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Mesleğimizi yaptığımız için suçlandık. Oysa bu “suçu” işlemek için yemin ettik.  



Hekimler Taraftır
Gerçeğe ulaşma çabasındadır insan. Ulaşabildiği ise; yalın gerçeğe 
isteyerek ya da istemeden yaptığı hata/lar ve taraf tutmasının eklenmesi 
ile saptayabildiği kadarıyla gerçektir. İstemeden yapılan, şansa bağlı olan, 
rastgele hatalar için bilimde yaygın olarak %5’lik pay bırakılır. Bunun üzeri 
kabul edilmez. Gerçekten uzaklaştıran diğer etmen taraf tutmadır. Bilerek 
yapılan hatalar şansa bağlı olmayıp bir yöne eğilimlidir ve sonucu etkiler. 
Belli bir yere bakarak, belli özelliği göz önüne alarak, inanmadıklarınıza 
gözlerinizi kapatıp inandığınızı dikkatle arayıp kaydederek taraf tutmuş 
olur, gerçekten uzaklaşırsınız. Gerçekten uzaklaştırdığından bilim adamı 
taraf tutmaz ve bunun için çaba tüketir. 

Hekimlik salt bir meslek olmayıp aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Yaşam 
biçimine dönüşmüş hekimlik sanatı uygulamalarında hekim, taraf tutar. 
Üstelik bu tarafgirliği mesleğine yakışandır ve tartışılamaz. 

Mezuniyeti taçlandıran Hipokrat yemininde hekimin uygulamalarında 
taraf olacağı anlatılır. 

Yemin; ….hayatımı insanlık yoluna adayacağımı… 
Sanatımı vicdanımın buyrukları doğrultusunda... 
Hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağıma… 
Din, millet, ırk, siyasal eğilim ya da toplumsal sınıf ayırmadan…
insan hayatına saygı... diye sürer;     

Baskı altında kalsam bile, tıp bilgilerimi insanlık değer ve yasalarına karşı 
kullanmayacağıma… şeklinde biter. 

Hekim; bireyin ve toplumun sağlığı ve refahının yanında taraftır ve 
tarafını belirlerken mesleki değerlerini göz önüne alır.  Hekim toplum 
sağlığını dolaylı ya da dolaysız şekilde olumlu etkileyen tüm etmenlerin 
yanında, olumsuz etkileyen etmenlerin ise karşısındadır. Bunun için 
yemin etmiştir. Hekim, vicdani boyutu da olan, başta savaş olmak üzere 
tüm şiddet çeşitlerinin, sağlığı etkileyen yoksulluk, gelir-eğitim ve sağlık 
eşitsizliklerinin karşısındadır. Karşısındadır çünkü bunların insanları 
vicdan sızlatan şekilde hasta ettiğini, sakat bıraktığını, öldürdüğünü bilir. 
Yemin olması dışında içeriği hakkında fikri olmayanlar Hipokrat yemininin 
adını kullanarak hekimi suçlayabilirler. Toplum ve siyasiler hekimlik 
sanatını anlamaktan çok hizmetlerinden yararlanır. Yıllardır yürütülen 
politikalar da hasta ile hekim arasına parayı sokmuş, toplumsal sınıf, siyasal 
eğilim gibi suni ayrımları belirginleştirmiştir. Koşullar ne kadar olumsuz 
olsa da hekim şiddet nedeniyle, yoksulluk nedeniyle, adaletsiz gelir dağılımı 
nedeniyle oluşan sağlık sorunlarına karşı tarafsız kalamaz. Baş görevi olan 
insanın sağlığına uygulanmış olumsuzluklar vicdanını rahatsız eder, baskı 
altında kalsa bile hiçbir ayrım gözetmeden mesleğini uygular. İnsanların, 
toplumun daha sağlıklı olması için çalışır… Mesleğinin gereğini yapan 
hekimin suçlanması ise akıl ile bağdaşmaz. Bu; proje çizdiği için mimarın, 
motor yaptığı için mühendisin, ekmek yaptığı için fırıncının suçlanması 
gibidir. Hekimin savaş, şiddet, yoksulluk, toplumsal eşitsizliklere karşı 
taraf olması mesleğinin doğası ve kendine ettirilen yeminin gereğidir. O, 
insana ve onun refahına odaklanmıştır.

Bu sayımızda ana konumuz; gezi olayları.  Olaylar sırasında yaşanan ölüm, 
yaralanma, sakat kalmaları, şiddet karşısındaki net tavrımız ve insanı odak 
alan Hekimce Bakış’ımız ile en yalın anlatımla “kabul edilemez” buluyoruz. 

Bu sayımızda mesleği uğruna yaşamını yitiren Curie’yi, mesleği uğruna 
elli kişiden dayak yiyen doktoru bulacak, gazeteci ve hekim gözünden gezi 
olaylarını okuyacaksınız. Dergimizin bu sayısına Hiroşima’nın yıl dönümü 
dek geldi. Bu insanlık suçunu işleyenleri lanetliyor ve bir daha yaşanmaması 
dileğiyle anıyoruz. 

Dr. Alpaslan Türkkan
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SAĞLIKTA 

ÇATIRDIYOR!...
Anımsanacağı gibi, 2003 yılında neoliberal sağlık reformlarını 

Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) adıyla topluma duyuran eski 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, programın başarısına kanıt olarak 

sıklıkla kızamık olgu sayısındaki düşüşü örnek olarak gösterirdi.

Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre ülkemizdeki kızamık olgu sayısında 
2002-2011 yılları arasında önemli bir azalma gözlenmiştir (Tablo 1). Eski 
Bakan bu azalmayı SDP ile ilişkilendiriyor; sağlık ocaklarında özveri 
ile çalışan sağlık personelinin bağışıklama konusundaki çabalarını 
görmezden geliyor ve 2004 yılında kendileri tarafından yapılan standart 
vaka tanımı ile kesin tanı koymak için getirilen laboratuvar doğrulama 
zorunluluğuna pek değinmiyordu.

Tablo 1. Türkiye’de kızamık olgu sayısı

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

7.810 5.600 8.744 1.119 34 3 4 4 7 111

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı,  2011.

Ülkemizde kızamık olgu sayısındaki azalma 2011 yılıyla birlikte başta 
İstanbul olmak üzere yerini hızlı bir artışa bırakınca, TTB ve Ankara 
Tabip Odası tarafından 11 Aralık 2012 tarihinde “Kızamık Var Sağlık 
Bakanlığı’ndan Açıklama Yok” konulu bir basın toplantısı düzenlendi .1

Açıklamada “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 4 Aralık 2012 tarihli 
yazısından anlaşıldığına göre, Haziran ayından bu yana İstanbul’da 
kızamık vakaları görülmektedir. Kızamık Bilimsel Danışma Kurulu kararı 
ile İstanbul için aşılama programında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 
Türk Tabipleri Birliği’ne sadece İstanbul’da değil, Ankara, Adana, Yozgat 
gibi ülkemizin pek çok bölgesinde kızamık olguları görüldüğüne dair 
bilgiler ulaşmaktadır. Tüm bunların yanında iki asistan hekimin de 
1    TTB, http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/kizamik-3488.html (Erişim tarihi: 19.08.2013).

Prof. Dr. Kayıhan Pala
Prof.Dr., Bursa Tabip Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı.

DÖNÜŞÜM 
PROGRAMI 

YÖNETİM KURULU’NDAN
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kızamık hastalığına yakalandığı 
bilgisi vardır” denilmekte Sağlık 
Bakanlığı böylesi önemli bir 
konuda toplumu bilgilendirmeye 
çağrılmaktaydı.

Türk Tabipleri Birliği’nce dile 
getirilen kızamık vakalarıyla 
ilgili iddiaları değerlendiren 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 
Türkiye’de sayıları bazen 
yüzlere çıkan kızamık vakaları 
görüldüğünü, bakanlığın aşılama 
yaş grubunda bulunmayan 
bu vakaların tümünün yurt 
dışından gelen virüsle kızamığa 
yakalandığını bildiriyor ve 
‘’Kızamık aşısı belli bir dönemde 
yapılır. Çocukluk çağında 
yapılıyor. Biz 10 yıldır buradayız 
ve son 10 yılda kızamık 
aşılamalarını mükemmel hale 
getirebildik. Ondan önceki 
dönemlerde aşılamada eksikler 
var. Dolayısıyla yaşı özellikle 
20-30 arasındakilerde nadiren 
de olsa yurt dışı kaynaklı virüs 
olduğunda bulaşma riski oluyor 
ama toplumda bunun yayılması, 
sayılarının binlere, on binlere 
ulaşması hiç bir zaman mümkün 
değil’’ diyerek açıklamasını 
yapıyordu .2

Sağlık Bakanı 2011 yılında 
hiç yerli vaka olmadığını 
belirtmesine rağmen 
Dünya Sağlık Örgütü bunu 
doğrulamamakta, ülkemizde 
görülen 105 olgudan yalnızca 
11’inin dışarıdan gelen (importe) 
vaka olduğunu ifade etmekteydi. 
Türk Tabipleri Birliği bu durumu 
“Sağlık Bakanlığı’na ait verilere 
dair böylesi bir kuşkunun ortaya 
çıkması hepimiz açısından kaygı 
vericidir” biçiminde kamuoyu ile 
paylaşıyordu1.

Tartışmalara son noktayı 
geçtiğimiz günlerde Dünya 

2 NTVMSNBC http://www.ntvmsnbc.com/
id/25406397/  (Erişim tarihi: 19.08.2013).

Sağlık Örgütü koydu ve 
Türkiye’yi kızamık salgını 
görülen ülkeler arasında ilan etti. 
Üstelik eski Sağlık Bakanı’nın 
“binlere ulaşması hiçbir zaman 
mümkün değil” dediği kızamık 
olgu sayısı yedi bine (Tablo 2) 
yaklaştı .3 

Yıllar sonra Türkiye yeniden 
kızamık salgını görülen 
ülkeler listesine girdi ve eski 
Bakan’ın SDP’nin başarısı olarak 
gösterdiği bir ölçüt böylece 
ortadan kalkmış oldu.

Ancak sorun bununla sınırlı 
kalmadı. Sağlık Bakanlığı’nın 
SDP’nin başarılı olduğunu 
kanıtlamaya çalıştığı 
göstergelerin birçoğunun kimi 
sorunlar içerdiği gün geçtikçe 
ortaya çıkartılmaya başlandı. 
Bu göstergeler arasında bebek 
ölüm hızı başta olmak üzere kimi 
mortalite istatistikleri önemli 
yer tutmaktadır. Bakanlığın 
iddiasına göre SDP ile bebek 
ölüm hızında büyük bir azalma 
gerçekleşmiş ve hız binde 7.7’ye 
gerilemiş bulunmaktaydı.

Ancak ülkemizde bebek 
ölüm hızına ilişkin toplanan 
veriler, çeşitli yöntemlerle 
yapılan kestirimler ve saha 
araştırmalarının sonuçları 
Sağlık Bakanlığı tarafından 
yayınlanan verilerden farklılık 
göstermektedir . 4

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 
2011’de Türkiye’de bebek 
ölüm hızı 2008, 2009, 2010 ve 
2011 yılları için sırasıyla binde 
(12.1), (10.2), (7.8) ve (7.7) olarak 
verilmiştir. Kaynak olarak 2011 
yılı için “Bebek ve Beş Yaş Altı 
Ölüm Araştırması 2012” adlı 
bir araştırma, diğer yıllar için 
3 WHO http://data.euro.who.int/cisid/?Ta-
bID=318842 (Erişim tarihi: 19.08.2013).
4 Pala, K. Sağlık İstatistikleri Siyasallaştırılıyor, 
Toplum ve Hekim 2013; 28(1):66-69.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
gösterilmiştir. Ancak 2011 yılı 
için kaynak olarak gösterilen 
araştırmanın yayınlanıp 
yayınlanmadığı, yayınlandıysa 
nerede yayınlandığı belli 
değildir. Daha da ilginci, Sağlık 
Bakanlığı tarafından 2011 
yılında yayınlanan Sağlık 

İstatistikleri Yıllığı 2010’da 
bebek ölüm hızı 2008, 2009 ve 
2010 yılları için sırasıyla binde 
(17.0), (13.1) ve (10.1) olarak 
verilmiştir. Her ikisi de Sağlık 
Bakanlığı tarafından yayınlanan 
istatistik yıllıklarında aynı 
yıllara ilişkin bebek ölüm hızı 
değerlerinin farklı olarak 
verilmesi düşündürücüdür. 

Türkiye İstatistik Kurumu’na 
(TÜİK) göre, bebek ölüm hızı, 
2009 yılında binde 13.9 iken bu 
hız 2010 yılında binde 12.1’dir. 
Türkiye’de bebek ölüm hızı 
OECD tarafından 2010 (ya da en 
yakın yıl) için binde 13.6, Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından ise 
2010 yılı için binde 12 olarak 
açıklanmaktadır. Tüm bu veriler 
Türkiye’de bebek ölüm hızının 
binde 7.7 olduğu iddiasını kökten 
çürütmektedir.

TÜİK tarafından toplanan veriler 
kırsal alandan veri toplamak 
zorlukları, bebeklerde nüfusa 
kaydettirilmeye ilişkin sorunlar 
gibi kısıtlılıklara karşın Sağlık 
Bakanlığı tarafından açıklanan 
değere göre ülkemizde bebek 
ölüm hızının en azından 
%57 daha yüksek olduğunu 
göstermektedir.

SDP’nin başarılı olduğu 
iddialarının çürütülmesine 
ilişkin örnekler çoğaltılabilir. 
SDP çatırdamaktadır. Hükümet 
bunu anlamış olduğu için SDP’nin 
mimarı olarak sunulan eski 
Bakanı görevden alarak yoluna 
devam etmek kararını vermişse 

Tablo 2. Türkiye’de kızamık olgu sayısı (2002 – 2013)3 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7.815 5.844 8.927 6.200 34 3 3 8 15 105 698 6.822

11Hekimce Bakış



de, bu karar SDP’yi toplumun 
desteklediği bir politika olarak 
yeniden ayaklandırmaya 
yetmeyecektir.

