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Meslek büyükleri
anısına, genç nesillere
anlamlı destek
KLİVET YÖNETIM KURULU VETERINER FAKÜLTESI
ÖĞRENCILERINE SAĞLAMIŞ OLDUĞU BURS IMKANINI
BUNDAN BÖYLE HER SENE, KAYBETTIĞIMIZ MESLEK
BÜYÜKLERIMIZ ADINA VERME KARARI ALMIŞ BULUNUYOR.

K

LİVET Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner
Hekim Tarık Akan,
bu yıl on meslektaş adayımıza sağlanacak Şehit Veteriner
Hekim Yüzbaşı Kemal Cemil
Bey Bursu'nu ve meslek
büyüğümüzü anlatıyor.
"İnsanlığın uzun varoluş
yolculuğu, bu yolda azimle,
sabırla ve büyük fedakarlıklarla hayatlarını insanlığa
adamış ve pek çoğu çoktan
unutulmuş kahramanların
üstün çabalarıyla bugünlerine gelmiş ve halen devam
etmekte. Zamanla unutmak,
insanoğlunun hem üstünlüğü hem de en zayıf özelliklerinden. Eskiler “Hafıza-i
beşer nisyan ile maluldür”
sözüyle bunu çok güzel
ifade etmişler.
Büyük acıları, yıkımları
savaşları unutmak, aynı

büyük hataların tekrarlanmasına, açlığa, savaşlara ve
ölümlere sebep olabileceği
gibi tekrar dostluğa ve kardeşliğe de olanak sağlayabiliyor. Tıpkı genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin daha birkaç
on yıl önce topraklarına göz
dikmiş batılı ülkelerle bilimsel alışveriş için gençlerini
bu ülkelere göndermesi
örneğinde olduğu gibi.
Yokluk ve savaş içerisinde
geçen uzun yılların sonunda
her meslek grubundan pırıl
pırıl genç beyinleri “Muasır
medeniyetler” seviyesine
çıkmak, yoksul ama onurlu
halkına ve vatanlarına yararlı
birer birey olabilmek için
fedakarca ve kendilerini düşünmeksizin azimle çalıştılar.
İşte genç Cumhuriyetimizin veteriner hekimleri de
bu fedakarca çalışanlar ara-

sında yarattıkları destansı
örneklerle yerlerini aldılar.
Öylesine ki; arkadaşına
yazdığı mektupta Ruam’dan
ölmekten değil çalışmalarının yarım kalmasından
korktuğunu yazacak kadar
kahraman ve fedakardılar.
Evet insan unutur ve
“Hafıza-i beşer nisyan ile
maluldür” ama kurumların, kuruluşların kurumsal
hafızanın unutması kabul
edilebilir değildir. Mesleki
ortak belleği taze tutmak
genç nesillere aktarmak ve
o mesleği bugünlerine taşımış kahramanların mukaddes anılarını onurlandırarak
geleceğe taşımak mesleki
kurumların görevleri ve
ödevleridir. Bu bilinç ve
amaç doğrultusunda; Türk
Veteriner Hekimliğinin
gelişmesinde ve bugünlere

