Aziz Guriy Cemiyeti kurulmuştur. Bu cemiyet kitap
basma, okul açma, çocuklar arasında Hristiyanlığın
pekişmesini temin etme, sözlükler hazırlama, çevirileri devam ettirme gibi pek çok faaliyeti üstelenen
bir kurum haline gelmiştir.

Modern Edebiyat3
XIX. yüzyılda Simbir’de açılan Simbir Çuvaş Öğretmen Okulunda İ. Y. Yakovlev’in buluşu
olan yeni Çuvaş alfabesi ile çok sayıda ders kitabı
basılmıştır. Anatri ağzı ile yazılan eserlerin bu
dönemde hızla artış gösterdiğini görmekteyiz.
Çuvaş şiir ve nesrinin ilk örnekleri olarak kabul
edilen M. İ. Federov’un Aruri manzumesi (18791880) ile İ. N. Yurkin’in toplumsal içerikli hikâyelerinin (1889-1890) basılması da bu durumu yansıtmaktadır. Zamanla bir edebiyat okulu haline gelen
Simbir Çuvaş Öğretmen Okulu XX. yüzyılda Puşkin,
Tolstoy, Nekrasov, Lermantov gibi Rus klasiklerinin
eserlerinden yapılan çeviriler ile bu alanda katkı
sağlamaya devam ederken, yetiştirdiği çok sayıda
yazar, şair ve bilim adamı ile Çuvaş kültürü, dili ve
edebiyatının gelişiminde önemli bir görev üstlenmiştir. 1908 yılında Konstantin İvanov’un Narspi gibi
son derece başarılı bir edebiyat ürünü ortaya koyması da tüm bu anılan sürecin bir meyvesi olarak
yorumlanmaktadır.

3
Çuvaş Modern edebiyatına yönelik bilgiler Yılmaz 2003, Rodionov 2009 ve Bayram 2010’dan yararlanılarak kaleme alınmıştır.

Çuvaş Türkçesi üzerine yapılmış ilk tespitlerin ise Strahlenberg’i işaret ettiğini görüyoruz.
Dil tarihimizde Orhun Kitabelerinin kâşifi olarak da
bilinen Poltova savaşının esir İsveçli subayının Das
nord-und östliche Theil von Europa und Asia (1730)
adlı eserinde yer alan 29 Çuvaşça kelime, Çuvaşçanın ilk örnekleri olarak önemlidir. (Petrov 1978: 48;
Sergeyev 2004: 4). Bu ilk kaydın ardından XVIII. yüzyılda Çuvaşça dil malzemesini barındıran çok sayıda
sözlük, seyahatname ve elyazması kaleme alınmış-

Çuvaşların dinî inanışlarına ilişkin geniş bilgi için bk. Arık 2005
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Yultaş, Ana gibi gazeteler ile zenginleşmiştir. Adı
geçen gazeteler ile yönetim anlayışını halka dikte
ettiren Sovyet rejimi eli ile ayrıca Kanaş (1923) adlı
yazarlar birliği faaliyet göstermeye başlamıştır.
1920li ve 1930lu yıllarda yazılan eserlerde
milli kavramlar ile Sovyet sistemine ilişkin konuların
ele alındığı görülmektedir. Bir yanda Şeşpil, Huzangay, Mitta gibi klasikler şiirde ürün vermeye devam
ederken, M. Trubina, İ. Ahaha, S. Hummı, İ. Muçi, D.
İsayeva ve V. Rzaya gibi yazarlar da nesir alanında
yerel ve milli konularda eserler vermişlerdir.
Savaş yılları edebiyatı olarak da bilinen

XX. yüzyıl başında basın faaliyetlerinde de
bir hareketlenme olmuştur. 1905 yılında ilk Çuvaş
gazetesi Hĭpar yayın hayatına başlamış, 1907 yılından sonra konan yayın yasağının ardından 1917’de
yeniden okurları ile buluşmuştur. Çuvaş basın tarihinin en önemli gazetesi olan Hĭpar Y. Turhan, T.
Krillov, N. Kuzmin, N.F. Akimov, T.S. Semenov, N.İ.
Polorussov gibi yazar ve şairler için de tanınma,
eserlerini okurları ile buluşturma vasıtası olmuştur.
Sovyet devrimi ile gelişen ve değişen basın hayatı,
Hĭpar’ın yanı sıra Kanaş, Çuhĭnsen Sassi, Hĩrlĩ Saltak, hĩnĩ Purĭnĭ, Suntal, Hresçen Sĭmahĩ, Kapkan

1940lı yılların yazınında ise S. Elger, Y. Uhsay, İ.
İvnik, P. Husangay, S. Şavla gibi yazarların Sovyetler Birliğinin Almanya ile giriştiği büyük ve kanlı savaşın toplum üzerinde yaratacağı etkileri olumlu bir
yöne çekmek amacıyla propagandist tarzda eserler
kaleme aldıkları görülmektedir. Sovyet toplumunu
savaşa hazırlama, Alman tehdidine karşı güçlü ve
uyanık kılma amacı taşıyan bu yayınların savaş sonrasında da artarak devam ettiği tanıklanmaktadır. A.
Artemyev, L. Agakov M. İlpek öykü, P. Husankay, Y.
Uhsay, A. Alga, İ. Tuktaş ise şiir alanında andığımız
türde eser veren edipler olmuşlardır.
Savaşın ardından yaralarını saran Sovyet
toplumunda her topluluğunun kendi tarihini konu
alan roman, şiir vb. türde eser vermelerine izin
verilmiş, bu doğrultuda da 1950 ve 1960lı yıllarda
Çuvaşlar arasında önemli yazın ürünleri ortaya çıkmıştır. F. Uyar’ın “Tanata”, M. İlpek’in “Hura Şıkır”,
S. Aslan’ın “Ahrat” adlı romanları bu edebî akımın
en iyi yapıtları olarak değerlendirilmektedir. Bu dönemde savaştan çıkan Sovyet toplumunun sıkıntılarını dile getiren eserlerin de kaleme alındığını görüyoruz.
1970li ve 1990lı yıllar konu bakımından yazar ve şairlerin kendilerini tekrar ettikleri, 1950li ve
1960lı yıllar edebiyatının konu ve başlıklarını devam
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ettirdikleri dönemdir. Çok sayıda yeni yazar ve şairin ortaya çıktığı bu dönemde Yuriy Skvortsov, Gennadiy Aygi, Yuhma Mişşi, Aleksey Borobyev, Vaşley
İgnatyev, Anatoliy Yemelyanov, Entip Vaşşi, Nikolay
Tevetkel, Yuriy Antaş, Denis Gordeyev, Hveter Agiver gibileri ön plana çıkmışlardır.
1990lı yıllar yıkılan Sovyetler Birliğinin
topluluklarının dış dünya ile temas kurdukları, bu
bakımdan da Çuvaş ediplerinin yeni sanat ve edebiyat akımları ile tanıştıkları bir dönem olarak değerlendirilebilir. Bu yeni özgürlük ortamı ile sanat ve
edebiyat alanında konularda önemli yenilenme ve
değişimler gerçekleşmiştir. Kimi ta bağımsız kimi ise
yarı bağımsız biçimde yeni yaşamlarına alışmaya çalışan eski Sovyet toplulukları milli ve yerel konularda
eserler vererek neredeyse bir asır süren kısıtlama ve
engellemeler içinde kaybolmaya yüz tutan millî duygularını yeniden yeşertmeye başlamışlardır. 1970li
ve 1980li yıllarda eser veren yazar ve şairlerin edebi
ürün vermeye devam ettikleri bu dönemde Yuhma
Mişşi yazdığı tarihsel romanlar ile en fazla bilinen
Çuvaş yazarı olmuştur. 2000li yıllarda ön plana çıkan diğer edipler arasında hikâye alanında Boris
Çındıkov’u, şiirde de Marina Karyagina, Albina Yuratu ve Raisa Sarpi’yi gösterebiliriz.
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Hande
ULUSAL

Gözaltındaki
morluklar
hastalık
belirtisi olabilir!

Genetik faktörlerin yanı sıra, yaş alma, aşırı
stres, sağlıksız beslenme ve uykusuzluğa
bağlı oluşan gözaltı morluklarıyla ilgili şikayetler, pandemiyle birlikte daha da arttı.
Uzmanlar, ileri teknolojilere sahip en yeni
tedavi yöntemleriyle genetikten kaynaklanan mor halkaların bile tarihe karışabileceğini belirtiyor. Stresten uzak durarak sağlıklı
beslenme ve düzenli uyku biçimi benimseyenlerde tedavi daha kalıcı sonuçlar yaratabiliyor.

gösteriyor. Pandemi ile giderek yaygınlaşan
evden çalışma modeli, bilgisayar karşısında
geçirilen süre ve stres seviyesindeki artışa
bağlı olarak gözaltı morlukları şikayetlerini
artırdı. Genetik faktörlerin yanı sıra, uykusuzluk, aşırı stres, düzensiz beslenme ve yaş
almanın da tetiklediği gözaltı morlukları, evden çalışanların kabusu haline dönüştü.