SDP ile birlikte ilk günden 
bu yana sağlık çalışanlarının 
memnuniyet düzeyi azalmakta; 
Hükümet ise bu durumu 
umursamamaktadır. Hükümet 
için SDP’yi değerlendiren en 
önemli ölçüt hasta memnuniyeti 
olarak dile getirilmektedir. 
Bilindiği gibi, bağımsız araştırma 
sonuçlarına göre sağlık alanında 
hasta memnuniyetinde de bir 
azalma söz konusudur.

2011 yılının Ekim - Aralık 
ayları arasında saha araştırması 
tamamlanan ve Türkiye’yi temsil 
eden bir çalışmada katılımcıların 
%43’ünün sağlık sistemini 

yetersiz veya kısmen yetersiz 
olarak gördükleri, %35’inin 
sağlık sistemini yeterli olarak 
kabul ettiği, beşte bir kadarının 
da (%19) kararsız olduğu 
anlaşılmaktadır. Araştırmacılar 
sağlık sistemimizin yeterli 
olduğunu düşünenlerin oranının 
%35 olması, çeşitli konularda 
değişiklik yapılmasına 
vurgu yapanların oranının 
%50 ve üzerinde seyrettiği 
anlaşıldığından sağlık sisteminin 
genel görüntüsündeki olumlu 
algının yerini daha eleştirel bir 
manzaraya bırakmakta olduğunu 
vurgulamaktadır.5

5 Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Prof. Dr. Ersin 
Kalaycıoğlu, Türkiye’de Sağlık: Toplumbilimsel bir 
Değerlendirme, Koç Üniversitesi Sabancı Üniversi-
tesi İstanbul Politikalar Merkezi http://research.sa-
banciuniv.edu/19127/1/Saglik_Raporu.pdf (Erişim 
tarihi: 19.08.2013).

Bugün SDP’nin “katkı payı” 
marifeti ile hastalardan 
toplanan para tüm ülkedeki gelir 
vergisi tahsilatının yarısından 
fazlaya ulaşmış bulunmaktadır. 
Yurttaşların giderek bu 
durumun farkına varmaları 
kaçınılmazdır ve SDP başlangıçta 
yarattığı hasta memnuniyetinin 
giderek azalmasının ardından, 
çatırdayarak yıkılmaya doğru 
ilerlemektedir.

12 Temmuz 2013
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Evet, 14 Mart Tıp Bayramı 
haftası etkinlikleri içinde, 
Türküler ve Öyküleri 

adlı etkinlikte, çok değerli 
meslektaşlarımla birlikte türküler 
söyledik. Gelenler- dinleyenler 
beğendi, alkışladı. Çok mutlu olduk 
tabii. . Ne var bunda demeyiniz. Bu 
etkinlik 2014 te de tekrarlanmalı 
diye düşünüyor çoğumuz. Yeni 
türküler ve yeni öykülerle. Umarım 
önümüzdeki yıl bu etkinlikte tekrar 
birlikte oluruz. 

Türkülerimizi bilirsiniz. Kimileri 
vardır, ezgileri basittir, kolayca 
mırıldanırsınız ama hoştur yine de, 
kokusu genzinizi sızlatır.

Çayelinden öteye gidelum yali yali,

Sırtındaki sepetun ben olayim 
hamali.

Bir güzel nağmedir, tekrarlanır 
gider. Kimileri vardır; bir 
senfoniyi aratmaz, dinlerken mest 
olursunuz, kendinizi kaptırırsınız 
ezginin dalgalarına, adeta göğe 
yükselirsiniz. 

On dört bin yıl gezdim pervanelikte,

Sıdkı ismin duydum divanelikte.

İçtim şarabını mestanelikte,

Kırkların ceminde dara düş oldum.

Dr. Yücel Bender

14 Temmuz 2013



İzmir’in kavakları, dökülür 
yaprakları.

Bize de derler Çakıcı, yar fidan 
boylum, yıkarız konakları.

Hüzünlendirir öteki, 
hasretlerden-ayrılıklardan söz 
eder, sitem eder. 

Yarim İstanbul’u mesken mi 
tuttun,

Gördün güzelleri beni unuttun.

Yaşama gücü aşılar beriki, boyun 
eğme der, direnmeye çağırır, sizi 
ayağa kaldırır. 

Benden selam olsun Bolu beyine, 
çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. 

Ok gıcırtısından kalkan sesinden, 
dağlar seda verip seslenmelidir.

Her birinde bir anlam sezersiniz, 
bir parçanızı bulursunuz onda, 
sizi tamamlar. Türkülerimizde 
aşklar-ayrılıklar, savaşlar-
sürgünler vardır, düğünler-
halaylar, hasatlar-harmanlar. 
Kıtlıklar-göçler anlatılır, 
zulümler-direnmeler, sevmeler-
kaçmalar vardır türkülerimizde 
gurbetler-sılalar. Bir yanda 
zemheri, soğuk-zindan, 
dondurur.

 Öte yanda, baharda çiçeğe 
batmış-yemyeşil kırlar, bolluk-
bereket vardır, dereler çağıldar. 

Hayattır anlatılan aslında, 
ezgilerde yaşamı bulursunuz. 
Gerçektir türkü sözleri, 
ellerinizle dokunursunuz.  Benim 
asıl söylemek istediğim ise bu 
değil. Bununla ilgili ama. 

Bizler asıl türkümüzü, 
yaşadıklarımızla-yaptıklarımızla 
söylüyoruz. İçinde 
bulunduğumuz çağ ve zamanda, 
yaşadığımız ülke-şehir-sokak, 
notalarımızı üzerine yazdığımız 
sayfadır; ailemiz, dostlarımız ve 
iletişim içinde bulunduğumuz 
herkes ise, bizim türkümüzün 
anlamlı sözleri. Onlarla 
paylaştıklarımız, sohbetler, 
kavgalar, sevinçler, dargınlıklar, 
barışmalar kısacası tüm 
yaşadıklarımız, portemize tek 
tek yazdığımız notalarımızdır. 
Biz aslında, her gün bir türküyü 
yeni baştan yorumluyoruz. Kendi 
türkümüzü. Haydi gelin. O canım 
türkülerimizi, bir kez daha hep 
birlikte coşkuyla söyleyelim. 

Sağlıkla kalın.

Kiminin sözleri 
yakalar sizi 
bırakmaz, 
silkeler, kendinize 
getirir. Kimisi 
sizi coşkunun 
zirvelerine 
çıkarır hem de en 
yılmış-en yıkılmış 
anınızda. 
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“SORULAR SORU İÇİNDE,
AKIL 
OLMAZLARIN 
ZORU İÇİNDE…’’

Her iki tarafın “yüzde ellisine” 
bir sorum var; “Siz ne vakit 
bu kadar zalim ve vicdansız 

oldunuz?”

Haftalardır izliyoruz, duyuyoruz, 
okuyoruz… Her “yüzde elli” kendi 
açısından, kendi gözlüğünden 
okuyor olayları… Anladık, herkes 
bir “yer” tutmuş, kendi siperine 
çekilmiş ateş ediyor. Anladık, 
meselenin aslı gitti. Kutuplaşmanın 
senaryosu yazılıyor. Anladık, 
mesele  evrile, çevrile, büküle 
başka mecralara gitti. Anladık, bu 
delikanlılar taşkınlık yaptı. Bin 
türlü komplonun figüranı yapıldılar. 
Anladık, “çapulcu” bunlar, yaptıkları 
“tencere tava, hepsi hava”…Ulusal 
medyada defalarca seyrettirdiniz, 
başbakan 40 defa söyledi. Bunların 
amacı yıkmak, dökmek kırmak… 
Şiddet bunlarda, içkici ayyaşlar, 
rezillik, dine saygısızlık, şımarıklık, 
kepazelik ve bin türlü hakaretin 
müsebbibi bunlar… Uluslararası 
plan yapıldı, bu çapulcular “faiz 
lobisi” ile görüşüp anlaştı. Ardından 
yaktılar, yıktılar…Televizyonlara 
bakarsan, başbakanı dinleyince “ 
faiz lobisi ile komplo planları yapan 
çok uluslu bir organizasyonun 
darbe planı” bu… Üstelik kepazece 
yaptılar bu devrim darbesini ama 
çok şükür polisin ve yöneticilerin 
vakur, sağduyulu ve kahramanca 
tutumu ve demokratik işleyiş ile 
“sorunsuz” atlatıldı bu komplo… 

Bu teze de inanan bir “yüzde 
elli” var. Anladık… Anladık da, 
nereden izlersek izleyelim, nereden 
okursak okuyalım, ne duyarsak 
duyalım… Adil bir insan, izlediği, 
dinlediği, okuduğunu, kendi akıl 
ve vicdan süzgecinden geçirmez 
mi? Şimdi kitabın ortasından, 
aklıma yatmayan, anlamadıkları mı 
soruyorum kendime? Bu soruların 
yanıtını bulunca karar vereceğim, 
kim haklı kim haksız?

1) Kendi halinde bir eylem iken, 
sabahın beşinde çadırlarında 
uyuyan gençlere saldırıldı ve 
çadırları yakıldı mı?

2) Bu gençler burada sadece sadece 
AVM olmasın diye mi duruyorlardı? 
Günlerdir orada dururken 
uluslararası komplo var mıydı? 
Varsa neden önlem alınmadı?

3) 79 ilde gösteri ve eylem olmuş. 
Polisin müdahale etmediği yerlerde 
şiddet ve sorun olmadığı söyleniyor. 
Bu durumda polis müdahale 
etmezse anarşi olmuyor diyebilir 
miyiz?

4) Birbirinden habersiz, alakasız 
yüzbinler hangi öfke ile biraraya 
gelmiş olabilir?

5) 28 Şubat sürecinde kreşte, 
12 Eylül Darbesi’nde portakalda 
vitamin olan bu gençler tüm 
ömürlerinde tek bir başbakan 

Dr. Ceyhun İrgil
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ile büyüdüklerine göre, başka 
kimseyi de tanımadıklarına göre 
kimin adamı olabilirler?

6) Polis şiddeti başlayana kadar 
sadece şarkı söyleyen, espri 
yapan bu “delikanlılar” ne oldu 
da, parkın dışına çıkıp böylesi 
saldırgan oldular?

7) Hepsi yüksel okul, yarısı 
master ve yüksek lisans yapmış 
ilk eylemcilere 1. gün “çapulcu”, 
4. Gün “komplocu”, 5. Gün 
“terörist”, 6. Gün “din düşmanı”, 7. 
Gün “içkici”,

8)  8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
,18,,19 ve 20. Günlerde “hepsi” 
diyerek suçlama, hakaret 
edilmesi öfke ve kızgınlığı 
arttırmış olabilir mi?

9) Karşılıklı yalan, çarptırılmış, 

kışkırtıcı eylem, söylem ve 
sanal ortam bilgilendirmeleri 
konusunda yarışı kim kazandı?

10) İki kazı güdemeyeceği her 
daim dile getirilen ana muhalefet 
partisi/ partileri bu işleri nasıl 
organize etti? Ettiyse, o zaman 
“kaz güdemezler” söylemi en 
azından haksızlık olmuyor mu?

11) Eylemin ilk haftasındaki 
yönetenler tarafından yapılan 
açıklamaların tutarsızlığı ve 
farklılığı sizin de kafanızı 
karıştırdı mı?

12) Ulusal medyanın genel 
olarak olayları hiç vermemesi, 
verince de aynı başlık, yorum 
ve şekilde vermesi size de tuhaf 
gelmedi mi?

13) Saçma sapan sahte “ben 
müftü eşiyim” türünden videolar 
ile Anadolu halkının sadeliği 
veya eğitimsizliği ile dalga 
geçen, polislerin saldırısı ve 
otele baskın canlı yayınlanırken 
“işte göstericiler çılgınca polise 
saldırıyor” tarzında abuk 
sunumlar yapan televizyonların 
çalışanları arasında “yapmayın 
yahu, bu kadar da olmaz” diyecek 
kimse yok mudur?

14) İstikrarlı ortamda borsamıza 
gelerek, paradan para kazanan 
kapitalist  “faiz lobisi”, işleri 
gıcırındayken, bir dediğin iki 
edilmediği hükümeti neden 
yıkmak ister? Kaldı ki, aynı 
lobiciler ile yönetenler “besmele” 
ile borsayı açmamış mıydı? 
Milyonlarca hain, kalleş tweete 
karşı “bir besmele” önerisi, faiz 
lobisinden korunmak için işe 
yaramaz mı?

15) Üç gün dinlenme, olayları 
uzaktan değerlendirme fırsatı 
olan başbakanımızı, sağlıklı 
bilgilendirebilecek, olayları iyi 
okuyan bir tek danışmanı yok 
mu?

16) Başbakanımız yurt dışına 
giderken “arkadaşlar bu konuyu 
dönünce konuşalım” deseydi veya 
döndüğünde “gençler mesele 
anlaşıldı, bunu gelin birlikte bir 
konuşalım” diyebilseydi. Olaylar 
bu boyuta gelir miydi?

17) Eylemci gençler, sahte 
görüntüler,bilgiler üreterek 
veya saçma, yalan mesajlara 
neden ihtiyaç duyuyor? Çok 
mu çaresizler, çok mu baskı 
altındalar?

Adil bir insan, 
izlediği, dinlediği, 
okuduğunu, kendi 
akıl ve vicdan 
süzgecinden 
geçirmez mi?
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18) Bazı marjinal örgütler ve 
provokatörler ne ölçüde ve 
şekilde bu gençleri kullanmıştır? 

19) Camide içki içilmediği, 
toplu seks yapılmadığı, 
türbanlı kızlara saldırılmadığı, 
bayrak yakılmadığı defalarca 
ispatlanmasına, şahitlerce 
anlatılmasına, bizzat partili 
yazarlarca yazılmasına rağmen 
acaba ısrarla neden söyleniyor 
olabilir?

20) Aynı konuları dinlediğimiz, 
aynı görüntüleri izlediğimiz 
halde nasıl oluyor da bu kadar 
farklı düşünüyoruz?

21) Bir tarafta 7000 kişi yaralı, 
diğer tarafta 150 yaralı varsa 
orantısız gücü hangi taraf 
uygulamış olabilir?