gelmesinde gerektiğinde
hayatlarını hiçe sayarak görev alan, yitirdiğimiz değerli
meslek büyüklerimizin aziz
hatıralarını yaşatmak, onları
saygıyla anmak ve genç
meslektaşlarımıza tanıtmak
amacıyla KLİVET yönetim
kurulu veteriner fakültesi öğrencilerine sağlamış olduğu
burs imkanını bundan böyle
her sene, kaybettiğimiz meslek büyüklerimizin değerli
hatıraları adı altında verme
kararı almış bulunuyor.
ŞEHİT VETERİNER
HEKİM YÜZBAŞI KEMAL
CEMİL BEY BURSU
Bu yıl, on meslektaş adayımıza sağlanacak aylık 275 TL,
toplam 33.000 TL tutarındaki
bursun adı; “Şehit Veteriner
Hekim Yüzbaşı Kemal Cemil
Bey Bursu” olarak belirlenmiştir. Çalışmalarıyla binlerce insanın ve hayvanın hayatını kurtarabileceğini bildiği
hocasını yaşatmak için kendi
hayatını feda etmeyi göze
alan, toplum sağlığı için eşi
nadir bulunur bir fedakarlıkla
veteriner hekimlik mesleğinin tüm insanlık için taşıdığı
kıymeti gözler önüne seren
Yüzbaşı Kemal Cemil Bey ve
aynı onun gibi, yaşamlarını
yaptıkları çalışmalar neticesinde yitiren arkadaşları Şehit
Veteriner Hekim Binbaşı
Ahmet Bey ve Yüzbaşı Hüdai
Bey’ler ve mesleğimize ömürlerini adamış tüm meslek
büyüklerimizin hatırası önünde KLİVET Yönetim Kurulu
olarak bu vesile ile bir kez
daha saygıyla eğiliyoruz." 

PROF. DR. HAZIM
GÖKÇEN’İN KALEMİNDEN
ŞEHİT VETERİNER HEKİM
YÜZBAŞI KEMAL CEMİL BEY
“Veteriner Hekim Yüzbaşı
Kemal Cemil Bey, 1902
yılında doğmuştur. İstanbul
Veteriner Yüksek Okulunda
öğrenci iken Kurtuluş Savaşına katılmak üzere Anadolu’ya
geçmiş ve çeşitli askeri birliklerde görev almıştır.

Yüzbaşı Kemal Cemil Bey
hocasını kurtarmak amacıyla, geliştirmeye çalıştığı ve
Anamorve adını taktığı aşıyı
kendisine tatbik ederek elde
ettiği antikorları hocasına
vermiş ve hocasının ruamdan
kurtulmasını sağlamıştır.

Savaşın bitiminden sonra
tekrar İstanbul’a dönerek
1925 yılında öğrenimini
tamamlamıştır.

Ancak çalışmalarının ikinci
bölümünde kendisi de ruama
yakalanmış ve 1934 yılında
vefat etmiştir.

Stajını yaptığı Ankara Etlik Aşı
ve Serum Evinde daha önce
askeri Veteriner Hekimleri
Binbaşı Ahmet ve Yüzbaşı Hüdai Beyler tarafından başlatılan ve ne yazık ki ölümlerine
neden olan Ruam hastalığına
karşı aşı üretme çalışmalarına, onların bıraktığı yerden
devam etmiştir.

Cenazesi karantina nedeniyle
Paris’te toprağa verilmiş,
ancak beş yıl sonra Türkiye’ye
getirilebilmiştir.

Ancak, teknik olanakların yetersizliğini gördüğü için çalışmalarını sürdürmek amacıyla
Paris’teki Pastör Enstitüsüne
gönderilmesini talep etmiş ve
1930 yılında izin alarak Prof.
Dr. Rene Legroux’un yanında
çalışmaya başlamıştır.
Bir yandan aşı çalışmalarına
devam ederken bir yandan da
“Ruam ve Ruama Karşı İmmunizasyon” konulu doktora
tezini tamamlamıştır.
Pastör Enstitüsündeki
çalışmaları sırasında hocası
Prof. Dr. Rene Leraux ruama
yakalanmıştır.

Yüzbaşı Kemal Cemil Beyin
eşine ve çocuklarına Atatürk’ün imzasını taşıyan bir
Bakanlar Kurulu kararı ile
2500 lira destek verilmiştir.
Hocası Prof. Dr. Leroux
Yüzbaşı Kemal Cemil Beyin
ürettiği Anamorve adlı aşıyı
1947 yılında İran’da sülfamitlerle birlikte insanlara ve
hayvanlara uygulayarak
Ruama karşı başarılı sonuçlar
elde etmiştir.”