Uzun süreli bilgisayar kullanımının gözaltında ödem yaratarak mor halkalar olarak
kendini gösterdiğini belirten Dermatoloji
Bilimsel araştırmalar, kaygı, endişe ve stre- Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “Gözaltı morluklasin çeşitli cilt sorunlarına kapı araladığını rı yalnızca bir cilt problemi olarak değerlen-

dirilmemeli. Bu sorun bir semptom olarak
vücudun genetik ve çevresel faktörlerden
kötü etkilendiğine, saman nezlesi, rinit ve
konjonktivit gibi alerjik reaksiyonlara işaret
olabilir. Mor halkalar, genetik bir rahatsızlık
olarak da ortaya çıkabilir. Mor halkaları kozmetik ürünlerle geçici olarak kapatılabilir
ama bu semptomların dikkate alınmaması
bütünsel sağlık açısından sakıncalı!” dedi.

zene oturtulması tedavinin ilk aşamasını
oluşturuyor. Ardından ileri teknolojilerin
gücünden faydalanarak gözaltı morluklarının uzun süren etkili sonuç verecek şekilde
tedavi edilmesi mümkün. Eyelit gibi en yeni
tedavi yöntemleriyle artık genetik gözaltı
morluğu bile tedavi edilebiliyor”

Genetik gözaltı morluğu
bile tedavi edilebiliyor

Eyelit tedavisinin gözaltında morluklar oluşmasına neden olan tembel damarları aktif
hale getirerek bölgedeki kan dolaşımını hızlandırdığına değinen Dermatoloji Uzmanı
Dr. Hande Ulusal, “Haftada bir olmak üzere
7 seansta uygulanan bu tedavi yöntemi, bölgede yeni kılcal damarlar örülmesini sağlıyor. Morluğun büyüklüğüne ve direncine
göre seans sayıları artabiliyor. Mor halkaların oluşmasına neden olan stres, sağlıksız
beslenme, uykusuzluk, aşırı alkol ve sigara
tüketiminden uzak durulduğunda tedavi
daha kalıcı sonuçlar veriyor” diye konuştu.

Gözaltı morluklarının başlıca sebebi yaşın
ilerlemesi olarak gösterilse de genetik ve
çevresel faktörlerin etkisiyle her yaşta görülebiliyor. Sağlıksız beslenmenin yanı sıra,
protein, demir, C vitamini gibi eksikliklerin
mor halkaların oluşmasına zemin hazırladığını kaydeden Hande Ulusal, tedavi sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“İlk etapta beslenme ve uyku düzeninin gözden geçirilmesi gerekiyor. Sağlıklı beslenme
biçiminin benimsenmesi ve uykunun dü-
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Tembel damarlar
hareketlendiriliyor
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İlk kez
ev alacaklar
için
7 tavsiye

Son dönemlerde artan konut fiyatları ve
aile başına düşen kira giderlerinin yükselişi,
gayrimenkul yatırımlarının seyrini değiştiriyor. Özellikle fiyatlarda yaşanan değişimler,
konut alımına yönelik teşvikler, mülk sahiplerinin belirlediği farklı bedeller gibi birçok
unsur gayrimenkul yatırımlarını belirleyen
faktörler olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, birçok dinamiğin ev sahibi olmak isteyenleri
etkilediği döneme dair 7 tavsiyeyi paylaştı.
Doğru lokasyonu belirleyin
Gayrimenkul yatırımları günümüzde yeniden önem kazanmaya başladı. Bu noktada
ilk kez ev alacak kişilerin gayrimenkul yatırımı yaparken riskleri minimuma indirmesi
gerekiyor. Uzmanlara göre satın alınacak
konutun lokasyonu, konutun değerini doğrudan etkiliyor. Lokasyonların seçiminde;
eğitim, sağlık ve ulaşım olanakları ve sosyal
yaşam kalitesi bütçe ekseninde göz önünde
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faktörleri göz önünde bulundurarak bütçe- kullanım durumun ve eksikliklerin dikkatli
leri dahilinde yeni evleri tercih etmesi gere- bir şekilde gözden geçirilmesi önem taşıyor.
kiyor.
Bina özelliklerini es geçmeyin
Metrekareye dikkat edin
İlk kez ev alacak kişilerin bina özelliklerini
Evin metrekare oranı ve büyüklüğü evin ve binanın gider kalemlerini göz önünde budeğerini belirleyen bir diğer unsur olarak lundurması da oldukça önemli. Binanın ses
ön plana çıkıyor. İlk kez ev alacak kişilerin ve ısı yalıtımı, aidat miktarı, büyüklüğü ve
net ve brüt metrekare oranı arasındaki aygüvenliği hakkında bilgi sahibi olmak satın
rımı sağlıklı bir şekilde yapması gerekiyor.
alma kararını doğrudan etkiliyor.
Uzmanlar net ve brüt metrekare arasındaki
farkı gözeten kişilerin önemli ölçüde maliyet
Resmi incelemeleri unutmayın
tasarrufu sağlayacağını belirtiyor.
İlk kez ev alacak kişilerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise resmi incelemeler
Ek masraflar için bütçe ayırın
İlk kez ev alacak kişilerin daha önce kullanıl- olarak öne çıkıyor. Evin daha önceki dönemamış konutlar satın almadığı takdirde, ola- me ait elektrik, doğalgaz ve su gibi abonelik
sı dosya masrafları ve tadilatlar için ek bütçe borçları, tapu durumu, rayiç bedeli, deprem
ayırması gerekiyor. Uzmanlara göre satın riski ve raporlarına dikkat edilmesi gerekialma işlemi gerçekleştirilmeden önce ev içi yor.

bulundurulması gereken özellikler arasında
belirtiliyor.
Araştırma yapın
Günümüzde birçok inşaat firmasının yanı
sıra bireysel müteahhitler de çeşitli konut
projelerine imza atıyor. İlk kez ev alacak kişilerin evi inşa eden firmayı veya kişiyi detaylı
bir şekilde araştırması gerekiyor. Uzmanlar
bu noktada daha önce yaptığı projelerle güven kazanmış kurumsal firmaların tercih
edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Bina yaşını öğrenin
Bina yaşı ilk kez ev alacak kişiler için önemli bir ipucu kaynağı olarak öne çıkıyor. Evin
değerini belirleyen en önemli unsurlardan
biri olan bina yaşı, aynı zamanda binanın zemini, depreme karşı dayanıklılığı ve geleceği
hakkında da önemli bilgiler veriyor. İlk kez
ev alacak kişilerin doğal afetleri ve çevresel
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Milli mücadele
kahramanlarından
milis yüzbaşı İPSİZ RECEP
Recep Reis savaş sonrası İstiklal Madalyası’na hak kazananlardan biriydi. Efradı ile birlikte Ankara’ya gelmiş ve bando ile karşılanmıştı.
Ankara’da bir hafta kalmışlar ve Atatürk’ün iltifatlarına mazhar olmuşlardı. Atatürk: “Recep Reis bir daha harp olursa ne kadar kuvvetle gelirsin?” dediğinde şu cevabı vermişti: “Adamlarım dağıldı artık. Yanımda
bir yeğenim var. Ne zaman emredersen atımı ve silahımı alır gelirim.”