22) Ateşli silah kullanmayan 
bir eylemcinin gözü nasıl 
çıkarılabilir? Eli çivili sopa 

kullanan siviller ve kenarda 
köşede, yerde ölesiye dayak 
görüntüleri uzun metrajlı film 
olacak kadar çokken, neden 
yeterince “dövenlerin” görüntüsü 
yok? Gençler devamlı savunma 
veya kaçma derdinde olabilir mi?

23) Yazı yazarken, kendi 
facebook sayfamızda bir şey 
paylaşırken, yorum yazarken, 
iktidarı eleştirirken neden korku 
içindeyiz? Adalet ve hukuk 
güvenilir değil mi?

24) Başından vurularak 
öldürülen Ethem Sarısülük, buz 
gibi kurşun ile vurulmuşken, 
görüntülü ispatı varken,  bir 
belediye başkanının, bazı 
televizyon ve gazetelerin “başına 
taş atıldı” demesi, kurşun ile 
öldüğü açıklanınca “zaten 
teröristi, aleviydi” diye yapılan 
açıklama ve yorumları okuyunca 
vicdanınız sızlıyor mu?

25) Miting konuşmalarının 
ülkeyi bütünleştirici, 
barışçıl, saygılı, sağduyulu, 
tüm vatandaşları kapsayan, 
yatıştırıcı, itidal telkin eden bir 
üslup ile yapıldığı konusunda 
hem fikir miyiz?

Yazacak en az bin tane daha soru 
var ama yerim dar. Bu olaylar ile 
ilgili sorulabilecek son soru, tüm 
soruları özetleyen bir sorudur. 
Bu soruya cevap zorunlu değildir. 
Herkes kendine sorsun,   başına 
yastığa koyunca cevaplasın. 

“Siz ne vakit 
bu kadar zalim 
ve vicdansız 
oldunuz?”
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İ D O L Ü M 
NE YAZIK Kİ BİR 
MESLEK HASTASI
VE MESLEKİ KANSER!

Marie CURİE  (Madam CURİE ) 
Maria Salomea Sklodowska 
( 7 kasım 1867 – 4 temmuz 

1934 ). Polonya asıllı kimyager ve 
fizikçi.

Hayatını bilime adamış, ben başta 
olmak üzere birçok kadının idolü 
olmuş, çok değerli bilim insanı. 
‘ Bunlar benim insanlık adına 
yaptığım buluşlardır. Zerresinden 
menfaat sağlasam, bu benim 
bilimsel manevi şahsiyetimi zedeler. 
Hastalık tedavisinde kullanılan 
bir maddeden faydalanarak zengin 
olmak istemem’ diyen bir bilim 
kadını, İdol olarak seçilmez mi hiç?   

Madam Curie’ yle tanışmam lise 
birinci sınıf yıllarıma dayanır.  
Bir ödev hazırlarken hayatını 
okuduğumda gerçekten çok 
etkilendiğim, bütün lise boyunca 
fizik ve kimya derslerinde kendi 
isteğimle Madam Curie ile ilgili 
ödevler alarak, nasıl bu kadar bilime 
adanmış olabildiğini anlamaya 
çalışarak geçirdiğim, hatta 
arkadaşlarımın kafayı bu konuyla 
bozduğumla ilgili şakalarına bolca 
maruz kaldığım yıllardı.

Yoksul bir ailenin kızıydı. Fransa’da 
çocuk bakıcılığı yaparak ancak 
okuyabildi.  

Radyoaktivite üzerine yaptığı 
çalışmalarla hem kimya (1911 ) 
hem de fizik  ( 1903 ) Nobel’i alan 
ilk kadın ve bu ödülü iki kere 
alan ilk bilim insanı olmuştur. 
Uranyumla yaptığı deneyler 
sonucu radyoaktiviteyi keşfetmiş, 
Toryumun radyoaktif özelliğini 
bulmuş hepimizin çok iyi bildiği Dr. Gönül Malat

Halk Sağlığı Uzmanı
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gibi tıp alanında tanı için sürekli 
kullandığımız radyoloji bilimini 
kurmuştur. 

1894 yılında Polonyalı bilim 
insanı Pierre Curie ile tanışıp 
1895 yılında evlendiler.1897’ 
de daha önce Henri 
Becquerelle’in duyurduğu 
sonraları ‘radyoaktivite’ olarak 
adlandırılacak uranyum 
tuzlarının yaydığı ışın üzerin de 
detaylı araştırmalara başladı.  

1898’de Toryumun da ışın 
yaydığını keşfetti. Bir fizik 
ve kimya okulu başkanı olan 
Pierre Curie eşi Marie ile 
birlikte çalışmaya başladıktan 
sonra uranyumun radyoaktif 
bozunması sonucu ortaya çıkan 
elemente ülkelerinin ismini 
vererek Polonyumu ve radyumu 
bulmuş oldular.

1904’te doktorasını vererek 
Fransa’da gelişmiş bilim alanında 
doktora ünvanını alan ilk kadın 
oldu. 

Radyoaktivite çalışmalarından 
dolayı Nobel fizik ödülünü Kocası 
Pierre Curie ve Henri Becquerell 
ile paylaşarak tarihte Nobel 
ödülü alan ilk kadın fizikçi oldu.

Tıp dünyasında radyumla 
beraber yaşanan devrimle şayet 
Curie’ler isteselerdi, patentini 
alarak çok zengin olabilirlerdi. 

O sıralarda Marie ve Pierre Curie 
radyasyondan kaynaklanan 
çeşitli rahatsızlıklar geçirmeye 
başladılar. Radyumun dokulara 
verdiği zarar bir taraftan 
araştırılırken diğer yandan da 
kötü dokulara uygulanarak 
tedavilerde kullanılabileceği ( 
radyoterapi ) fikri doğmuştu.

10 ton uranyum cevheriyle 
dört yıl uğraşarak 0,1gram 
radyumklorür elde edebilmişti. 

1906’da Pierre Curie’nin at 
arabası çarpması sonucu ölümü 
üzerine, Marie kocasının 
Sorbonne’daki öğretmenlik 
görevini sürdürüp 1908’de 

Sorbonne’daki ilk kadın profesör 
oldu.   

1911’de radyum ve polonyumun 
keşfi ve araştırmalarındaki 
başarıları nedeniyle Nobel kimya 
ödülünü aldı. Halen iki Nobel 
ödülüne sahip tek kadındır. 

Tümü erkeklerden oluşan 
Fransız Bilim Akademisi, Madam 
Curie’ nin akademiye üyeliğini 
ne yazık ki ( sadece kadın olması 
nedeniyle )  reddetmiştir.     

1914 yılında Paris 
Üniversitesinde Radyum 
Enstitüsü kuruldu ve ilk müdürü 
Marie CURİE oldu.

ABD’de kadın haklarının ön 
plana çıktığı 18.8.1920’ oy 
kullanma haklarını kazandıkları 
sırada Alice PAUL ve Lucy 
BURNS (Demir Çeneli Melekler) 
efsanesi  dönemine denk düşen 
ABD’li kadınlardan destek 
geldi ve 1921 yılında ABD’den 
maaş bağlandı. Madam Curie 
bu maaşını Polonya’daki bir 
hastanaye bağışladı.   

1934’ te Savoy Fransa’ da 
mesleğinden dolayı oluşan 
lösemi nedeniyle öldü. 
Ölümünden önce yatırıldığı 
senatoryumda özellikle 

ellerindeki radyodermatit ve 
radyasyon yanıkları da ellerini 
kullanılamaz hale getirmişti.  
Aşırı dozda radyasyona 
maruz kalmasından dolayı 
oluşan hastalığı nedeniyle 
‘bilim için ölen kadın’ olarak 
anıldı. Radyoaktivite birimine 
‘ Curie’ adı verilerek ismi 
ölümsüzleştirildi.

Curie’ nin not defterleri o kadar 
radyasyona maruz kaldılar ki, 
kurşun kaplı bölmelerde tutulup 
ancak radyoaktif koruma altında 
incelenebilmektedir.   

Kanımca meslek hastalığı ve 
mesleki kanseri nedeniyle işçi 
sağlığı ile ilgili enstitü veya 
merkezlere ismi verilmeli hatta 
dergilere bile      

 İnsanoğlu ona çok şeyler borçlu.  

Einstein, Marie 
Curie’yi ‘ Bütün 
insanlar içinde sahip 
olduğu üne karşın 
hiç değişmemiş 
olan tek kişi’ diye 
tanımlar.     
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Daha on gün önce 4 Ağustos 
günü Iğdır’da saldırıya 
uğrayan meslektaşımızla 

ilgili olarak bir basın açıklaması 
yaptık. Bu on gün içinde Çorum’dan 
Uşağa,  Konya’dan Mersin’e, 
İstanbul’dan Hakkari’ye  asistan 
hekim, aile hekimi, acil hekimine 
saldırı haberleri gelmeye devam 
etti. Bakanlığın “dayak yediğinizi 
kimseye duyurmayın” genelgesine, 
hastane yöneticilerinin “sesinizi 
çıkarmayın” baskılarına rağmen 
örtülemeyen, saklanamayan 
bir yoğunlukta şiddet devam 
etmektedir. Son olarak Hakkari 
Yüksekova’da Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı Dr. Soner Pul’un 
50 kişi tarafından acımasızca darp 
edilmesi sorunun ciddiyetini bir kez 
daha gözler önüne sermiştir.

Başka Ersinler kaybedilmesin 
diye kurulduğunu düşündüğümüz 
ve önemsediğimiz  TBMM Sağlık 
Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti 
Araştırma Komisyonu raporunu 
Ocak ayında yayınlanmıştır. 

SAĞLIKTA 
ŞİDDETDURMUYOR,

ÖNLEMLER “YETİŞMİYOR”!

KİŞİ BİRLEŞİP 

BiR DOKTORU 50 
DöVüYOR
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Komisyonun kurulması için 
verilen önergelerde son yıllarda 
artış gösteren doktorlara 
şiddet içerikli saldırıların 
toplumsal bir sorun haline 
geldiği saptaması yapılmıştır. 
Sağlık sistemindeki sorunların 
tek nedeninin doktorlar 
olduğunun yetkililerce ifade 
edilmesinin doktorları hedef 
haline getirdiği vurgulanarak 
yaşanan güvenlik sorunlarının 
nedenleri ile çözüm yollarının 
araştırılması istenmektedir. 
Türk Tabipler Birliği Dr. Ersin 
Arslan’ın ölümünden hemen 
sonra gerek Sağlık Bakanı 
ile yapılan görüşmelerde 
gerekse TBMM’deki ilgili 
komisyona yaptığı sunumlarda 
değerlendirmelerini aktarmıştır.

Komisyon raporunda şiddetin 
nedenleri içinde kurumsal 
faktörler olarak; çeşitli 
alanlarda tahsil edilen katılım 
paylarını, hastaya ayrılan 
sürenin yetersizliğini, SABİM’in 
uygulanma şeklini, sağlık 
çalışanlarının sayısal yetersizliği 
ve dengesiz dağılımını, Sağlık 
Bakanlığı’nın şiddet konusunda 
temel bir politika oluşturmamış 
olmasını, mevcut uygulanan 
şekliyle performansa dayalı 
ödemeyi sıralamaktadır. 
Bu saptamalardan sonra 
Komisyon kurumlarda 
risk değerlendirmelerinin 
yapılmasını, sağlık personelinin 
dağılımının gözden geçirilmesini, 
SABİM’in bir şikayet değil 
iletişim merkezi olarak işlev 
görmesinin sağlanmasını, 
yöneticilerin ve siyasetçilerin 
şiddeti kınayan ve sağlık 
çalışanlarının verdiği hizmetin 
vazgeçilmezliğini vurgulayan 
söylemler geliştirmesini, Türk 
Ceza Kanunu’nda caydırıcı 
yönde düzenlemeler yapılmasını 
önermektedir.

Önermektedir de rapor 
yayınlandığından bu yana 
aradan geçen yedi ayda bu 
değerlendirmeler ve öneriler 
hakkında hangi adımlar 

atılmıştır? Ne yazık ki kayda 
değer düzenlemeler ve tavır 
değişiklikleri olduğunu 
söylemek imkansızdır. İlgili 
Araştırma Komisyonu’nun 
Başkanı, şimdi TBMM Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı Dr. Necdet 
Ünüvar sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddeti daha caydırıcı 
hale getirecek düzenlemenin 
“yetiştirilemediğini” ifade 
etmektedir. Sağlık Bakanı’ndan 
ses yoktur. Hekimlerin, 
sağlık çalışanlarının başına 
çorap ören, sağlığı gitgide 
daha fazla paralı hale getiren 
yasalar torbalara doldurulup 
çıkarılırken şiddeti önleyecek 
yasa bir türlü “yetişmemektedir”! 
Şiddeti önleyecek sahici işler 
yapılmazken, saklamaya yönelik 
genelgeler yayınlanmaktadır.

Türk Tabipler Birliği’nin şiddetin 
nedenleri ve önlenmesine 
yönelik çalışmaları görmezden 
gelinmektedir, anladık ama 
TBMM’nin hazırladığı raporun 

yok sayılması içler acısıdır. 
Aylarca süren çalışmalar 
raflarda durmaktadır, sağlık 
çalışanlarının beklentileri boşa 
çıkmaktadır.

Çok söyledik, duyarlar mı 
bilmiyoruz, ama başka Ersinler 
ölmesin diye, gencecik hekimler 
vahşice dövülmesin diye, insanca 
ortamlarda çalışıp nitelikli sağlık 
hizmeti sunalım diye TBMM’ni, 
Sağlık Bakanlığı’nı göreve 
çağırıyoruz:

Hazırladığınız raporun gereğini 
yapın. Sağlıkta şiddeti önlemek 
için sahici adımlar atmaya 
başlayın.

Yarın çok geç olmadan…

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi
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PARKLAR

OLSUN
Y I L I2014

Yeşil alanların varlığı, 
görünürlüğü ve kullanılırlığı 
ile çevre bilincinin artması 

arasında pozitif yönlü bir ilişki 
olduğu görülmektedir. Eğer 
çevreci bir duruşumuz olduğunu 
düşünüyorsak yeşil alanlara daha 
çok önem vermeliyiz.