İpsiz Recep’ in annesi Cemile, babası Hüseyin’dir. Emiroğulları’ndan olan İpsiz Recep
genç yaşında çalışmak için İstanbul’a gider.
Yelkenli teknesiyle Boğaziçi’nde çalışmaya
başlar. Cesareti, gözü pekliği ve ataklığı sayesinde “İpsiz” lakabını alır.

sı’na gelir. Arkadaşları ile birlikte dinlendikleri bir zamanda yabancı bandıralı bir geminin
kendilerine doğru geldiğini fark eder. İyice
yaklaştığı zaman geminin Fransız olduğu
anlaşılır. 15 arkadaşı ile birlikte gemiyi çevirip
teslim alırlar. Gemiyi Sakarya Nehrine kadar
getirip zamanın Karasu Bucak müdürüne
İstiklal Harbi başlayınca Recep 15 arkadaşıy- teslim ederler. Geminin arpa yüklü olduğu
la birlikte İstanbul’dan ayrılıp Kefken Ada- görülür. Bu hareketinden sonra İpsiz Recep
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Karasu’da karargâh kurup Ankara ile irtibat
sağlar. Ankara Hükümeti kendisine Milis
Kuvvetleri Komutanlığı olarak Yüzbaşı rütbesi verir. Bundan sonra İpsiz Recep etrafında 1800–2000 kişi kadar genç toplar.
İpsiz Recep’in Savunduğu Yerler
Bu gençlerin katılması ile İpsiz Recep Karasu ve civarının savunmasını ele alır. İpsiz Recep dürüstlüğü ve mertliği sayesinde, etrafın
takdirini toplayıp sözü geçen kişi durumuna
gelmiş, halk kendisine “EMİCE” unvanı vermiştir. İpsiz Recep’in bu durumunu tespit
eden Ankara emrine üç İstihbarat subayı
vererek harp hali ve şekli üzerinde nasıl hareket edeceğine dair emirler göndermiştir.
İpsiz Recep aldığı emir gereğince Karasu’ya
saldırmak üzere hazırlık yapan Yunan ordusuna karşı taarruza geçerek Yunan kuvvetlerini püskürtmüş, bozguna uğrayan düşmanı
takip ederek Geyve Boğazı, Bilecik, Eskişehir
Milis kuvvetlerine katılarak püskürtmede
başarı sağlamıştır.

Recep Reis ve Mustafa Kemal
Recep Reis savaş sonrası İstiklal Madalyası’na hak kazananlardan biriydi. Efradı ile
birlikte Ankara’ya gelmiş ve bando ile karşılanmıştı. Ankara’da bir hafta kalmışlar ve
Atatürk’ün iltifatlarına mazhar olmuşlardı.
Atatürk:
“Recep Reis bir daha harp olursa ne kadar
kuvvetle gelirsin?” dediğinde şu cevabı vermişti: “Adamlarım dağıldı artık. Yanımda bir
yeğenim var. Ne zaman emredersen atımı
ve silahımı alır gelirim.”
Atatürk Recep Reis’e 250 lira maaş bağlamıştı. Paradan başka her şeye önem veren
Recep Reis, maaşını da Tayyare Cemiyeti’ne
bağışlayacaktı. Kendisine verilen arazinin
altı dönümünü bırakıp gerisini de etrafındakilere dağıtacaktı. Artık tek dostu topraktı. Silahını duvara asmış, toprağını bekliyordu. 35
numaralı ahşap evinde yanında sadece eşi
Nadire vardı. 1928 yılı geldiğinde son aylarını
yaşıyordu. Son gün doğumunu karşıladığında ihtimaldir ki yeniden doğuyordu.

İstiklal Savaşı’nda gösterdiği başarıdan dolayı kendisine İstiklal Madalyası verilmiştir.
İstiklal savaşında iç ve dış düşmanlara karşı
milli duygularla dolu olarak saldıran bu konuda anlayış gösterenlerin yardımlarından
yararlanan İpsiz Recep ve mahiyetindekiler
amansız bir mücadele ile Yunan kuvvetlerinin herhangi bir şekilde zarar vermelerine
meydan vermemişlerdir. Düşman denizden
bombalarla dağları dövmüşse de çıkarma
yapma imkanı bulamamıştır. Karasu’da ilerleyemediği gibi çekilip bilinmeyen yönlere
doğru gitmek zorunda kalmıştır.
İstiklal savaşında her türlü zorluğa karşı mücadelesini sürdürüp milli duygularının sesine uyarak fedakârlıktan çekinmeden başarı
gösteren İpsiz Recep, 1928 yılında Adapazarı’nın Karasu ilçesi Yenimahalle’deki evinde
ölmüş ve vasiyeti üzerine şehir mezarlığına
defnedilmiştir.
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miştir: ‘’Kumandamda bulunan zabitan (subaylar) ve efradın (erlerin) hürmet ve tazimlerini (saygılarını) arza geldim. Siz bundan
evvel olduğu gibi bundan böyle de muhterem kumandanımsınız. Kolordu komutanına mahsus araba ile maiyetinize bir takım
süvari getirdim. Hepimiz emrinizdeyiz.’’

metler yapmıştır. Ermenilerce katledilen
ailelerin yetim yavrularına gerçek bir baba
olmuş 4000 Erkek 2000 kız evladı sefaletten kurtarmış ve vatana faydalı meslek sahibi bireyler haline getirmiştir. Erzurum ve
Sarıkamış’ta okullar kurmuştur.
Kazım Paşa, Doğu Anadolu’daki yetim Ermeni çocukları ile de yakından ilgilenmiş ve
onları da korumuştur. Bu yüzden de Trabzon’daki Ermeni Yetimler Yurdu’ndaki yetim
Ermeniler; onun resmini yaparak kendisine
armağan etmişlerdir.

Bu tarihsel buluşma sonucunda Kurtuluş
Savaşı başlatılmış; başarıyla tamamlanmıştır. Kazım Paşa, Rus ve Kafkasya Hükümetleri ile yapılan Kars Antlaşmasına ait görüşmeleri Ankara Hükümeti adına başarıyla
sonuçlandırmıştır.
Kazım Karabekir Paşa, 1924 yılında, ilk muhalefet partisi Terrakkiperver Cumhuriyet
YETİMLERİN BABASI
Fırkasını kurmuş; lakin bu parti 1925′te patKarabekir Paşa, yalnız askeri ve siyasi alan- layan Şeyh Sait isyanı ile bağlantılı bulundaki eğitim sahasında da çok büyük hiz- muş ve kapatılmıştır. İşin kötüsü Karabekir

Kazım
Karabekir Paşa
Paşa
Kazım Karabekir
Kazım Karabekir Paşa. Tarihimizde onu,
Doğu (Şark) Cephesi komutanı, Milli Mücadele kahramanı ve siyaset adamı olarak biliyoruz. 1882 ile 1948 yılları arasında yaşayan
Kazım Karabekir; İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluşunda bulunmuş; Meşrutiyetin
ilanından sonra patlayan 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasında bizzat görev almıştır.
Daha sonra Balkan Savaşında, Çanakkale’de
çarpışmış; Irak cephesine gitmiş sonra da 1.
Kafkas Kolordu Kumandanı olarak 1918′de
Erzincan’ı, Erzurum’u, Sarıkamış ve Karsı Ermeni’lerden almıştır. Osmanlı’nın tesliminden sonra Kazım Paşa, Erzurum’daki 15. Kolordu’nun komutanlığına atanmıştır. Buraya
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gitmeden önce İstanbul’da hasta yatmakta
olan Mustafa Kemal Paşa’yı ziyaret etmiş; vatanı nasıl kurtaracaklarını görüşmüşlerdir.
EMRİNİZDEYİM PAŞAM
Kazım Paşa’dan 1 ay sonra da Mustafa Kemal,
ordu müfettişi olarak Samsun’a çıkmıştır ve
hemen kendisiyle temasa geçmiştir. Erzurum’da kongre toplanması kararını da görüp
Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nı başlatacağını anlayan Osmanlı Hükümeti, onu
tutuklamak için Kazım Karabekir Paşa’yı görevlendirmiştir. Bir avuç arkadaşıyla birlikte
Erzurum’a giden Mustafa Kemal’i Karabekir
Paşa, saygıyla selamlamış ve şunları söyle-
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Paşa, 1926 da Atatürk’e karşı planlanan İzmir
suikastında rolü olduğu ileri sürülerek İstiklal Mahkemesi’nde idamla yargılanmışsa da
beraat etmiştir. Mustafa Kemal ile aralarına
siyasi farklılık girince Kazım Karabekir 1939
yılına kadar Erenköy’deki bugün müze olan
köşkünde inzivaya çekilmiştir. Fakat kendisi
bu tarihten itibaren CHP milletvekili olarak
ölene kadar TBMM’de görev yapmıştır.

ATATÜRKÜN İSTEDİĞİ
GİBİ ÇAĞDAŞ BİR İNSAN
Cephede de evinde de Kuran-ı Kerim’i yanında bulunduran Kazım Karabekir Paşa’nın
kişiliğinde; Osmanlı kültürünün geleneksel
değerlere bağlı askerini; çağdaş cumhuriyetin modern insanını bir arada bulmaktayız.
Karabekir Paşa; 1924 yılında İclal Hanım ile

Timsal Karabekir

evlenmiştir. Bu evliliğinden Hayat , Emel,
Timsal isimli üç kızı dünyaya gelmiştir. Eşi
piyano çalar iken kendisi de keman ile ona
eşlik eden görgülü ve ileri görüşlü bir askerdir Kazım Paşa. Eşi İclal hanımefendinin ve
kendisinin kıyafetleri; kızlarının giyimi Kemal Atatürk’ün hayalindeki Türk ailesinin
en parlak örneğidir.
Kazım Karabekir (ortada), Aydın eşrafı Cemal Bey’in kızı İclal Hanımla (solda) 1924 yı-
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lında evlenmiştir. Bu evliliğinden 1927 yılında ikiz kızları Hayat ve Emel, 1941 yılında da
üçüncü kızı Timsal dünyaya gelmiştir.
Kazım Karabekir Paşa’nın bugün hayatta
kalan kızları ve torunları da duruşları ile bu
tespitimizi doğruluyorlar. Perşembe günü
Kazım Karabekir Vakfı’nda ziyaret ettiğim
Timsal hanımefendi, bize cumhuriyetin kurucu ailelerinden birisinin yaşayan örneği
olarak çok yol gösterici açıklamalarda bulundu. Kazım Karabekir Paşa, sadece bir asker ve siyasetçi değil, aynı zamanda bir şair
ve hatta müzisyendir. Kazım Paşa; yazdığı
şiirleri besteleyerek marşlar da oluşturmuştur. Bu marşlardan bazılarını da eğittiği yetimlere okutmuştur. İyi bir Türk milliyetçisi
olan Kazım Karabekir Paşa; ‘Türk, yılmaz!’
özdeyişinin de sahibidir. Bu özdeyiş; çalışma
masanının arkasında eski yazıyla yazılı bir
tablo halinde durmaktadır. (Rıza Zelyut, Haziran 2012)
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KOCA YÜREKLİ KÜÇÜK ADAM;

ALİ ŞAMİL…

Ali Şamil Güler

İsmail Hakkı Tevfik Okday (1881-1977)

Ali Şamil, 110 cm boyunda saray görevlisiydi. Ancak kurtuluş Savaşı başladığında kuştüyü yatağını
bırakıp Mustafa Kemal’in askerlerine katıldı.

GÖREVİ SULTANI EĞLENDİRMEKTİ
Kurtuluş Savaşı’na katılan her kahramanının kendine özgü bir hikâyesi vardır. Ancak
Ali Şamil Güler‘in öyküsü, kuşkusuz en ilginçlerinden biridir. Birinci Dünya Savaşı’nın
ilk yılları. Harbiye Nazırı ve Başkumandan
Vekili Enver Paşa, Doğu Cephesi’ni teftişe
gittiğinde, sadece 110 cm boyu olan Ahlatlı
bir genç ile tanıştırılır. Ali Şamil İstanbul’daki
sarayda Enver Paşa ile eşi Naciye Sultan’ın
emrine verilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda
işler tersine gidince, Enver Paşa alelacele İstanbul’dan ayrılır. Bunun üzerine Ali Şamil,
bu kez Padişah Vahdettin’in kızı Ulviye Sul-
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tan’ın sarayına alınır. Ali Şamil burada kırmızı sırmalı elbisesi ve heybetli, ipekli sarığı
ile ortalıkta dolaşmakta Sultan’a hizmet etmektedir. Ali Şamil hazırcevap ve nüktedanlığıyla kısa zamanda herkese kendisini sevdirmiştir. Ancak bütün şakacılığına rağmen
Ali Şamil, kısa boyuna bakarak onunla alay
etmeye kalkanları, birkaç dakika içinde ağızlarını açtıklarına pişman edecek bir yapıya
da sahiptir. Ulviye Sultan’ın eşi, Sadrazam
Ahmet Tevfik Paşa’nın oğlu olan İsmail Hakkı Bey, Ali Şamil’i çok sevmektedir. Kurmay
yüzbaşı olan İsmail Hakkı Bey ile Ali Şamil
arasındaki iddialı tavla partileri meşhurdur.

Ali Şamil’in saray günleri heyecanlı tavla
partileriyle geçerken, Anadolu’da Milli Mücadele hareketi başlar. Bütün vatanseverler,
İstiklal Savaşı’na katılmak için hazırlıklara
başlar.
YA BENİ DE GÖTÜRÜRSÜN YA DA…’’
Padişahın damadı olan İsmail Hakkı Bey de
Balkan ve 1. Dünya Savaşlarına iştirak etmiş
mert bir subaydır. Eşi Ulviye Sultan’la bir geçimsizliği bahane ederek Anadolu’ya geçmek için gizlice hazırlık yapar. Bu işi herkesten sakladığı halde, Ali Şamil’den gizleyemez.
Ali Şamil’in küçücük göğsünde kocaman bir
aslan kalbi çarpıyordu. O da bu kutsal savaşa
katılmak için can atıyordu. İsmail Hakkı Bey
kendisini yanında götürmek istemeyince
Ali Şamil müthiş bir tehdit savurur: “Ya beni
de götürürsün, ya da her şeyi Sultan’a anlatırım.”
Böylelikle Damat İsmail Hakkı Bey ve Şamil, sarayın kuş tüyü yataklarını bırakarak
üç yıl sürecek meşakkatli bir çadır hayatına
doğru ilk adımlarını attılar. Sadrazam Tevfik
Paşa’nın başyaveri Albay Hüseyin Hüsnü
de kendilerine katılmıştı. Sahte hüviyet ve
köylü elbiseleriyle İngilizlerin kontrolünü
aşarlar ve Adapazarı’na ulaşırlar. Bu ikilinin
yolculuk haberi, Mustafa Kemal’e kadar gelir. Başkomutan, Ankara’ya getirilmelerini

ister. İkili Ankara’ya vardıkları günün akşamı Kurmay Yüzbaşı Çopur Neşet’in evinde
Mustafa Kemal’le karşılaşır. O gece, Ali Şamil
için hayatının en unutulmaz gecesidir. Mustafa Kemal misafirleriyle sohbet ederken, Ali
Şamil‘le oradaydı.
AKİBETİ HAKKINDA NET BİLGİLER YOK
İsmail Hakkı Bey, Kurtuluş Savaşı için kendisine verilen büro işini reddedip cepheye
koşunca, Ali Şamil’e de büyük işler düşer.
Kendisine bir er elbisesi bulur; bunu boyuna göre yaptırıp, büyük de bir kalpak edinir.
Artık hayatı, atlı araba üzerinde, eşyalar arasında cepheden cepheye düşman peşinde
dolaşmakla geçer. Saray hayatının konforlu
yaşamını terk edip, Kurtuluş Savaşı’nın meşakkatli mücadelesine girişen bu “Aslan yürekli cüce”, yaşamının
daha sonraki yıllarını
kışın Ankara, yazın
ise İzmir’de geçirdi.
İki kez evlenip boşandı. 1973 yılında 75
yaşında ve sağlıklı olduğunu bildiğimiz Ali
Şamil’in daha sonraki
yılları ve ölümüne
ilişkin elimizde maalesef herhangi bir bilgi
yok.
Ali Şamil Güler ve bakımını
üstlenen yeğeni Saliha Yaltı,
Ankara, 1973.
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TARİHTEKİ TÜRK ÜNLÜLERİ

mirden bir halka yapıp Bab-ı Hümayun’dan
içerideki meydana koymuşlar ve: “Her kim
bu taşı kaldırırsa çok büyük ihsan vardır!”
diye etrafa haber yaymışlar.

Robin Hood mu dediniz? Bırakın o İngiliz eşkıyasını. Siz Tozkoparan İskender’i
tanır mısınız onu söyleyin? O ulaşılabilecek en uzun mesafeye atış yapmış bir
yeniçeri… Dünya rekortmeni bir Türk okçu…

Herkes o demir halkaya yapışıp yerden iki
parmak kadar ancak kaldırabilirmiş. Ziyade
kaldırabilen ancak bir karışı bulabilirmiş.
Tozkoparan İskender ise o devirde Acemi
Oğlanlarından Bakraç Oğlanı imiş. Oradan
geçerken birçok adamın toplanarak taşın
yanında durduklarını ve kaldırmağa çalıştıklarını görmüş. Hemen bakraçları yere koyup, taşın halkasına yapışır ve üç defa göğsü
üzerine kadar çıkarıp yere vurur!

TOZKOPARAN İSKENDER…
Tozkoparan İskender, okçuluk tarihimizin en büyük kemankeşi sayılır. İmparatorluğun çeşitli illerinde 10 ayrı rekor kırmış ve bunların hiçbiri daha sonra aşılamamıştır. En uzun rekorunu, gündoğusu havasıyla atılan Arkurı Menzili’nde
1281.5 gezle kırmıştır. Bu 846 metrelik uzaklık, bir dünya rekorudur...