Neo-liberal politikalarla başlayan ve 
kenti dönüştüren (kapalı) alışveriş 
merkezleri (AVM) açık ve yeşil 
alanlara alternatif olmaktadırlar.
İnsan ölçek olarak büyük, insan 
yapısı kapalı alanlarda kendini 
çok küçük ve önemsiz hisseder. O 
mekanı kontrol edemez, mekan 
üzerinde söz sahibi olmadığını 
düşünür, doğasına aykırıdır ve 
bu nedenle mekana yabancılaşır. 
Yüzyıllardır insanları etki altına 
alıp bu hisleri yaratmak, kutsallık, 
tapınma ve saygı uyandırmak 
için büyük görkemli yapılar inşa 
edilmektedir. Yani büyük, görkemli 
yapılar gücün simgesidir. Çağlar 
boyunca, dini yapılar, yönetim 
merkezleri vb hep büyük ölçekte 
inşa edilmiştir. Günümüzde 
kapitalizmin tükettirmeye dayalı 

politik serüveninde AVM’lerin 
büyük ölçekte inşa edilmesinin 
nedeni de o mekanı ve tüketim 
kültürünü kutsallaştırmaktır. 
Kutsal daha önceki dönemlerin 
görece masumluğunu artık taşımaz. 
İnsan büyük ölçekli bu yapının içine 
girdiğinde tüketim kültürünün 
bir esiri olur ve uysalca istenilene 
boyun eğer. 

İnsanlar hava koşulları, güvenlik 
ve cazibe dolayısıyla alışveriş 
merkezlerini parklara tercih 
etmeye yönelmiştir. Ancak bu 
yönelmenin altında yatan asıl neden 
yukarıda söz edildiği gibi vahşi 
tüketim politikalarıdır. İnsanları 
sürekli tüketmeye iten bu sistem 
bir tüketici profili yaratmıştır. Bu 
profil üretmekten gittikçe koparak, 
gününü alışveriş merkezinde 
geçiren, alış veriş yapmasa bile 
o merkezin sunduğu kültürel, 
sosyal hizmetlerden yararlanan 
ve bu durumunu bir prestij haline 
getirebilen bir yapıdadır. AVM’lerin 
sunduğu kültürel ve sosyal 
hizmetler ise edilgen ve tüketime 
özendirici niteliktedir. Ülkemizde 

Evrim Ekiz Gözler
Şehir Plancısı

Toplumun nefes alacağı, kendini yeniden 
canlandıracağı alanlar bir kentin sosyal 
ve mekansal gelişimi açısından son derece 
önemlidir. Bunun yanı sıra insanlar fiziksel ve 
ruhsal açıdan açık alanlar ve yeşil alanların 
varlığıyla önemli ölçüde beslenirler. Bir kentte 
açık ve yeşil alanlara verilen önem çevre 
politikaları ile de doğrudan ilgilidir.
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hızla artan alışveriş merkezleri, 
bireylerin bu tüketim kültürüne 
ne kadar bağlandığının bir 
göstergesidir. Yurttaşlar 
dinlenecekleri ve canlanacakları 
zaman aralığında bu mekanlara 
giderler ve tüketerek ya da 
mekanı kullanıp prestij elde 
ederek bir tatmin yaşarlar. 
Ancak bu tatmin biyolojik bir 
varlık olan insan metabolizması 
için ne kadar yeterlidir? Kültürel 
olarak hızla evrilen insan 
aynı hızı biyolojik evrilmede 
yaşayamaz. Özellikle son iki 
yüz yılda yaşanan doğadan 
ivmelenerek kopuş bizi yeni 
ortamımıza yani dört duvar 
arasına adapte edebilmiş midir? 
Milyonlarca yılda gerçekleşen 
biyolojik evrim söz konusu 
olunca sorunun yanıtı oldukça 
basittir. Hayır! Yurttaşlar, ışık 
kirliliğinin, görsel kirliliğin, EMA 
kirliliği ve gürültünün yüksek 
olduğu bu alanlarda dinlenmek 
yerine kat be kat bir yorgunlukla 
evlerine dönerler. Üstelik 
kurulan iletişimin niteliği, sosyal 
açıdan bir yabancılaşmaya ve 
ruhsal olarak  bozulmalara yol 
açar.  

AVM’lerde yapılan sohbet 
ile parklarda ve halka açık 
alanlarda yapılan sohbetin 
bile içeriği farklılaşmıştır. 
Çay bahçelerinde insan daha 

doğal ve insana dair sohbetler 
yaparken, AVM’lerde taklitçi 
zihniyet ürünü, oradaki çevrenin 
baskısı altında yapay bir sohbet 
gerçekleşir. İçilen içecekler 
bile değişir. Gerçek bir sohbetin 
vazgeçilmezi ince belli çay 
bardaklarının yerini içinde pipeti 
olan kocaman milk shakeler 
ya da frappeler almıştır. Görsel 
açıdan da fiyat açısından da 
arada çok fark vardır. Kuşkusuz 
sadece AVM’lerin değil kültür 
merkezleri ya da sosyal amaçlı 
kapalı mekanların da boyutları 
artık çok büyüktür. Tüm bu 
yapılar aynı zamanda tüketim 
kültürünü de teşvik eden 
kullanımları ile aynı zihniyetin 
tornadan çıkmış ürünü olarak 
tasarlanmaktadırlar. Yani  ticari 

unsurlar barındırmadan bir 
kültür merkezi ya da sosyal 
mekan tasarlanamaz olmuştur.

Dünya nüfusunun yaklaşık 
%70’inin kentlerde yaşadığı 
günümüzde, insanın daha 
sağlıklı olabilmesi için hızla bu 
kültüre alternatif, doğayla daha 
bütünleşik alanlar ve fırsatlar 
yaratmak gerekmektedir. İşte bu 
noktada kentleri şekillendiren 
yerel yönetimlere çok iş düşer. 
Kısaca söylemek gerekirse 
açık ve yeşil alan üretmek 
bir politikadır. Bu politika 
vahşi tüketim kültürüne karşı 
geliştirilmesi gereken, insancıl 
ve  doğa korumacı bir bakış açısı 
içermelidir.

Haziran ayında yaşanan Gezi 
Parkı eylemleri göstermiştir 
ki sürüp giden neo-liberal, 
ben bilirimci ve baskıcı 
politikalara alternatif bir 
duruş geliştirildiğinde 
sahiplenecek ve yol alacak bir 
kitle vardır ve bu kitle kendi 
kültürünü yaratmaktadır. 
Bu kültür, parklarda doğanın 
içinde büyümeli ve kendini 
var etmelidir. Duyarlı yerel 
yönetimlere düşen ödev, bu 
kültürü yaşatmak için çevreci ve 
insancıl bir duruş sergilemeleri, 
yeşile ve kamusal alanlara 
daha fazla önem vermeleri ve 
bu alanları geliştirip kullanıma 
sunmalarıdır. Yerel yönetimlerin 
tarzı haline gelen algıları 

Resim 1. Korupark Alışveriş Merkezi Google Earth uydu görüntüsü

Resim 2. Korupark Alışveriş Merkezi’nden görünüm
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yönetmek yerine gerçek bir kent 
yönetimi için politika üretme 
zamanıdır.

Ne yapmalı?

2014, Parklar yılı ilan edilebilir. 
Yerel yönetimler kaynaklarını 
bu yönde kullanabilirler. Yeşil 
alanların mevcut konumları 
ortaya çıkarılabilir. Yeterlilikleri, 
işlevleri için anket, envanter 
gibi çalışmalar yürütülebilir ve 
bilimsel desteğe başvurulabilir. 

Böylece parkları herkes için 
erişilebilir hale getirebiliriz. 
Kültür merkezlerimizi, çok 
amaçlı salonlarımızı vb daha 

küçük ölçeklerde inşa edebiliriz. 
Yalnızca o mahalleye hizmet 
edecek, kentlilerin sahiplendiği, 
kolayca kullanabildiği mekanlar 
üretebiliriz. İnşa etmeden 
mevcut, uygun yapıları kiralama 
yoluna gidebiliriz. Parklarımızı, 
kültür evleri ve sosyal binalarla 
ilişkilendirebiliriz. Mahalle 
örgütleri oluşturarak katılımcı 
bir yönetim yaratabiliriz. 

Parklar birer tartışma ve sohbet 
ortamına dönüştürülebilir. Bu 
işlevin yanı sıra dinlenme alanı 
ve çocuklar için oyun alanı 
olabilir. Yani parklar orada 
yaşayanların sosyalleştiği bir 

işleve bürünebilir. İnsanlar 
birbirleri ile kaynaşıp, kaybolan 
arkadaşlık, dostluk kavramlarını 
yeniden hatırlayabilir. Park 
sözcüğünün insanların 
üzerindeki algısını bozmamak 
için sitelere, ticari unsur 
taşıyan yapılara vb Park adının 
verilmemesi için düzenlemeler 
yapılabilir. 

Bu liste çok da uzayabilir.. Her 
şeyin aynılaştığı bu ortamda bir 
farklılık yaratmanın tarihsel 
değeri olacaktır... 

Yazıdaki katkılarından dolayı Dr. 
Yaşar  Kızılırmak’a teşekkür 
ederim.

Resim 3. Hyde Park, Londra Google Earth Uydu Görünümü Resim 5. Freiburg, Vauban’da küçük 
bir park görünümü
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GEZİNİN MİZAHI
MİZAHIN 
ORANTISIZ 

GÜCÜ
2013 yılının yaz başından 

itibaren “Taksim Gezi Parkı 
Direnişi” ile yatıp kalkıyor 

ülke… Orada olan olmayan ama bu 
direnişi haklı bulanların ne istediği 
az çok anlaşıldı.

Başbakanın duruşu “şimdilik” 
belli… Empati yapacağı konusunda  
umutluydum…

Mizahın olduğu yerde şiddet ve 
zorbalık olmaz.  Paydası mizah 
ve espri olan bir kitlenin ancak 
“zekâsından” korkulmalıdır. 

“TOMA ile 8 gündür beraberiz. Ciddi 
düşünüyoruz !” yazan gencin espri 
anlayışı mizahın pasif gücünü, boş 
duvara “Slogan bulamadım” diye 
yazan genç ise topluluğun apolitik 
yapısını özetliyor.

Başbakan eylem yapan gençlere 
soruyor:  “28 Şubatta 
neredeydiniz?”

Gençler yanıt veriyor: 
“Kıreşteydik....” :)  

Bu mizahi yanıt ise bu gençlerin 

dilinin farklı, geçmişin siyasi jargon 
ve hesaplarından bağımsız bir 
dertleri olduğunu gösteriyor.

Apolitik bir duruş gösteren bu 
gençleri en çok şaşırtacak şey ne 
olabilirdi sizce?

Başbakanın, eşi ile sivil olarak 
onları ziyaret etmesi, çay içmesi, 
sohbet etmesi…

Muhteşem bir “ezber bozma” olurdu. 

Siyasileri, kalıplaşmış anlayışları, 
kararları etkileyecek bir “ters köşe” 
olurdu.

Benim asıl merak ettiğim Ak 
Partili Yurttaşların, dostların 
ve arkadaşların nasıl bir duruş 
gösterecekleri…

Ak Partiye ve başbakana gönül 
vermiş milyonlarca kişi içinde bir 
demokrasi sınavı bu… Bu sınavı 
da başarırsak inanıyorum ki “sınıf 
geçeceğiz”…

İktidarın meşruiyetini ve 
başbakanın iyi yaptığı icraatları 

Dr. Ceyhun İrgil
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da görüp, hakkını veren 
bir ortalama vatandaş 
olarak, sıradan partililer de 
“ başbakanım biraz sakin, 
dışlamadan, ötekileştirmeden 
konuşsak…    
 Sevgi ve hoş görüyü en 
çok dillendiren parti olarak, biz 
hoşgörü göstersek…” deseler…

“Rövanşist ve kırıcı, kaba 
davranmasak… Bu gençleri 
toptan yaftalamasak iyi olur… 
Üslubuna dikkat etmesi gereken 
biziz. Hem çoğunluğuz, hem de 
iktidarız, büyüklük bize düşer” 
diyeceğini ( demelerini de 
dileyerek) umut ediyorum.

Bu inanç ve iradedeki Ak Partili 
seçmenlerin sayısı artıkça 
inanıyorum ki, her şey daha güzel 
olacak. 

İşte bu nedenle Ak Parti’nin de 
demokratik, empatik ve tüm 
kitleyi kapsayan bir parti olması 
için büyük bir fırsat bu olaylar… 
Ama iradelerini, empatilerini, 
hoşgörülerini, kişisel inançlarını 
ortaya koymadan tüm iradeyi ve 
kararları sadece ve sadece lidere, 
tek bir kişiye bırakırlarsa, bu 
sadece Ak Parti’nin değil, tüm 
ülkenin kaybı olur. 

Çünkü Taksim’de partili ile 
partisizi, solcu ile sağcıyı, 
dindar ile dinsizi, Fenerli ile 

Galatasaraylıyı, Beşiktaşlı 
ile Bursasporluyu, genç ile 
yaşlıyı, türkü ile pop müziği, 
her kesimden insanı bir araya 
getiren bu zenginlik her parti 
için bir şans…

Bu hareket “dine, inançlara, 
inançlı insanlara karşı” ( ki 
öyle çarptırtılıyor) algılanırsa 
üzülürüm. Üzülürüm, çünkü 
bu Ak Parti tabanında nice 
ötekileştirme, sıkıntı ve 
acıdan iktidara gelen kitlenin 
geçmişinden, hafızasından, 
savunduklarından koptuğunu 
gösterir. Çatışmaya yolaçar. 
Örgütsüz, lidersiz, sadece sanal 
medya gücü olan bu gençleri 
anlamak bu kadar zor mu? Kaldı 
ki anlamadın, kabul etmedin, 
beğenmedin… Bu nefret, inkâr, 
öfke neden? 

Zekâ ve esprinin orantısız 
gücü, pasif direnişin gücü 
karşısında şiddet, öfke, nefret, 
hesaplaşma, tehdit mesajları ile 
karşılayanlara üzülüm.Gençler 
“orantısız bir zekâ ve mizah” ile 
derdini anlatıyor. 

Kızmadan, öfkelenmeden, 
küfretmeden, hakaret etmeden 
yanıt vermek mümkün değil mi?