Bunun üzerine Tozkoparan’a Padişah 1000
altın ihsan ederek: “Göreyim seni” der. Tozkoparan, Okmeydanı tekkesine götürülür.
Kendisini yetiştirmek için üstadlar tayin
edilir. Böylece Tozkoparan İskender, Okmeydanı’nda üstadlarla birlikte altı ay çalışır.

1500’lü yılların ortalarında yaşayan İskender o dönemin rakip iktidarı İranlı okçuları
her seferinde yenen bu sayede de padişahın övgüsünü kazanmış güçlü bir kemankeş
(Okçu). Bir ok atışında 845,46 metreye ulaşınca, bu rekor uzaklık belgelensin diye fotoğraftaki nişantaşı buraya dikilmiş. (Okmeydanı Kulaksızdaki Haliç Polis Merkezinin
yanında) Tozkoparan İskender İnebahtı Deniz savaşında şehit düşmüş.
TOZKOPARAN İSKENDER KİMDİR?
İstanbul Okmeydanı, birçok ünlü atıcılar
görmüştür. Bunların en namlılarından biri
de Tozkoparan İskender’dir. Tozkoparanın
yetişmesi hakkında eski kavisnameler şu
malumatı verirler:
O asırda İran’dan Bahtiyar adını taşıyan bir
pehlivan gelip, hükümdarın huzurunda sert
yaylar çekmiş, birçok aynalar (metal levha)
vurmuş ve büyük hünerler göstermiş.
Hükümdar: ‘Bizde buna galip olan kimse yok
mudur?” deyince, “Padişahım bir nice gün
aman verin tedarik olunur” demişler. Atıcıların, ileri gelenleri bir yere toplanıp görüşmüşler ve şu tedariki görmüşler:
Birkaç kantar ağırlığındaki bir top taşına de-
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Muhkem idman yapar. Geceleri sol kolu ve
kalbi üzerine yatmasın diye sabaha kadar
iki adam Tozkoparan’ın başında bekler; İşte
böyle sıkı bir hazırlanmadan ve çalışmadan
sonra Tozkoparan’ı Padişah’ın huzuruna çıkarırlar. Yabancı pehlivanı da çağırırlar. Tozkoparan, İran’dan gelen pehlivanın çektiği
yayların üstüne kuvvetli bir yay daha koyduktan sonra bunları kolayca çeker ve Bahtiyar’ın darp vurduğu yani deldiği aynaların
üzerine bir ayna daha koydurarak onu da
kolayca deler. Hükümdar, Bahtiyar’a büyük
ihsanlar edip: “Var imdi gördüğünü iyi söyle”
diyerek memleketine yollar.”

Kasımpaşa
Kulaksız Okspor
Derneği
Lokali”nin önünde
bulunan,
Tozkoparan
İskender’e ait
Nişan Taşı

OSMANLI’DA KEMANKEŞLİK (OKÇULUK)
Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan
bir okçuluk sporudur. Osmanlı İmparatorluğu’nda okçuluk Orta Asya Türkleri’nden
gelerek, Arap geleneklerinin de hafif bezemeleri ile gelişmiştir. Osmanlı kemankeşlik
sporu yüzyıllardır adını çok bilmediğimiz
büyük kemankeşlerin (Bosna’lı Şüca, Havandelen Solak Bali, Tozkoparan İskender vs.)
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sporcuların
kimilerinin menzil atışları 1275 gez (800-850
metre) mesafeler ile kırılması güç rekorlara
imza atmışlardır. Osmanlı kemankeşleri pir
olarak Sahabe’den Ebu Vakkas’ı sayarlar.
VE TOZKOPARAN…
Tozkoparan İskender, okçuluk tarihimizin
en büyük kemankeşi sayılır. İmparatorluğun
çeşitli illerinde 10 ayrı rekor kırmış ve bunların hiçbiri daha sonra aşılamamıştır. En
uzun rekorunu, gündoğusu havasıyla atılan
Arkurı Menzili’nde 1281.5 gezle kırmıştır. Bu
846 metrelik uzaklık, bir dünya rekorudur...
İKİ HATIRA…
Bir gün, Makbul İbrahim Paşa, Atmeydanı’ndaki sarayını yaptırması nedeniyle Kanuni
Sultan Süleyman’a bir ziyafet vermiştir. Bu
ziyafet eğlenceleri sırasında, Türk okçuluk
tarihinin önemli kişilerinden biri olan Toz-
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koparan İskender, at üstünden attığı okla birbirinin içine yerleşmiş 5 kalkanı delmiştir.
AH LODOS MENZİLİ!
Derler ki, Tozkoparan İskender başarılı okçuluk hayatında nasıl olmuşsa olmuş sadece “Lodos Menzili”nde Bursalı Şüca’yı geçememiştir. Bu içine dert olduğundan, son
nefesinde “Ah! Lodos Menzili!..” diyerek vefat
etmiştir...
TOZKOPARAN İSKENDER
ROBİN HOOD’A KARŞI
Ok ve yay nerede ortaya çıkarsa çıksın dikkat çekiyor. Koca koca adamlar bile yitik
oyuncaklarını bulmuş gibi heyecan duyu-

yor. Hele çocuklar hemen atlıyor: “Abi Malkoçoğlu musun sen?” “Kara Murat gibi ok
atabilir misin?” Cüneyt Arkın benzetmesine
‘Eyvallah’ diyor Metin Ateş, ama Robin Hood’a benzetildiğinde tavrını ortaya koyuyor:
“Bırakın o İngiliz eşkıyasını. Siz, Tozkoparan
İskender’i tanır mısınız onu söyleyin?” Tozkoparan kim? Ulaşılabilecek en uzun mesafeye atış yapmış bir yeniçeri. Yaşadığı dönemde bir yıldız gibi yaşamış, bir yay ustası
ve bir ok ustası sadece onun için çalışmış.
İSTANBUL’DA TOZKOPARAN
İSKENDER’E AİT NİŞAN TAŞI VAR
957 (Milâdî 1550) Kulaksız Çeşmesi’yle Haliç
Polis Merkezi arasında ve “Kasımpaşa Kulaksız Okspor Derneği Lokali”nin önünde bulunan, Tozkoparan İskender’e ait nişan taşının
celî sülüsle yazılmış kitâbesi:
Sene 957 (Milâdî 1550)
Sâhib-ül menzil fî-l meydân
Ellezî ismuhu Tozkoparan

TOZKOPARAN İSKENDER DESTANI
Zaman aka aka geldi
Ta on beşinci asra kadar...
Bu asırda, bu yurtta Nevcivanlar içinde
‘Tozkoparan İskender’ de yüceldi.
Daha çocuktu yaşı
Ama cesur mu cesur,
O kadar da güzeldi...
Atıcılar dergâhında
Yay kabzası kavradı,
Birgün arslan pençesiyle
Kirişini bağladı.
Ağzından ‘Bismillah’ yükselirken
Çekiverdi yayını
Hayrette bıraktı âniden
Kemankeş Alayını.
‘Toz’u kopmuştu yayın...
İhtiyar kemankeş ‘Yıldırımlı Baba’
Seslendi içinden alayın:
Bu nevcivan kemankeşten
Dâim kuvvet akacak,
Görürsünüz bizi birgün
Gölgesinde bırakacak...
O esnada bütün alay
İskender’i çembere aldı
Bundan böyle lâkabı:
‘TOZKOPARAN İSKENDER’ kaldı.
(Alper Kürük)
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Sigarayı bırakarak günlük 74 litre suyu kurtarmak mümkün

YILLIK 21 BİN TON
ATIĞIN NEDENİ SİGARA
Solunum Derneği (TÜSAD), Dünya Tütünsüz Günü’nde sigaranın sağlığa olan
olumsuz etkilerinin yanı sıra çevre ve ekolojik denge için de büyük tehdit olduğuna vurgu yaptı. “Vücudumuzu da dünyamızı da kirletmeyelim” çağrısı yapan
TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu; ülkemizde tüketilen sigaranın günlük 57
ton atığa neden olduğu, bir kullanın sigarayı bırakması halinde günlük 74 litrelik
tasarruf sağlanacağı gibi önemli bilgiler paylaştı.
eliyle oluşturulan en büyük çevre kirleticilerinden biri olduğuna ve gezegen için büyük
tehdit yarattığına dikkat çekti. TÜSAD Tütün
Kontrolü Çalışma Grubu, bu konuda şu örnekleri paylaştı:
YILLIK 21 BİN TON ATIĞIN NEDENİ SİGARA
• Ülkemizde 2018 yılındaki verilere göre 118,5
milyona yakın miktarda sigara tüketiliyor.
Bu da günlük 57 ton, yıllık ise 21 bin ton atığa
neden oluyor.

yor.
300 SİGARA İÇİN BİR
AĞAÇ FEDA EDİLİYOR
• Tütün yapraklarını kurutmak için yakılan
ağaçlar da çevre tahribatının bir başka boyutu. Ek olarak tütünün ticari ürün haline
gelmesini sağlayan kâğıt kutulama ürünlerinin 2,5 milyon tona yaklaşan miktarda ağaç
kökenli hammadde kullanımı bulunuyor. Ki
bu da her 300 sigara için 1 ağacı feda ettiğimiz anlamına geliyor.

• Tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığına
zararlı olan pek çok etkisi olduğu bilimsel
olarak kanıtlandı. Bu onarılmaz zararların
haricinde bu ürünlerin bir de çok bilinmeyen, göz ardı edilen çevresel zararları bulunuyor.
Tütün ve nikotin ürünlerinin vücuda olan
zararlarına dikkat çekmek, bu alandaki bilimsel verileri kamuoyuna sunmak için 31
Mayıs Dünya Tütünsüz Günü olarak kabul
ediliyor. Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü ve paydaşları, tütünün gezegene verdiği zararlara
dikkat çekmek amacıyla “Tütünün Çevreye
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Zararları” temasını belirledi. Dünyada her yıl
7 milyon insanın aktif, 1 milyon insanın da
pasif dumana maruz kalarak hayatını kaybettiğini vurgulayan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), sigaranın sağlığa
olan onarılması zor etkilerinin yanında sigara tüketiminden kaynaklı atıkların insan

• Tütünün ekiminden son kullanıcının yakmasına kadar geçen süreçte ciddi karbon
ayak izine sebep oluyor. Bir sigara üretimi 14
gram karbodioksit salımına eşit, bu da yılda
84 milyon metrik ton karbondioksit salınımı demek. Bu da 280 bin roketin atmosfer
• Tüketilen tütün talebine yetişmek amacıy- dışına çıkmak üzere saldığı karbondiokside
la başka ürünler için kullanılabilecek toprak, eşdeğer.
su ve emek gücü kullanılıyor. Daha fazla tütün yetiştirmek üzere özellikle de az geliş- GÜNLÜK 74 LİTRE SUYU
miş ülkelerde yıllık 200 bin hektarlık orman KURTARMAK MÜMKÜN
yok edilip bilinçsiz şekilde tütün tarımına • Tütünde üretim verimliliğini artırmak için
açılıyor. Bu da yıllık ormansızlaşma oranın- kullanılan zirai kimyasallar toprak, su ve
da yüzde 5 gibi yüksek bir orana denk geli-
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• Benzer çevre kirliliği ısıtılmış tütün ürünleri, elektronik sigara, yakılmadan tüketilen
tütün ve nikotin ve tütün ürünleri için de
geçerli. Kullanılan kartuşlar, cihazlar, ısıtıcılar, piller, ürün kalıntıları hem plastik yapıları
hem de içerdikleri maddelerden dolayı çevreyi kirletir.
TÜTÜN YETİŞTİRİCİLERİ DE
RİSK ALTINDA
• Tütün yetiştiricileri el temasıyla günde 50
sigaraya denk gelen miktarda nikotini ciltten
emilme yoluyla alır ve bu etkiye bağlı olarak
ciltlerinde bir nikotin zehirlemen durumu
olan ‘Yeşil Tütün Hastalığı’ görülür. Yine kullanılan zirai ürünlerden ağırlıklı olarak alüminyum ve asetat gibi zararlı maddelerin
kan değerleri daha yüksektir. Bunların uzun
dönemde tümör, beyin sorunları, kan hastalıkları ortaya çıkma olasılığı maruz kalmayanlardan daha yüksek orandadır.
• Tütün üretim çiftliklerinde çalışan çocuklarda büyüme yavaşlığı, kadınlarda üreme
sorunları görülür. Tüm yaş gruplarında sigara içimi daha yüksek orandadır, dolayısıyla
diğer birçok sağlık sorununa daha yatkın
olurlar.
DÜNYAMIZI DA KİRLETMEYELİM
• Temiz çevre bilincine çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda tütünün ne kadar
önemli bir düşman olduğunu akılda tutmalıyız. Vücudumuzun zararlı maddelerin oyun
alanı olmasını tercih etmeyeceğimiz gibi,
dünyamızın ve çevremizin dumanla ve iz• Ayrıca her bir sigara için 3,7 litre su har- maritle kirlenmesine müsaade etmemeliyiz.
canıyor. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu ve
dünyada ciddi sayıda insanın temiz su erişi- • Tütün kullanıldıktan sonra yılda 6 trilyon
minde sıkıntı yaşadığı düşünüldüğünde bu sigara izmariti atığı oluşuyor, bunun 4,5 trilciddi bir rakam. Bir sigara kullanıcısı eğer si- yonu kontrolsüz olarak doğaya atılıyor. Bu
garayı bırakırsa günlük 74 litrelik bir tasarruf da toplamda 900 milyon kg. atığa eşit. Tüm
yapabilir.
tütün döngüsündeki çıktılar düşünüldüğünde toplam atık miktarı 25 milyon metrik
VÜCUDUMUZU DA
ton olarak hesaplanır.
çevreyi kirletiyor. Tütün için kullanılan toprakların bu ekime hazırlanması da ciddi ve
maliyetli bir rehabilitasyon çalışması gerektiriyor. Nikotin ve diğer zararlı maddelerinin
doğada yok olması için yaklaşık 10 yıl gerekiyor.
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TEK BİR İZMARİT BİN LİTRE
SUYU KİRLETEBİLİR
• İzmaritin yapısal olarak plastik türü selüloz
asetattan üretildiğini, bunun zor parçalanan
yapıda olduğunu yıllar süren süreçte çevreye (toprak, su) mikroplastik kontaminasyona yol açtığını bilmeliyiz. Filtrelerin içinde
kalan nikotin ve zararlı maddelerin karıştıkları su ve toprağı kullanan bitkilerin gelişimini yavaşlatır, balık ve su canlılarının ölümüne yol açar. Tek izmarit 1,000 litre suyu
sağlıksız hale getirebilir ve bu gıda ve yaşam
zincirleriyle hayatımıza ve vücudumuza
geri dönebilir.

TÜSAD HAKKINDA
Göğüs hastalıkları alanında ülkemizin ilk
bilimsel meslek kuruluşu olarak 22 Haziran
1970 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye
Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD),
halen Türkiye genelindeki 4.500’ün üzerindeki üyeleri ile “halkın akciğer sağlığını korumak” amacı doğrultusunda çalışmalarını
sürdürüyor. Toplumsal ve mesleki eğitimi,
araştırmaları destekleyerek halk sağlığının
korunmasına yönelik faaliyetler yürüten
TÜSAD, “Tükenmeyen bir nefesle” sloganı
ile 52 yıllık geçmişinde 43 ulusal kongre, sayısız bilimsel toplantı, sempozyum, iki dünya kongresi ile bilinçlendirme ve farkındalık
projelerine imza attı.
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yörüklerin

TARİHİ

Yörükler Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya
yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan Oğuz Türklerine verilen addır. Bunlara, Türkmenler adı da verilir.

YÖRÜK KELİMESİ
Yörük; yürü(mek), yörü(mek), kelimesinden
türetilmiştir. Bu haliyle, Yörük, “yürüyen”, “göçen”, “göçebe” veya “yarı göçebe” olarak yaşayan insan demektir.
Yörük, göçebe yaşam tarzını seçmiş insandır. Anadolu’da yaylak-kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri için de kullanılır.
1990′lara kadar azalarak devam eden yörüklük geleneği günümüzde Orta ve Batı
Toroslar’ da yaşayan 500 den fazla aile tarafından hala devam ettirilmektedir. Bu geleneğin gelecekte alternatif bir turizm anlayışı
içinde değerlendirilerek yaşatılabilmesi için
çalışmalar yapılmaktadır.
Karagöl der ki: Yörüklük sadece yazın yaylak
alanda kışın şehirde geçirilen bir hayat tarzı değildir. Maddiyatçılığı ve aidiyetliği reddeden, insanın ve doğanın birbiriyle uyum
içinde yaşayabileceğini kanıtlayan, şehirde
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na göre daha uzun süre devam ettiren ve
yerleşik düzene nispeten yakın zamanlarda geçen Türk topluluklarından birisidir. Bu
hayat tarzı onların karakterlerine yansıyan
ve onların temel özellikleri haline gelmiş
bir takım hasletleri vardır. Mesela Yörükler
hoşgörülü insanlardır. Sürekli olarak yer değiştirirler ve farklı anlayışa sahip bambaşka
yaşantı tarzları olan insanlarla sürekli olarak
karşılaşırlar. Bu durum onların daha hoşgörülü insanlar olmasını sağlar, çünkü onlarla
barış içinde yaşamanın tek yolu hoşgörüden geçer. Kendi hayat tarzlarını korumanın
başkalarının hayat tarzına saygı duymakla
mümkün olduğunu görmüşlerdir.