Bu meseleye siyaseten bakarsak 
kızgın, öfkeli ve taraflı oluruz... 
“Hak arama, bir talebi iletme” 
diye bak... Bu hak istemi dindar 
gençlik içinde olabilirdi, işsiz 

öğretmen içinde, yoksul çiftçi 
içinde öznesi fark etmez... 
Yüklemi önemli...

“Yol Ver Gidelim, Taksim’i 
Ezelim” ile “Vur de Vuralım” 
arasında ne fark var?  Bu ülkenin 
insanları neden hep şiddet, 
tehdit ve komplo özneli konuşur 
anlamıyorum... Partisi ne olursa 
olsun, sanırım herkes kendi 
içinde bir “faşizm, canavar ve 
zalim bir şey” besliyor... Baba, 
devlet, iktidar, işveren, müdür, 
yönetici, zengin olunca ortaya 
çıkan “bir şey” bu...  İşte bu “bir 
şeyi” aldırdığın gün “ insan” 
olacağız.

Bu olayları değerlendirmek 
için vicdanlı olmak yeter...  “Bir 
zamanlar türbanlı kızların 
üniversitede okumak için hak 
arama mücadelelerinde yanında 
nasıl durduysam şimdi de bu 
gençlere bu kadar acımasız 
davranmayın” diyorum, hepsi 
bu...  Nasıl oluyor da insani 
meselelere bu kadar ideolojik ve 
farklı bakıyoruz? 

Bu insanlar Hudeybiye’deki 
müşrikler kadar diyaloğu hak 
etmiyor mu? 

Bu insanlar “delikanlı”... 
Edebali’nin dediği gibi “ 
hoşgörmek, dinlemek” bize, yani 
yaşlılara düşer…

Yol Ver Gidelim, 
Taksim’i Ezelim” ile 
“Vur de Vuralım” 
arasında ne fark 
var? 
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Şarkılara şiirlere konu olmuş 
bence dünyanın en güzel şehri. 

İstanbul’u nasıl anlatmalı bilmem ki, 
yine şiirle şarkıyla. 

Bedri Rahmi’ye göre “İstanbul 
deyince aklına kuleler gelir,  Kız 
kulesinin aklı olsa Galata kulesine 
varır bir sürü çocukları olur.”  

Aşiyan’da dolaşırken Orhan Veli 
girer kolunuza birlikte “Gözleriniz 
kapalı İstanbul’u dinlersiniz.” 
Siz dinlerken İstanbul’da sanki 
kulaklarınıza fısıldar.

Sunay Akın’ın “Şiir hatları vapuru” 
adeta, Nazım Hikmet, Can Yücel, 
Atilla İlhan, Edip Cansever, Orhan 
Veli ve Cemal Süreyya’nın İstanbul 
şiirlerinden ince detaylardır.

Behçet Kemal Çağlar’ın dizelerinde 
Münir Nurettin Selçuk “ İstanbul’u 
sevmezse gönül aşkı ne anlar, 
bir tatlı huzur almaya geldik 
Kalamış’tan” diyerek beni can 
evimden kıskıvrak yakalar.

İstanbul özlemini anlatan en 
iyi şarkı, Melike Demirağ’ın 
ülkeye giriş yasağı varken yurt 
dışında sözlerini yazdığı, Şanar 
Yurdatapan’ın bestelediği “Ah şimdi 
İstanbul’da olmak vardı anasını 
satayım, Bedenimiz orda burada 
dolanır ama, çok çok çok uzak 
yerde kalbimiz, püfür püfür bir 
vapurun yan tarafında” deyip aynı 
zaman da Karacaoğlan’ın sözleriyle 
Sadi Hoşses’in bestelediği  “Sabret 
gönül bir gün olur bu hasret biter”  
dizeleriyle kendini teselli eder.

İstanbul hasretini anlatan en iyi şiir 
de kanımca Nazım Hikmet ‘in, “Ceviz 
Ağacı” şiiri.

“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane 
Parkında./ Yapraklarım suda balık 
gibi kıvıl kıvıl./ Yapraklarım ipek 
mendil gibi tiril tiril,/ koparıver, 
gözlerinin gülüm, yaşını sil./ 
Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin 
elim var./ 

Dr. Gönül Malat
Halk Sağlığı Uzmanı

LADY IN
RED

İstanbul; vurgunu olduğum büyülü şehir. İçinde yaşarken tadına doyamadığım, 
ayrıldığımda hasretle en küçük fırsatta gidip özlemimi dindirmek istediğim şehir.
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Yüz bin elle dokunurum sana, 
İstanbul’a./ Yapraklarım 
gözlerimdir, şaşarak bakarım./ 
Yüz bin gözle seyrederim seni, 
İstanbul’u.” 

Öyle güzel dizelere dökülmüş 
ki İstanbul özlemi, bu şiiri her 
okuduğumda kelimelerin kullanılışı, 
hasretin anlatılışı gözlerimi 
dolduruyor.

Sadece şiirle şarkıyla değil yedinci 
sanatın bir çok yerli yabancı 
filmlerine de konu olmuştur 
İstanbul. Tarihte feth edilmesiyle 
yeni bir çağın başlamasına neden 
olan tek şehir.

Bir İstanbul ve Bursa aşığı Alphonse  
De Lamartine’in “Ölmeden önce 
dünyaya son kez bakacaksın 
deseler bu bakışı İstanbul’un 
Çamlıca’sından( şimdi cami 
yapılacak olan) isterdim” sözü sanki 
her şeyi özetliyor.

Eyüp’ te ki kahveden o eşsiz haliç 
manzarasını seyreden Pierre 
Loti “ Ah İstanbul beni büyüleyen 
isimlerden en çok büyüleyeni yine 
sensin” demiş ve o kahveye adını 
vermiştir.

Şimdilerde çok başka şekilde 
anılıyor artık İstanbul. Gülhane 
Parkı yerini Gezi Parkı’ na bıraktı. 

Mayıs’ta İstanbul, boğazdaki 
yaklaşık 1500 erguvan ağacıyla bir 
başka güzel olur. Bu yıl Mayıs’ta 
erguvan ağaçları daha bir özgür, 
daha çokça açtı. Sanki Gezi 
Parkındaki “üç – beş” ağaca omuz 
verirmişçesine.

Yine  şarkılarda değişti İstanbul 
hakkında. İstanbul’un şimdiki 
şarkısı aslında hiç bizden olmayan 
Arjantin asıllı İrlandalı sanatçı Chris 
De Burgh’ ün ‘Lady In Red’i.*

*Chris De Burgh 10 Temmuz 2012’de İstanbul Küçükçiftlik Park’ta “Lady In 
Red” i söyledi.
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Dr. Şeref Tuzcu, III. Uludağ Üniversitesi 
Mühendislik Günlerinde Nilüfer Çayı 
panelinde yer aldı

Uludağ Üniversitesi makine, elektronik, 
ziraat, tekstil ve gıda mühendisliği bölümleri 
öğrencilerinin düzenlediği III. Uludağ 
Mühendislik Günleri, 1-2-3 Nisan’da Uludağ 
Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl 3. sü 
düzenlenen Uludağ Mühendislik Günleri 
çerçevesinde, film gösterimi, paneller ve forum 
düzenlendi. Nilüfer Çayı, İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği, Enerji ve Türkiye, Kentsel Dönüşüm, 
Mühendislik Eğitimi ve Üniversite panellerinden 
Nilüfer Çayı panelinde Dr. Şeref Tuzcu panelist 
olarak yer aldı. n

Mryleia Antik Kent Platformu Basın 
Açıklaması yaptı

Mudanya’da kısmen ortaya çıkan Mryleia Antik 
Kenti üzerinde planlanan alışveriş merkezinin 
inşaatı sürerken, TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu, tarihi kent kalıntısının tamamen ortaya 
çıkarılarak açık hava müzesine dönüştürülmesi 
için “çadır nöbeti” tutmaktadır. Platform yeni 
bir yürüyüş ve basın açıklaması daha yaparak 
bölgenin Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu tarafından 1992 yılında 
arkeolojik sit alanı ilan edildiğini anımsatarak, 
inşaatın durdurularak, Antik Kentin ortaya 
çıkarılması gerektiği vurgulandı. Mudanya 
İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen, CHP Bursa 
Milletvekilleri Sena Kaleli, İlhan Demiröz ve 
CHP Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar’ın da destek 
verdiği yürüyüş sonrası, basın açıklamasını, 
Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Başkanı İbrahim Mart okudu. Yürüyüş ve basın 
açıklamasına BTO Yönetim Kurulu adına Dr. 
Levent Tufan Kumaş katıldı. n

Halk Sağlığı ve İşçi Sağlığı Bağlamında 
Kanser ve İş Konferansı 

Konuşmacı: Laurent Vogel

Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenen “Halk 
Sağlığı ve İşçi Sağlığı Bağlamında Kanser ve 
İş” konulu toplantı 02 Nisan 2013 Salı günü,  
saat 19.00’da Bursa Tabip Odası’nda yapıldı. 
Toplantıya konuşmacı olarak Avrupa Sendikalar 
Konfederasyonu Enstitüsü (The European Trade 
Union Institute, ETUI)  İş Sağlığı ve Güvenliği 
Direktörü Laurent Vogel katıldı. Toplantının 
oturum başkanlığını ve ardıl çeviriyi Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 
öğretim üyesi Doç. Dr. Meral Türk yaptı. 

Laurent Vogel Avrupa Birliğinde 2011 de, 
1280 000 adet kanserden ölüm görüldüğünü, 
bunlardan ortalama tahmin: 80,000 - 100,000’i 
çalışma koşullarına bağlanabileceğini söyledi. 
Farklı sosyoekonomik gruplar arasında maruz 
kalmada önemli farklılıklar olduğunu ve sağlıkta 
sosyal eşitsizliklerin sorunu büyüttüğünün 
altını çizdi. Çoklu maruziyetlerin sıklığı ve 
görünmeyen maruz kalmaların önemi vurgulayan 
Vogel, hekimlerin ve halk sağlığı uzmanlarının 
hastalığın tanımındaki rolüne vurgu yaptı. n

HEKİMCE
HABERLER
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Basın Açıklaması
DR. ERSİN ARSLAN’IN 
ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE G(ö)REVDEYİZ 

15 Nisan 2013 Pazartesi

17 Nisan günü meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın 
ölümün birinci yıldönümüydü. Bursa Tabip Odası, Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi 
ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Bursa Temsilciliği 
ile birlikte, Dr Ersin Arslan’ı kaybettiğimiz bu günde, 
sağlıkta yaşanan şiddeti kınamak ve meslektaşımızı 
anmak için yapılacak etkinliklerle ilgili kamuoyunu 
bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı düzenlendi. 

Tam bir yıl oldu…

17 Nisan 2013 Çarşamba günü 
genç meslektaşımız Dr. Ersin 
Arslan’ın bir hastasının yakını 
tarafında öldürüldüğü gün. 
Meslektaşımızın acısını hala 
yüreğimizde taşıyoruz. 

Meslektaşımızın ölümünden 
sonra da sağlıkta yaşanan şiddet 
hız kesmedi. Hekimler artık her 
gün yaşadıkları ve duydukları 
yeni bir şiddet olayı nedeniyle 
can güvenliklerinin olmadığını 
düşünmektedirler.

Oluşturulan bu yeni sağlık 
sistemi hekim ve sağlık 
çalışanları ile hasta ve hasta 
yakınlarını karşı karşıya 
getirmiştir. Bu geçen bir yılda 
şiddeti sonlandırıcı hiçbir somut 
adım atılmamıştır.

Sağlık sistemi sağlık çalışanları 
için yakıcı sorunlar içeriyor. 
Hekimler performans baskısı 
altında, esnek mesaiye dayanan 
daha fazla iş yükü altında 
çalışmaya zorlanıyor.

Sağlıkta yaşanan sorunlar 
nedeniyle yeterli sağlık hizmeti 
alamayan vatandaş bunu sağlık 
çalışanları ve hekimlere şiddet 
olarak yansıtıyor. 

Mesleğinin değersizleştirilmesi 
karşısında bunalan hekimler 
mutsuz, umutsuz ve gelecek 
kaygısı içindedir.

17 Nisandan sonra da ; 

•    Angarya çalışmaya,

•    Performans baskısına 
ve emekliliğe yansımayan 
ücretlendirme biçimine,

•    Sağlık hizmetlerine ulaşımı 
engelleyen katkı ve katılım 
paylarına ,

•    İş ve işyeri güvencesi olmadan 
çalışmaya

İtiraza devam edeceğiz.

17 Nisan 2013 günü öldürülen 
meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ı 
anıp Türkiye’de sağlık alanındaki 
şiddeti, nedenlerini, çözüm 
önerilerini tartışacağımızdan 
dolayı acil hastalar, kanser 
hastaları, diyaliz hastaları ve 
yatan hastalar dışında sağlık 
hizmeti sunamayacağız.

Halkımızı 17 Nisan gününe 
Merkezi Hastane Randevu 
Sistemi’nden randevu almamaya, 
aldıkları randevuları ertelemeye, 
eylem ve etkinliklerde sağlık 
çalışanlarının yanında yer 
almaya çağırıyoruz.

17 Nisan günü sabah saat: 
09.00’da Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi bahçesinde 
toplanıp Dr. Ersin Arslan için 
saygı duruşunda bulunacağız 
ve basın açıklaması yapacağız. 
Daha sonra hekimlerle birlikte 

Metro güzergâhını kullanarak 
Osmangazi/Şehreküstü 
istasyonuna kadar geleceğiz. 
Buradan yürüyerek Fomara 
kapalı çarşı güzergâhından 
Muradiye Devlet Hastanesi 
önünde hekimler ve sağlık 
çalışanları ile buluşacağız. 
Öğlen saat 12.00’de hastane 
poliklinikleri önünde anma 
töreni ve basın açıklaması 
düzenleyeceğiz. 

Böyle sağlık sistemi olmaz. 

Can güvenliği, gelecek ve iş 
güvenliği istiyoruz.

Dr. Ersin Arslan’ı 
unutmayacağız…

Sağlıktaki şiddeti halkımızla 
beraber sonlandıracağız.