yaşayan insanların rahatlığına ve sıradanlı- olur.
ğına nazire yaparcasına zor ama bir o kadar
zevklidir.
YÖRÜK KİMDİR?
Yörükler, atlı-göçebe Türk kültürüne uygun
Yörük Türkmenlerin aşireti olmaz, “oba”ları yaşantılarını diğer bir çok Türk topluluğu-
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Yörükler yardımsever insanlardır. Yüksek
yaylalarda çarşı pazardan uzak yaşadıkları
için ihtiyaç duydukları şeyleri yine başka
yörüklerden karşılamak zorundadırlar. Bu
mecburiyet onlara imece sistemini ve paylaşmayı çok iyi öğretmiştir.
Çalışkandırlar, hayatlarını yaylalarda sürdürmek ve daha rahat yaşamak için ihtiyaç
duydukları şeyleri kendileri üretmek zorundadırlar. Bu yüzden her yörük obası aslında
bir tür entegre fabrika gibi çalışır. Peynir, yağ,
yoğurt yaparlar, koyunlarından yün elde
ederler, bu yün ile kilim, halı, çadır çulu, pantolonluk kumaş dokurlar, kazak, eldiven, çorap gibi giysiler örerler, deriyi işler, post, çarık,
çanta, peynir tuluğu yaparlar. Kısacası her
yörük obası bağımsız bir ekonomik birimdir.
Yörükler temiz insanlardır, Bir kere hep su
kenarında konaklarlar. Bu sadece kendileri
ve hayvanları için içme suyu teminine yönelik bir şey değildir. Temizlik de bu seçimin
en önemli sebeplerinden birisidir. Hijyen
şartları göz önüne alındığında o zamanların
en sağlıklı ortamları mikropların yayılma
riskinin en az olduğu yüksek dağ başlarıydı.
Çadırında kaynatılmış temiz bezler ve kaynatılmış sıcak su kullanılarak doğum yaptırılan bir yörük gelini (geçmişin gelişmemiş
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Oğuz boyları, Anadolu topraklarının her tarafına yayıldı. Bir kısmı yerleşik hayata geçerek Türkmen adını aldı, bir kısmı da yarı-göçebe hayatını sürdürüp Yörük ismiyle anıldı.
Osmanlıların Rumeli’ye geçişinden sonra,
Yörüklerin önemli bir bölümü de Rumeli’ye
göç ettirildi.
Yörükler’in başlıca geçim kaynakları koyun
ve keçi idi çünkü göç sırasında küçükbaş
hayvanlarla yer değiştirmek daha kolaydır.
Yörük aşiretleri ve obaları isimlerinde genellikle “Karakeçili”, “Sarıkeçili” gibi koyun ve
keçi sözcüklerini barındırırlar.

top döküm işlerinde işçilik yapmak, kale
duvarları inşa etmek, cami, vakıf gibi devlet
tarafından yaptırılan binalarda çalışmak, donanmada kürek çekmekti. Ayrıca kalelerde
muhafızlık yaparlardı.
Osmanlı Devleti, Rumeli’de yaşayan Yürükleri hükümete bağlamak için, kendilerine
“Rumeli Fatihlerinin Çocukları” unvanını
verdi. Rumeli Yürükleri, 19. yüzyılın sonlarında tamamen göçebelikten uzaklaşarak,
halkla kaynaştılar ve köyler kurdular. Anadolu Yürükleri 16 ve 17. yüzyıllarda Mersin’e
yerleştiler. Yazları yaylalara çıkıp hayvancılık ve odunculuk yaptılar. Kışları İçel, Teke,
Alaiye dolaylarında oturan Yürükler, hırsızlık ve soygunculuk yaptıkları gerekçesiyle
Kıbrıs’a sürüldüler. Daha sonra geri dönmelerine izin verildi ve bir bölümü Aydın, Manisa, Kütahya dolaylarına yerleşti; bir bölümü
de Çukurova’da Tahtacı aşiretlerine karıştılar.

OSMANLI VE YÖRÜKLER
Yürükler için, hükümet tarafından sık sık kanunlar ve hükümler çıkarıldı. Osmanlı idaresi, Yürüklerden otuz kişilik gruplar düzenleyerek, her 3 kişilik gruba “Ocak” adını verdi.
Ocaklar içinde de “nöbetli”, “eşkinci”, “yamaklı” gibi görevliler belirlendi. Savaş sırasında,
Yürüklerden geri hizmet kişileri olarak yararlanıldı. Bunların görevleri topları çekmek, (yorukkulturu.wordpress.com)
sağlık şartları göz önüne alındığında) acaba en güzel örneklerini göstermişlerdir.
gerçekten kötü şartlarda mı doğum yapıyordu.
TARİHTEKİ YÖRÜK’LER
Osmanlı Türk Cihan Devleti, tüm BalkanYörükler özgürlüklerine de düşkündürler. lar’da elde ettiği topraklara sahip olunması
Özgürlükleri için tehlike olarak gördükleri için Türkmen/Yörükleri göndermiş ve göev-bark, tarla-bahçe sahibi olma işine hiç revlendirmiştir.
meyletmemişler, Anadolu’nun uçsuz bucak- Yörükler Anadolu ve Rumeli’de göçebe olasız yaylalarında o pınar başı senin bu pınar rak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlabaşı benim dolaşıp durmuşlardır. yerleşme- yan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda
leri için yapılan baskılara uzun süre diren- kurdukları çadırlarda oturan Oğuz Türklerimişlerdir. Yörükler bir süreliğine de olsa yer- ne verilen addır. Bunlara, Türkmenler adı da
leştirilseler dahi bir fırsatını bulup yine eski verilir. “Cesur, muhârip, iyi yürüyen, eli ayağı
yaşantılarına dönmüşlerdir.
sağlam” gibi mânâları ifade eden “Yörük” kelimesi yerine, “yürük” kelimesi de kullanılır.
Çabalarının özeti şu dizededir:
Umumî olarak konar-göçer hayat yaşayan
Ferman Padişahınsa dağlar bizimdir.
bütün topluluklar için kullanılan bu ad, daha
Kurtuluş savaşında ülkemizi işgale yeltenen çok yarı-göçebe Oğuz boyları için alem (özel
düşmana karşı Anadolu’da başlayan direniş ad) olmuştur.
hareketlerine hemen katılmışlar, bir çok şehitler vermişler ama Türk vatanseverliğinin Anadolu’nun Türkleştirilmesi sırasında,
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İzmir’in Adı
Bilinmeyen
Kahramanı:
Yüzbaşı Şerafettin
Dr. Umut Cafer KARADOĞAN

Ağır ateş altında İzmir’e doğru düşmanı denize dökmek için koşuyordu… Dördüncü
Alay Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Şerafeddin Bey’i, vücuduna isabet eden kurşunlar
ve şarapnel parçaları durdurmadı. İzmirli gencin uzattığı Türk Bayrağı’nı alıp, göğsüne soktu ve göğsündeki kanın bulaştığı bayrağı gözyaşları içinde Hükümet Konağı’nda
göndere çekti. Yüzbaşı Şerafeddin, o dakikaları, ‘’yaraları kim düşünür, ölsem ne gam.
İzmir’i kurtarmıştık ya. Bu şerefin öncüleri biz olmuştuk ya’’ diye anlatır. Gazi Mustafa
Kemal bu genç kahramana ‘İzmir’ soyadı almasını rica etti.

İ

zmir’in kurtuluşunu gösteren arşiv filminde, İzmir Hükümet Konağının merdivenlerinden koşarak çıkan ve gönderden Yunan bayrağını 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 olmadığını soruyordu.” Aldığı cevaplar ise oldukça enteresan ve infial
uyandırıcıydı. İşte bende bu sebepten ötürü
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rafeddin Bey ve askerleri adeta uçarcasına,
anlatılmaz bir hızla mesafeleri aşıyor, İzmir’e
doğru düşmanı denize dökmek için koşuyordu. Kaçan düşman; köyleri, kasabaları yakıyor, intikamını sivil halktan alıyordu. Adım
başı rastladıkları yürekler acısı manzara, hızlarını büsbütün artırıyordu.

rağı’nı alıp, göğsüne soktu ve sendeleyerek
Hükümet Konağı’na yöneldi. Ama burada
bir sürprizle karşılaşan yüzbaşı, kapının kilitli olduğunu gördü.