Dr. Ersin Arslan’ın 
öldürülmesinin yıldönümü olan 
17 Nisan 2013 Çarşamba günü 
tüm Türkiye’de hekimler ve 
sağlık çalışanları G(ö)REVDE 
olacak. n

Bursa Tabip Odası

Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası Bursa 
Şubesi

Devrimci Sağlık İşçileri 
Sendikası Bursa Temsilciliği
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Sürekli Tıp Eğitimleri 

Antikoagulasyon Tedavilerinde Yeni Yaklaşımlar 

Bursa Tabip Odası düzenli olarak sürdürdüğü 
eğitimlerden “Antikoagulasyon Tedavilerinde 
Yeni Yaklaşımlar”ı 03 Nisan 2013 Çarşamba günü 
gerçekleştirdi. Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş’ın 
moderatörlüğünü yaptığı toplantıda, “Hematolog 
Bakışı” Doç. Dr. Vildan Özkocaman, “Kardiyolog 
Bakışı” Doç. Dr. Tunay Şentürk, “Nörolog Bakışı” 
başlıklarını Uzm. Dr. Ömür Tatlıkazan anlattı. n

yapılan saygı duruşunun ardından SES Bursa 
Şube Başkanı Ergin Uygun, ardından Bursa 
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala 
konuşmasını yaptı. Konuşmaların ardından 
hekimler ve sağlık çalışanları bu önlüklerle 
topluca metroya binerek Şehreküstü 
istasyonuna kadar yolculuk etti. Bu sırada 
metroda yolculuk yapanlara, yaşadıkları 
sorunları ve sağlık sektöründeki aksaklıkları 
anlatıp broşür dağıttılar.

Sağlık çalışanlarının değişik hastanelerden 
gelen hekimlerin katılımı ile Şehreküstü 
Meydanı’ndan saat 11.00’de başlayan yürüyüşü, 
Fomara, Kapalıçarşı Muradiye güzergahından 
devam ederek, Muradiye Devlet Hastanesinde 
sona erdi. Muradiye Devlet Hastanesi 
Bahçesinde toplanan sağlık çalışanları, Dr. 
Ersin Arslan anısına yeniden saygı duruşunda 
bulundu. SES Bursa Şubesi Başkanı Ergin Uygun 
ve Bursa Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kayıhan 
Pala sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarını 
kınayan konuşmalarını yaptı. Konuşmasında 
Bursa Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kayhan 
Pala, 17 Nisan’ı sağlık çalışanları için yas günü 
ilan ettiklerini söyledi. “17 Nisan 2012’de, 
Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesiyle, sağlıkta 
şiddetin cinayete dönüştüğünü söyledi.”Ölümün 
birinci yılında sağlık şehidimizi anmak ve 
sağlıkta şiddete dikkat çekmek için bugünü 
‘yas günü’ olarak ilan ettik. Meslektaşımızın 
öldürülmesinin ardından tam bir yıl geçti ama 
o günden bugüne değişen bir şey yok. Sağlık 
çalışanlarına yapılan şiddetin önlenmesi için 
ciddi bir adım atılmadı. Hamile doktorlar şiddete 
uğruyor, hemşireler saçlarından sürüklenip 
yoğun bakımlık oluyor. 112 çalışanlarına 
saldırılar devam ediyor. Hekimler artık güne, 
‘Bakalım bugün nasıl bir saldırıya maruz 
kalacağız’ diye düşünerek başlıyorlar” dedi. n

DR. ERSİN ARSLAN’IN ÖLÜM 
YILDÖNÜMÜNDE ANDIK 

17 Nisan Çarşamba günü, ölümünün birinci 
yıldönümünde meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ı 
anıp Türkiye’de sağlık alanındaki şiddeti, 
nedenlerini, çözüm önerilerini tartıştığımız için, 
acil hastalar, kanser hastaları, diyaliz hastaları ve 
yatan hastalar dışında sağlık hizmeti sunulmadı. 
Sabah saat 09.00’da Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin bahçesinde sağlık çalışanları ile 
buluşuldu. Sağlık sistemini ve şiddeti eleştiren 
pankartlar açan hekimler tören için Bursa 
Tabip Odası tarafından sağlıkta yaşanan şiddete 
dikkati çekmek için hazırlanan kanlanmış beyaz 
önlüklerini giydiler. Dr. Ersin Arslan anısına 
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Mustafa Eraslan Hakkında  

Bursa Tabip Odası tarafından, Dr. Mustafa 
Erarslan hakkında; Bursa yerel televizyon 
kanallarında ve gazetelerde insan sağlığına zarar 
verebilecek, bilimsel aşamalardan geçmemiş, 
ruhsatlandırılmamış ürünlerin tanıtımı ve 
reklamı yapılması nedeniyle değişik kuruluşlara 
yapılan başvurulara;

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğü’nden yanıt geldi. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğü, 28.03.2013 tarih 
ve 3834 sayılı yazısı ile; Olay TV ve AS TV’de 
yayınlanan, Mustafa Erarslan’ın katıldığı 
“Doktorunuz Sizinle” adlı programla ilgili olarak 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunun 
17 ve 25/8. Maddeleri uyarınca Olay Radyo ve 
Televizyon Yayıncılık A.Ş. hakkında idari para ve 
durdurma cezası, Sönmez Radyo ve Televizyon 
Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. hakkında idari para ve 
durdurma cezası verildiğini bildirdi.

Odamız tarafından, yine aynı nedenle Ankara 
Tabip Odasına yaptığı başvuruya, Ankara 
Tabip Odası Onur Kurulu Dr. Mustafa Erarslan 
hakkında  “6 ay süreyle meslekten men cezası 
ile cezalandırılması kararı” vermiştir. Bursa 
Tabip Odası’nın sağlık ortamının yozlaşmasına 
neden olan ve halkın sağlığını tehdit eden bu 
tür uygulamaların durdurulması için yürüttüğü 
çalışmalar devam edecektir. n

Bursa Tabip Odası Olağan Seçimsiz Ara 
Genel Kurulu

27 Nisan 2013 Cumartesi Bursa Tabip Odası Olağan 
Seçimsiz Ara Genel Kurulu yapıldı. Açılış Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala tarafından 
yapıldı. Verilen dilekçe ile Divan Başkanlığına 
Dr. Ali Uçar, Başkan yardımcılığına Dr. Ömer 
Muştucu, üyeliklere Dr. Mehmet Gülay, Dr. Şeref 
Tuzcu seçildi. Divan kurulu yerini aldı. İstiklal 
Marşı eşliğinde Saygı Duruşu gerçekleştirildi. 
Gündemin üçüncü maddesi gereğince Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala konuşmasını 
yaptı. Gündemin dördüncü maddesi gereğince 
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Güzide Elitez 
tarafından Yönetim Kurulu Çalışma Raporu 
sunuldu. Gündemin beşinci maddesi gereğince 
Yönetim Kurulu Sayman üyesi Dr. Alper Tunga 
Türkbayrak tarafından 01 Nisan 2012-31 Mart 
2013 dönemine ait mali raporu sunuldu. Gündemin 
altıncı maddesi gereğince Denetleme Kurulu üyesi 
Prof. Dr. Ergün Çil 01 Nisan 2012-31 Mart 2013 

dönemine ait Denetleme Kurulu raporunu sundu. 
Gündemin yedinci maddesi gereğince Yönetim 
Kurulu Çalışma Raporu hakkında Prof. Dr. Ergün 
Çil ve Dr. Ertunç Karadağ söz aldı.  Görüşlerini ifade 
etti. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala 
görüşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gündemin 
onuncu maddesi gereğince; 01 Nisan 2012-31 Mart 
2013 dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma raporu 
oybirliği ile kabul edildi. 01 Nisan 2012-31 Mart 
2013 dönemine ait mali rapor oybirliği ile kabul 
edildi. 01 Nisan 2012-31 Mart 2013 dönemine ait 
Denetleme Kurulu raporu oybirliği ile kabul edildi. 
Gündemin onbirinci maddesi gereğince; Yeni dönem 
tahmini bütçesi Yönetim Kurulu Sayman üyesi Dr. 
Alper Tunga Türkbayrak tarafından sunuldu. Yeni 
dönem tahmini bütçesi, yeni fasıl açma ve fasıllar 
arası para aktarma yetkisinin Bursa Tabip Odası 
Yönetim Kurulu’na verilmesi ile birlikte oy birliği 
ile kabul edildi.  Genel Değerlendirme için Prof. 
Dr. Kayıhan Pala söz aldı, genel kurula katılanlara 
teşekkür etti.  n
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Aile Hekimlerine 
“Özürlülere Yönelik 
Düzenlemeler Hakkında 
Uyarı” 

Türk Halk Sağlığı Kurumu 
Başkanlığı İl Halk Sağlığı 
Müdürlüklerine gönderdiği 
10.01.2013 tarih ve 2459 sayılı 
yazısı ile engelli vatandaşların 
sağlık hizmetlerine tam 
ulaşılabilirliğinin sağlanması 
için 2010/9 sayılı Genelge 
yayınlandığını bildirmiş ve 
07.07.2013 tarihine kadar 
sağlık kurumlarının “Sağlık 
Kurumlarında Özürlü Bireyler 
İçin Ulaşılabilirlik Temel 
Bilgiler Rehberi”ne uygun hale 
getirilmesini istemiştir.

İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe 
Toplum Sağlığı Merkezlerine 
gönderdiği yazısında Halk 
Sağlığı Kurumunun yazısını ilgi 
göstererek www.thsk.gov.tr/
tr/index.php/duyurular/159-
ozurlubireyler-rehberi 
internet adresinde yayınlanan 

kriterler dikkate alınarak 
kiralık durumda olan Aile 
Sağlığı Merkezlerinin mülk 
sahiplerine bilgi verilmesini, 
Müdürlüğün kullanımında olan 
aile sağlığı merkezlerinin en 
geç 07.07.2013 tarihine kadar 
Sağlık Kurumlarında Özürlü 
Bireyler İçin Ulaşılabilirlik 
Temel Bilgileri Rehberine uygun 
hale getirilmesini istemiş, aksi 
takdirde her bir uyumsuzluk için 
beş bin Türk Lirasından Yirmi 
beş bin Türk Lirasına kadar 
idari para cezası uygulaması 
yapılacağını hatırlatmıştır.

 Bursa Tabip Odası Yönetim 
Kurulu Osmangazi Belediye 
Başkanlığına gönderdiği 
18.04.2013 tarih ve 13/631 
sayılı yazısı ile Türk Halk 
Sağlığı Kurumu Başkanlığı 
tarafından engelli vatandaşların 
sağlık hizmetlerine tam 
ulaşılabilirliğinin sağlanması 
için 2010/9 sayılı Genelge 
yayınlandığını ve 07.07.2013 
tarihine kadar sağlık 

kurumlarının “Sağlık 
Kurumlarında Özürlü Bireyler 
İçin Ulaşılabilirlik Temel 
Bilgiler Rehberi”ne uygun 
hale getirilmesini istediğini 
bildirmiştir.

Osmangazi Belediyesi Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğü odamıza 
gönderdiği 07.06.2013 tarihli 
cevabi yazısında konu ile ilgili 
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 
“Mülkiyeti Belediyeye ait 
bulunan gayrimenkullerde 
faaliyet gösteren ASM’lerin 
ilgili kanun hükümlerine 
göre yapılması istenen 
düzenlemelerin binanın fiziki 
ve statik açıdan kullanımını 
etkileyeceğinden listede 
belirtilen düzenlemelerin 
birçoğunun yapılamadığının, 
bu nedenle söz konusu 
gayrimenkullerin mevcut 
hali ile kullanıma uygun 
şekilde hizmet verecek alanda 
değerlendirilmesi gerektiğinin” 
bildirildiğini belirtmiştir. n

1 Mayıs İşçi 
Bayramı

1 Mayıs İşçi Bayramına 
katıldık. Hekim 
emeğine sahip çıkmak 
için, Emeğin “birlik, 
dayanışma ve mücadele” 
gününde,  1 Mayıs’ta, 
Atatürk Stadyumu 
önünde hekimlerle 
buluşarak Kent 
Meydanına yürüdük. n

TEŞEKKÜR

Meslek odasına ve 
üyelik gereklerine 
sahip çıkarak, son 
ödeme tarihi gelmeden 
üyelik  aidatını ödeyen 
tüm meslektaşlarımıza 
TEŞEKKÜR EDERİZ...

                 Yönetim Kurulu
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>>

Muayenehanelerde Risk 
Değerlendirme ve Çalışan 
Personelin Eğitimleri 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun 30 Haziran 2012 
tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe 
girmesi sonrasında Kanunu’nun 
muayenehane çalıştıran ve 
özel sağlık kuruluşlarında 
kendi kurduğu şirket adına 
çalışan üyelerimize getirdiği 
yükümlülükler konusunda 
tereddüt yaşamakta ve Odamıza 
çeşitli sorular sormaktadır. 
Durumu değerlendiren Bursa Tabip 
Odası Özel Hekimlik Komisyonu, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun mesleğini serbest 
olarak uygulayan/özel sağlık 
kuruluşlarında çalışan üyelerimize 
getirdiği yükümlülükler ile 
ilgili 9 Mayıs 2013 Perşembe 
günü Bursa Tabip Odasında bir 
toplantı düzenledi. Bu toplantıda 
alınan kararlar doğrultusunda 

Bursa Tabip Odası İntern 
Hekim Buluşması 

08 Mayıs 2013 Çarşamba 
08 Temmuz 2013 Pazartesi 

Üç yıldır Bursa Tabip 
Odasını Türk Tabipleri 
Birliğini tanıtmaya, meslek 
odalarının çalışmalarını 
öğrencilerle buluşmasını 
sağlayan proje çerçevesinde 
Uludağ Üniversitesi son sınıf 
öğrencileri odamızdaydı. Oda 
aktvistlerini yanı sıra Hukuk 
danışmanımız Av. Nilgün 
Berk’te oturumlara katılarak 
genç meslektaşlarımıza meslek 
hayatlarında karşılaşacakları 
sorunlarla ilgili bilgilendirdi. 
Birinci basamak ve aile 
hekimliği konusuna ise Dr. 
Ersan Taşcı ve Dr. Alper Tunga 
Türkbayrak bilgi aktardı. 
Tabip odasında bir tam günü 
bizlerle geçiren öğrenciler soru 
ve tartışmalarla oturumları 
renklendirdiler. n

 Juvenil 
Ideopatik 
Artrit 

08 Mayıs 2013 
Çarşamba günü 
Prof. Dr. Sara 
Şebnem Kılıç’ın 
konuşmacı olarak 
katıldığı “Juvenil 
İdeopatik Artrit” 
konulu sürekli tıp 
eğitimi yapıldı. n
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gereksinim duyulan hizmeti 
Bursa Verem Savaş Derneği’nin 
yan kuruluşundan alma 
konusunda bir anlaşma yapıldı.  
Kayıt yaptıran 100’den fazla 
meslektaşımız için 3-4-5-6-
7 Haziran günlerinde tüm 
muayenehaneler sırayla 
gezilerek risk analizleri, 5 
Haziran Çarşamba günü sağlık 
taraması ve raporlanması 
yapıldı. 6 Haziran Perşembe 
günüde muayenehane 
çalışanlarına iş güvenliği, arama 
kurtarma, temel yangın bilinci, 
acil durum eylem planlaması 
konularında eğitim verildi. 

13.06.2013 tarihinde OSGB 
yöneticileri, avukatımız Nilgün 
Berk ve yaklaşık 50 üyemizin 
katılımıyla yapılan toplantıda 
1 Temmuz 2013 den itibaren 
yürürlüğe girecek olan;  her 10 
çalışandan birine aldırılması 
gereken “temel ilk yardım 
eğitimi”, her iş yerinin anlaşma 
yapması gereken iş güvenliği 
uzmanlığı ve iş yeri hekimliği 
konuları tartışıldı.

Bu yönetmeliklerin yaptırımları 
01.07.2013’de başlayacak 
olmasına karşın, henüz daha alt 
yapısının hazırlanmamış olması, 

Türkiye’de tüm işyerlerinin 
bu ihtiyaçlarını giderecek iş 
yeri güvenliği uzmanı ve iş yeri 
hekimi olmaması, 10 kişiden 
az işçi çalıştıran yerlerin 
yükümlülüklerini devletin 
karşılayacağı belirtilmesine 
rağmen bununla ilgili henüz 
bir karar ve yasal altyapı 
oluşturulmaması, bu yayınlanan 
yönetmelik ve yasalara ek 
değişiklikler ve düzenlemelerin 
olacağı, bazılarının ise ileri bir 
tarihe erteleneceği duyumları 
gibi nedenlerle, başka bir 
girişimde bulunulmaması 
kararı alındı. n

 Kürtaj Haktır 

Nilüfer Belediyesi Eşitlik Birimi, Kürtaj Haktır 
Karar Kadınların Platformu ile Bursa Tabip Odası’nın 
birlikte düzenlediği Kürtaj Haktır paneli 18 Mayıs 
2013 Cumartesi günü, saat 14.00’de Akademik 
Odalar Birliği Ortak Toplantı Salonunda yapılamadı. 
Nilüfer Belediyesi Eşitlik Birimi Sorumlusu Canan 
Kızılaltun’un moderatörlüğünü yapacağı panele 
konuşmacı olarak Kürtaj Haktır Platformu adına Dr. 
Filiz Ayla, yazar Ayşe Düzkan katıldılar, ancak tüm 
duyurulara rağmen paneli izlemeye gelen konuklar 
olmadığı için panel yapılamadı. n

 05 Haziran Dünya Çevre Günü 

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle doğanın yok 
edilmesi çabalarına karşı Bursa’da yaşam alanlarını 
korumak için mücadele içinde olan köylüler, 
akademik meslek odaları ve sivil toplum örgütleri 
ile birlikte bir protesto yürüyüşü düzenlendi. Daha 
yaşanabilir bir dünya için, suyumuzu ve toprağımızı 
korumak amacıyla saat 19.00’da Mahfel’de başlayan 
yürüyüş Heykel önünde sona erdi. Konuşmalarda 
Gezi eylemi sürecinin devam etmesi nedeniyle 
topluluğa Gezi Parkındaki yaşananlara dikkat çeken 
herkesin sağlıklı bir çevrede yaşaması gerektiğine 
dair konuşmalar yapıldı. n

 BAOB Demokrasi ve 
Özgürlük Meydanında 
Gezi Eylemi 

06 Haziran Perşembe günü 
Mühendisler, mimarlar, şehir 
plancıları, avukatlar, doktorlar, 
eczacılar, diş hekimleri, 
veterinerler, noterler, 

yeminli mali müşavirler ve 
serbest muhasebeci ve mali 
müşavirlerden oluşan grup, 
Nilüfer’de bulunan BAOB 
Özgürlük ve Demokrasi 
Meydanı’nda Taksim Gezi 
Parkı protestosuna destek 
eylemi düzenledi. Özgürlük 
ve Demokrasi Meydanı’nda 

kürsüye çıkan oda temsilcileri 
Gezi Parkı ile ilgili görüşlerini 
dile getirirken, BAOB Dönem 
Sözcüsü, Bursa Barosu Başkanı 
Avukat Ekrem Demiröz,  
Taksim’deki eylemcilerin 
hukuksal ve sağlık alanındaki 
tüm ihtiyaçlarına destek 
sağlayacaklarını söyledi.  n

19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı kutlamalarına katıldık. 19 Mayıs 
Pazar günü saat 19.00’da Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı’nda Nilüfer Kent Konseyi önünden 
başlayan yürüyüş, Çevre İl Müdürlüğü 
yanındaki hastane alanında yapılan kutlama 
konuşmaları ile sona erdi. Yürüyüşe Bursa 
Milletvekilleri Sena Kaleli, Turhan Tayan, 
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 
meslek odaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.  n
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İstanbul Tabip Odasına ve 
meslektaşlarımıza destek 

Taksimde Gezi olayları 
sırasında hekim, tıp öğrencisi, 
diğer sağlık personeli ve ilk 
yardım eğitimi almış örgütler, 
dernekler ve bireysel girişimler, 
ilk yardım hizmetlerinde 
bulundu.  Sağlık çalışanları 
olaylarda yaralananlar için  
hızlı bir şekilde hastanelerin 
acil servislerine sevk 
ederek ve ayakta acil tedavi 
yaparak büyük bir hizmet 

gerçekleştirdiler. Kendi 
yaşamlarını da tehlikeye 
atarak ilkyardımda bulunan 
meslektaşlarımızın yaptığı 
çalışmaları engellendi ve yapılan 
ilkyardım işi yasadışı olarak 
gösterilmeye çalışıldı.  Gönüllü 
sağlıkçıların müdahaleleri 
olaylardaki ölü sayısının az 
olmasını en temel nedenidir. 
Sağlık Bakanlığı Başdenetçisi 
B. İzzet Taşçı, 13 Haziran 
2013 tarihinde “Acil” kodlu 
olarak İstanbul Tabip Odası’na 
gönderdiği yazıyla Taksim 

Gezi Parkı direnişçilerine 
hizmet veren “gönüllü revirler” 
hakkında inceleme/soruşturma 
açıldığını bildirdi.

15 Haziran 2013 Cumartesi 
Taksim’de yaşanan eylemler 
sırasında yararlılara tıbbi 
yardımda bulunduğu için 
haklarında soruşturma açılan 
hekimlere destek olmak üzere 
Cumartesi günü Heykel’de 
düzenlenen yürüyüşe katıldık. n

 DİSK, KESK, TMMOB,
TTB den Ortaklaşa Eylem 

17 Haziran 2013 Pazartesi günü Taksim Gezi Parkı olaylarında yaşanan 
şiddette itiraz için, DİSK KESK, TMMOB, TTB ve TDB üyelerinin, bu 
saldırganlığa karşı itirazlarını ifade etmek için iş bırakacaklarını bir basın 
toplantısı ile açıkladı. DİSK KESK, TMMOB, üretimden gelen güçlerini 
kullanarak üyelerinin alanlara çıkacağını, Türk Tabipleri Birliği, Türk 
Diş Hekimleri Birliği ise bugün acil servisler dışında hizmet üretimini 
durdurarak şehirlerin merkezi meydanlarına yürüyeceklerini bildirdiler. 
Bursa’da bu amaçla Heykel’de KESK, DİSK, TMMOB ile ortaklaşa düzenlenen 
yürüyüşe katıldık. n

BAOB 
Toplantıları  

Bursa Akademik 
Odalar Birliği olarak 
meslek odalarını 
başkan düzeyinde 
katılımı ile yapılan 
toplantıların 
gündemini 
Bursa’daki kentsel 
sorunlar, çevre 
sorunları ve 
insan yaşamını 
ve sağlığını 
etkileyen sorunlar 
oluşturmaktadır. 
Ayda bir kez yapılan 
toplantılarda 
meslek odalarını 
önerileri ile 
belirlenen gündem 
konuşulup 
tartışılarak, 
katkı veren 
meslek odaları ile 
birlikte projeler 
oluşturulmakta 
ve raporlar 
düzenlenmektedir. 
03 Haziran 
2013 Pazartesi 
08 Temmuz 
2013 Pazartesi 
günü yapılan 
toplantılarda yine 
Bursa’nın yaşadığı 
sorunlar akademik 
odalarca tartışıldı. n

İşyeri Hekimliğinde Tutulması Gereken Kayıtlar ve 
Uygulama Örnekleri  

24 Haziran 2013 Pazartesi günü Dr. Yücel Bender’in konuşmacı olarak 
katıldığı işyeri Hekimliğinde tutulması gereken kayıtlar ve uygulama 
örnekleri konulu eğitim yapıldı. n
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Bursa Tabip Odası 
60.Yılını kutladı 

60 yıl önce 19 Haziranda ilk toplantısını 
Heykelde bugün Belediye binası olarak 
kullanılan binanın bir odasında yapan Bursa 
Tabip Odası kuruluşunun 60. Yılını Kutladı. 
Kutlama toplantısı öncesi Dr. Çetin Tor’un 
kaleme aldığı, yazımının beş yıl sürdüğü 
“Bursa Tabip Odası Tarihi 1928-2013” kitabı 
imza töreni BAOB Fuaye alanında yapıldı. 
Daha sonra kutlamaya katılan hekimlerle 
birlikte BAOB Özgürlük ve Demokrasi 
Meydanın basın açıklaması yapıldı.

Dr. Ersan Taşcı’nın sunuculuğunu yaptığı 
Kutlama Töreni saat 20.00’de BAOB 
Oditoryumda başladı. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın ardından Bursa Tabip 
Odası Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türk 
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı 
Prof. Dr. Özdemir Aktan konuşmalarını 
yaptı. Dr. Çetin Tor Bursa Tabip Odası 
Tarihi 1928-2013 sunumu ile kitabından ve 
odamız tarihçesinden bazı olayları bizimle 
paylaştı, Dr. Ceyhun İrgil “Fotoğraflarla 
Bursa’nın Sağlığı” başlığı ile bizlere 
Bursa’nın sağlık tarihçesinden, kişilerinden 
yola çıkarak geçmişte güzel bir gezinti 
yaptırdı. Bursa Tabip Odası Türk Sanat 
Müziği Korosunun seslendirdiği şarkıların 
ardından Dr. Hüsamettin Olgun şiirlerini 
okudu. Gece, Bursa Tabip Odası Parantez 
Sahnesinin hazırladığı “İyi Hekim” Gösterisi 
ile sona erdi. n

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Mezuniyet töreni 

28 Haziran 2013 tarihinde yapılan Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi mezuniyet törenine Prof. Dr. Kayıhan Pala 
katıldı, okulunu derece ile bitiren genç meslektaşlarımıza 
plaketleri verildi. Mezuniyet töreninde tüm 
meslektaşlarımıza, Bursa Tabip Odası yayınlarından “ Bursa 
Tabip Odası Nedir? Ne Yapar Kitapçığı, Hekimce Bakış 
Dergisi, “Hoşgeldiniz” mektubu hediye edildi. Dereceye 
girerek mezun olan “birinci Dr. Emre Özbey, ikinci Dr. Elif 
Kır ve üçüncü Dr. Ceren Kaya da anı plaketlerini oda başkanı 
Prof. Dr. Kayıhan Pala’dan aldılar. n
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Orhaneli Köylerinde Eğitim 

10/11Temmuz 2013 günlerinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursa Şubesi ve Çağdaş Gençlik 
Bursa olarak düzenlenen Köyde Şenlik Var projesi kapsamında kadın hastalıkları ve doğum konulu 
sağlık eğitimini 10 Temmuz çarşamba günü Dr. Volkan Yıldırım, 11 Temmuz Perşembe günü ilkyardım 
böcek ısırması konulu sağlık eğitimini Dr. Gökan Aktaş verdi n

TTB 63.Büyük Kongresi 

Türk Tabipleri Birliği 63. Büyük 
Kongresi,  Dünya Tabipler 
Birliği ve çeşitli Avrupa hekim 
örgütleri temsilcilerinin 
katılımıyla 29 Haziran 2013 
tarihinde Ankara’da Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Abdulkadir Noyan Salonu’nda 
gerçekleşti.  TTB 63.Büyük 
Kongresine büyük kongre 
delegelerimiz Dr. Çetin Tor, Dr. 
Candan Coşkun, Dr. Ersan Taşcı, 
Dr. Eylem Yentürk, Dr. Murat 
Civaner, Dr. Bülent Aslanhan ve 
Dr. Yaşar Çelik katıldı. Hekimlik 
değerleri, hekim bağımsızlığı 
ve daha önce defalarca Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal 
edilen sağlık ile ilgili pek 
çok düzenlemenin yeniden 
yaslaştırılmaya çalışıldığı 
“Torba Yasa” gündemli toplanan, 
Divan Başkanlığı’nı Prof. Dr. 

Feride Aksu Tanık’ın yaptığı 
kongrede, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından, TTB Merkez Konsey 
Başkanı Prof. Dr. Özdemir 
Aktan açılış konuşmasını yaptı. 
Kongrede daha sonra Dünya 
Tabipleri Birliği Genel Sekreteri 
Dr. Otmar Kloiber, Avrupa 
Doktorlar Daimi Komitesi’nden 
Dr. Birgit Berger, İnsan Hakları 
İçin Hekimlik Örgütü’den 
Vincent Locopino ile Avrupa 
Serbest Çalışan Hekimler 
Birliği adına Dr. Arda Saygılı 
söz aldılar ve konuşmalarında 
hekim bağımsızlığı ve özerkliği 
için hekimlik mesleğine yönelik 
istismarlara karşı desteklerini 
sunmaya devam edeceklerini 
belirttiler.