9 Eylül sabahı saat 09.00’da Bornova’ya giren genç Yüzbaşı, Halkapınar’a doğru yürüdü. Bir Rum’a ait Tuzakoğlu Un Fabrikası
önünde baskın kuşkusunu taşıyan yüzbaşı,
birliğin önüne tüfekleriyle koşan 8 er yerleştirdi. Kuşkuları doğru çıktı, bir anda müfreze
fabrikadan ateş yağmuruna tutuldu. Burada
8 erin 3’ü şehit verildi. Olay yerinde yapılan
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 başladı. Müfrezesinin başında kente saat 10.30’da
giren Yüzbaşı Şerafeddin, Kordon’a kurşun
ve şarapnel yağmuru altında 40 askerini
kaybederek ulaştı.

bu makalemi bir milli kahramana, hiç kimsenin adını bilmediği ama her milli bayramda,
ekrandan hareketli resimlerini gördüğüm
“Yüzbaşı Şerafeddin İzmir’e” ayırdım.

Süvariler, dörtnala Kordonboyu’ndan Pasaport İskelesi’ne geldiklerinde, bir Rum’un
attığı bomba, Yüzbaşı Şerafeddin’in atının
önünde patladı. Omzuna ve koluna şarapnel parçaları isabet eden yüzbaşı, can yoldaşı olan atının parçalanan bedenini istemeyerek orada bıraktı ve müfrezesinin kendisine
temin ettiği yeni bir at ile yoluna devam etti.

İzmir o gün yeni bir tarihe uyanıyordu. Ordu,
Mustafa Kemal’den doğrudan aldığı emir ile
adeta İzmir’e akmaktaydı. İkinci Süvari Tümen 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 “şeref” diye anılırdı. Bu emiri alan Yüzbaşı Şe-

Hükümet Konağı’nın önündeyse Türkleri
bu konağa kesin sokmama kararı almış olan
ve yüzbaşı ile müfrezesini makineli tüfek
ateşiyle karşılayan bir Yunan mangasıyla
karşılandı. Yüzbaşı Şerafeddin’i, burada göğsüne isabet eden mermiler de durduramadı.
Atından atlayarak inen Şerafeddin Bey, yerel
halkın ve askerlerinin desteğiyle etkisiz hale
getirilen Yunan mangasının önünden sıyrılarak, bir İzmirli gencin uzattığı Türk Bay-
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Emir subayı Süvari Teğmeni Ali Rıza Beye
bakarak kapının derhal vakit kaybedilmeden açılması talimatını verdi. Süvari Teğmeni Ali Rıza Bey duruma müdahale ederek
yan kapının zincirini kırıp yolu açtı. Balkona
çıktığında göğsündeki kanın bulaştığı bayrağı gözyaşları içinde göndere çeken Yüzbaşı
Şerafeddin, o dakikaları, ‘’yaraları kim düşünür, ölsem ne gam. İzmir’i kurtarmıştık ya. Bu
şerefin öncüleri biz olmuştuk ya’’ diye anlatır.
Hükümet Konağı’nın önünde toplanan halk,
coşkun alkışlar arasında Türk subayı ve arkadaşlarını bağrına basarken, o gün akşam saatlerine kadar yabancı konsoloslarla görüşme görevi de bir yandan yaraları pansuman
edilen Yüzbaşı Şerafeddin tarafından yerine
getirildi. Bu arada Yüzbaşı Zeki komutasın-
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daki süvari birliği Sarıkışla’ya, Üsteğmen Arif
ve takım komutanı Celal Bey ile Yedeksubay
Besim Efendi de Kadifekale’ye bayrağı çektiler. Bir kaç dakika içinde ise binanın üst katında görev tamamlandı. 1919’un 15 Mayıs’ından 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 konulmuş oldu. Bütün bu gelişmeler, dakika dakika cephe komutanlığına bildirildi.
Belkahve’den tarihi günü izleyen başkomutan Mustafa Kemal Paşanın, yanında Fevzi
ve İsmet paşalar olduğu halde, 10 Eylül sabahı İzmir’e gelişi görkemli oldu, kent adeta
ayağa kalktı. İzmir’e girişinden iki gün sonra Başkomutan, Şerafeddin Yüzbaşı’ya, ‘’İzmir’’ 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. Tabii bu arada Mustafa Kemal Paşa tarafından
İzmir’e ilk girecek subay ve asker her kimesneye nasip olacak bu şanın yanında bir de
maddi anlamda ödül verileceği de kamuoyuna duyurmuştu. Bu sebeple ordu da MustafaKemal Paşanın “ordular ilk hedefiniz
Akdeniz’dir. ileri! “ nidası büyük etki uyandırdı. Çünkü; Sakarya Savaşı’nın ardından
Ankara TBMM Hükümeti, Sovyet Rusya,
Azerbaycan ve Afganistan tarafından tanındıktan 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 gönderilmiştir.
Buhara Cumhuriyeti’nden gelen bu heyet,
7 Ocak 1922’de Çankaya’daki bağevinde
TBMM Başkanı ve Başkomutan Mustafa Kemal 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 kahramana verilmek üzere saklanmasını Gazi’den
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rica etti. Bu sırada Beyrut eşrafından Yahudi
bir esnaf olan Misbah Efendi de, aynı amaçla
500 altın lira ödül koydu. Yaşanan bu gelişmeler, Batı Cephesi Komutanlığı’nca askerlere duyuruldu. Bu andan itibaren kılıç milli mücadele ile özdeşleşti, birçok subay ve
askerin düşlerini süsledi. Büyük kurtarıcı,
bu gelişmenin ardından Buhara Hükümeti’nden emanet aldığı kılıcı da, 15 Eylül günü
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 Siret Hanım, “üçüncü kılıcı” İzmir’de açılması
planlanan İnkılap Müzesi’ne verilmek üzere
İstanbul Valiliği’ne kendi eliyle götürüp teslim etti.
Kılıcı Siret hanımdan emanet alan dönemin
yetkilileri kılıcı İnkılap Müzesine ulaştırmadı. Bugün kılıç bilinmez, ancak muhakkaki
bilinçsiz ellerde oradan oraya sürükleniyor
ve bir milletin tarihiyle fark edilmeden alay
ediliyor. Bugün Konak Meydanı ya da İzmir´in herhangi bir yerini gezdiğinizde, insanlarla temas ettiğinizde Yüzbaşı Şerafeddin ile ilgili en ufak bir bilgi kırıntısının dahi
olmadığını görürsünüz. Adeta koca kentin
tarihsel bilinci yok edilmiş, ortadan kaldırılmıştır. 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.

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 Manioğlu) İstanbul’da özel bir okulda eğitim almasını isteyen Şerafeddin Bey onun için de türlü
fedakarlıklar yapmış, ancak gururundan, şerefinden asla ödün vermemiştir.
Bu İzmir fatihinin ölümü de ne yazıktır ki,
garip guraba hastanesinde kalp yetmezliğinden olmuştur. Şerafeddin Bey kalp yetmezliğinden ölmesine rağmen bundan
önce geçirdiği felcin de onun yaşamını bir
o kadar zorlaştırdığını hatırlatmak isterim.
İzmir halkı, İzmir fatihi´ne, ölümünden birkaç yıl önce borcunu ödemek amacıyla bir
kampanya düzenlemiş, Şerafeddin Bey’e bir
ev armağan etmek istemişler, ancak Şerafeddin Bey; “benim yaptığım, bir vatan ve askerlik vazifesinden ibarettir” diyerek bu öneri ve teklifi reddetmiştir. Albaylıktan emekli
olan Şerafeddin Bey 1951 yılında vefat edince kabri, Beşiktaş’ta, Yahya Efendi dergâhı
mezarlığına defnedilmiştir.
Şerafeddin Bey o haldeyken bile eşini yanına çağırarak Gazi Paşanın kendisine hediye
ettiği ve gözü, adeta kızı gibi gördüğü türlü
zorluklara rağmen elden çıkarmadığı kılıcının ailesinden çok milletinin hakkı olduğunu söyleyerek İzmir’de kurulacak müzeye
verilmesini istemiştir. Halbuki; İzmir Hükümet Konağının önünde Şerafeddin İzmir’in
bir heykeli yapılarak gelecek kuşaklara tanıtılamaz mıydı? Bize bu ülkede huzur içerisinde ve hiç kimseye bağlı olmadan yaşama
şansını tanıyan ecdadımıza bunu da mı çok
görüyoruz?

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 ayrılmıştır. Milli Mücadelenin ardından evlen- (Kaynak: www.beyaztarih.com)
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