Sağlık meslek örgütleri, kitle 
örgütleri, sendikalar ve bazı 

siyasi parti temsilcilerinin de 
birer konuşma yaptığı kongrede 
daha sonra TTB Merkez Konseyi 
Genel Sekreteri Beyazıt İlhan 
tarafından Çalışma Raporu 
sunuldu.

Kongrede, Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 
Önü’nde TTB tarafından 
“Binlerce yıldır burada, bu 
topraklarda hekimlik yapıyoruz, 
yapmaya devam edeceğiz!” 
başlıklı bir basın açıklaması 
da gerçekleştirildi. Basın 
açıklaması metni TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Prof. Dr. 
Özdemir Aktan tarafından 
okundu. Kongre; çalışma, mali ve 
denetleme raporunun sunulması 
ve aklanmasının ardından, 
karar önerilerinin okunması, 
görüşülmesi, oylanması ve dilek 
ve temenniler ile son buldu. n

Marzinc Karabük 
Fabrikasının 
Kapatılması 

Geçtiğimiz günlerde 
MARZİNC Marmara Geri 
Kazanım firması 130 
çalışanı sağlık şikayetleri ile 
hastanelere başvurmuştur. 
Firmanın 43 çalışanının, 
başta kurşun olmak üzere 
çeşitli ağır metallere maruz 
kaldığı tespit edildiği, ayrıca 
hastaneye başvuran 37 
işçide de kurşun metaline 
rastlandığı yapılan sağlık 
kontrollerinde tespit 
edilmiştir. İnceleme 
başlatan ÇED Genel 
Müdürlüğü ekipleri, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından firmanın gerekli 
olan önlemleri almadığı 

sonucuna vararak, firmanın 
faaliyetlerini tahlil sonuçları 
alınıncaya kadar geçici 
bir süre durdurulduğunu 
belirtilmişti. Daha önce 
Bursa Mustafakemalpaşa’da 
kurulmak istenen fabrika, 
Bursa’da başta Bursa 
Tabip Odası ve diğer BAOB 
bileşenleri, çevre örgütleri 
ve Mustafakemalpaşalıların 
yoğun mücadelesi sonucunda 
kurulması engellenmişti. 
Fabrikanın Kemalpaşa’da 
kurulması söz konusu 
olduğunda Karabüklülerin 
bugün yaşadıklarının olacağı 
konusunda kamuoyunu 
uyarıcı açıklama ve raporlar 
yayınlayan BAOB bileşenleri 
tarafından11 Temmuz 
Perşembe günü basın 
açıklaması yapıldı.  n

Dörtçelik Çocuk Hastanesi 
Bahçesinde İftar /Basın 
Açıklaması 

Bursa Tabip Odası Yönetim 
Kurulu 29 Temmuz’da  AKP 
Bursa Nilüfer İlçe Örgütünün bir 
kamu hastanesi olan Dörtçelik 
Çocuk Hastanesi bahçesinde 
iftar yemeği düzenlenmesi 
sonrasında basın açıklaması 
yaparak, sağlık hizmeti sunan bir 
kamu hastanesinin bahçesinin 
böyle bir amaç için kullanılmasını 
kınamıştır. İftar yemeği 
sırasında hastanenin acil hasta 
ve ambulans girişleri kapatılarak 
hasta girişleri engellenmiş olması 
nedeniyle olayda sorumluluğu 
olanlar hakkında Cumhuriyet 
Savcılığı’na suç duyurusunda  
bulunuldu.  n
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Karabük’te kurulan Marzinc 
Marmara Geri Kazanım 
firmasının 130 işçisinin 
rahatsızlanarak hastaneye 
başvurması üzerine, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 
başlatılan incelemede ilk 
sonuçlar alındı. Demir çelik 
fabrikalarının bacasından çıkan 
atıkların geri dönüşümünü 
sağlayan Marzinc Marmara 
firmasında çalışan işçilerin 
çeşitli ağır metallere maruz 
kaldıklarını tespit eden Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, fabrikanın 
faaliyetlerini durdurdu.

Hastalanan işçilere geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz.

Bilindiği gibi Marzinc söz konusu 
tesisi Mustafakemalpaşa 
OSB’de yapmak istemiş, ancak 
Bursa ve Mustafakemalpaşa 
kamuoyu, çevreye zararlı olduğu 
gerekçesiyle tesise karşı çıkmıştı. 

Mustafakemalpaşa’daki sivil 
toplum örgütlerinin oluşturduğu 
Sivil Toplum Platformu’nun, 
ÇED raporuna itirazını görüşen 
Bursa 1. İdare Mahkemesi, 2010 
yılının ocak ayında, ‘yatırımın 
gerçekleşmesi halinde telafisi 
mümkün olmayan sonuçlar 
doğabileceği’ gerekçesiyle 
önce yürütmeyi durdurma 
kararı, ardından da iptal kararı 
vermiştir. 

Marzinc’e karşı yürütülen 
mücadele sırasında 
savunduğumuz değerlerin 
doğruluğu bir kez daha ortaya 
çıkmıştır.

Anımsanacağı gibi 
Mustafakemalpaşa’da Marzinc 
şirketi tarafından “baca tozu 
geri kazanım tesisi” kurulması 
amacıyla başlatılan girişim; 
başta Mustafakemalpaşa’da 
yaşayanlar olmak üzere 
kamuoyunun büyük tepkisini 
çekmiş halk, yerel yöneticiler, 

sivil toplum örgütleri, meslek 
örgütleri ve akademisyenler 
elele vererek güçlü bir mücadele 
örgütlenmiş ve hem halkın 
kararlı tutumu hem de yasal 
kazanımlar sonrasında şirket 
yatırımı Mustafakemalpaşa’da 
yapmaktan vazgeçmek zorunda 
kalmıştı.

Marzinc şirketine karşı 
yürütülen mücadele sırasında 
kurulması planlanan tesisin 
yaratacağı sağlıkla ilgili risklere 
dikkat çekmiş; galvanizli hurda 
çeliklerin tekrar ergitildiğinde, 
demirin üretimi ile beraber 
ortaya çıkan çinko, kadmiyum, 
kurşun ve arsenik gibi diğer 
elementlerin baca tozu içerisinde 
toplanacaklarını dile getirerek 
bu elementlerin insan sağlığı için 
tehlikeli olduğunu vurgulamıştık.

Kurşun, çinko ve kadmiyum 
üretimi sırasında toz, metal 
bileşikleri, uçucu organik 
bileşikler (dioksinler dahil), 
kokular, kükürt oksitleri, diğer 
asitli gazlar, atık sular (metal 
bileşikleri), tortular, demir 
açısından zengin artıklar, 
süzülemeyen tozlar ve cüruf ile 
ilgili sorunların ortaya çıktığını 
belirtmiştik.

Risk grupları arasında ilk sırayı 
tesiste çalışanların alacağını, 
bunları sırasıyla gebeler, 
çocuklar, kronik hastalığı 
olanlar ve bağışıklık sistemi 
zayıf kişilerin izleyeceğini dile 
getirmiştik.

Ne yazık ki haklı çıktık!

Marzinc şirketinin 
Mustafakemalpaşa’dan 
vazgeçmek zorunda kalmasından 
sonra Karabük’te kurduğu 
fabrikada çalışan 130 işçi 
başta kurşun olmak üzere, 
metal zehirlenmesi nedeniyle 
hastanelere başvurarak 
tedavi altına alındılar. İşçilere 

ve ailelerine geçmiş olsun 
diyor, bir an önce sağlıklarına 
kavuşmalarını diliyoruz.

Marzinc şirketinin kirletici 
fabrikasının kurulmasına 
bilimsel gerekçeleri ortaya 
koyarak karşı çıktığımızda 
bizleri istihdam / yatırım 
düşmanı olmakla suçlayan 
basın mensubundan, kamu 
yöneticisine; patronundan 
siyasetçisine kadar herkesi “özür 
dilemeye” davet ediyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı 
da yalnızca Marzinc Karabük 
fabrikasını kapatma kararı 
ile yetinmeyip; mücadelemiz 
sırasında sık olarak dile 
getirdiğimiz risk grupları 
arasında tesiste çalışanlardan 
sonra yer alan başta gebeler 
olmak üzere, çocuklar, kronik 
hastalığı olanlar ve bağışıklık 
sistemi zayıf kişilerdeki Marzinc 
fabrikası nedeniyle yaşanan 
etkilenimi üniversiteler ile 
birlikte çalışarak ortaya 
çıkarmaya çağırıyoruz.

Ne yazık ki bir kez daha haklı 
çıktık! “Ne yazık ki” diyoruz 
çünkü Karabük’teki 130 emekçiyi 
hastalanmaktan kurtaramadık. 
Fabrika çevresinde yaşayan 
gebeler, çocuklar, kronik 
hastalığı olanlar ve bağışıklık 
sistemi zayıf kişilerdeki sağlık 
sorunlarını ise henüz bilmiyoruz.

Bursa’da yaşayan yurttaşlarımıza 
her türlü çevre tehdidine 
karşı, Marzinc şirketine karşı 
yürütülen mücadelede olduğu 
gibi, kararlılıkla mücadele etmeyi 
sürdüreceğimizi bir kez daha 
bildiriyor; bu mücadeleye katılan, 
katkı sunan herkese teşekkür 
ediyoruz. n
Doğa - Der
Bursa Barosu
Bursa Tabip Odası
TMMOB 

10 Temmuz 2013 Çarşamba 
“Bir kez daha haklı çıktık: Marzinc Karabük fabrikası kapatıldı” 
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HABER

TEBER
TIĞ
İşten çıkarıldığı için ilacı karşılanmayan 
işçi öldü 

(BİA Haber Merkezi, 7 Ağustos 2013)

BEDAŞ’ta işten çıkarılan ve direnişte olan Avcılar 
sayaç okuma işçisi DİSK Enerji-Sen üyesi 
Murat Göçmen sabaha karşı hayatını kaybetti. 

1 Ağustos’ta işten çıkarılan ve temmuz maaşı hala 
ödenmeyen 32 yaşındaki Göçmen epilepsi hastasıydı. 

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin 
yaptığı açıklamaya göre; işten çıkarıldığı için SGK 
tarafından ilacı karşılanmayan ve eczanede 70 TL 
ücret istenen Göçmen’in cebinde bu kadar para 
bulunmuyordu. Göçmen sabaha karşı geçirdiği 
epilepsi krizi sonrası hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre, 
temmuz ayında 120 işçi HAYATıNı kaybetti. n

Hollanda’da dindarlık ve kızamık 
salgını 

(BBC, 26 Temmuz 2013) 

Hollanda’da aşırı dindar kesimin yaşadığı 
“İncil kuşağı” (Bible belt) adı verilen 
bölgede ortaya çıkan kızamık salgını, 

tehlikeli boyutlara ulaştı. Dindarların, “tanrının 
emrine karşı gelmemek için” çocuklarına aşı 
yaptırmayı reddetmesi nedeniyle hastalık hızla 
yayılarak diğer eyaletlere de sıçradı. Başlangıçta 
161 olan hasta sayısı, bu hafta 147 kişi daha 
artarak 613’e yükseldi. Ancak Sağlık Bakanlığı’na 
göre gerçek rakam bunun çok çok üstünde. 
Aşı olmayı reddeden aşırı dindarların doktora 
da başvurmamaları nedeniyle sağlıklı kayıt 
tutulamıyor.

Kızamık salgını görülen çocukların büyük 
bölümü ilkokul öğrencisi. Bunların yüzde 96’sı da 
aşı olmayan çocuklar. Kızamık salgını nedeniyle 
durumu ağırlaşan 26 kişi hastaneye kaldırıldı. 
Hollanda Kamu Sağlığı Kurumu, tatil sonrasında 
eylül ayı başından itibaren kızamık salgınında 
ciddi bir patlama yaşanacağını açıkladı. 
Salgının hızla artmasına karşın aşırı dindar 
kesim, çocuklarının aşı olmasına izin vermiyor. 
Hükumet, çaresiz. Hollanda Başbakanı Mark 
Rutte ve bakanların, “Aşı olmak, tanrı iradesine 
karşı gelmek değildir. Eğer herşey tanrı istediği 
için oluyorsa, aşının bulunması da tanrının bir 
isteğidir” çağrıları sürüyor. 

Ancak bu çağrılar dindar kesimi öfkelendiriyor.

Dr. Murat Civaner 
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Rutte’nin halkı aşı konusunda 
ikna etmelerini istediği rahipler, 
Başbakan’a tepkili. Rahipler, 
“politikacılar tanrının isteğine 
karışamaz. Aşıya gelene kadar 
pek çok zararlı konuda niye 
insanları zorlayarak birşey 
yapmıyorsunuz?” diyor. n

Dünyanın ilk “kusursuz” 
bebeği doğdu  

(Vatan, 9 Temmuz 2013)

Dünyanın genetik olarak 
kusursuz ilk bebeği doğdu. 
Connor Levy adı verilen 

tüp bebek genetik olarak analiz 
edildikten sonra anne rahmine 
eklenmişti. 

Bilim adamları, tüp bebek ile 
dünyaya gelecek çocukların 
sağlıklı olup olmayacağını 
neredeyse kesin olarak tespit 
edecek bir yöntemi başarıyla 
uyguladı. ABD’de dünyaya gelen 
tüp bebek, doğum öncesinde 
genetik yapısı analiz edilen ilk 
bebek olarak tıp tarihine geçti.

İngiltere’de gerçekleştirilen 
ve ‘tüp bebek görüntüleme’ adı 
verilen yöntemle, ilk kez bir tüp 
bebek (IVF) doğum öncesinde 
DNA analizinden geçirildi. 

ABD’nin Philadelphia kentinde 
18 Mayıs’ta dünyaya gelen 
Connor Levy’nin ebeveynleri, 
doğum öncesinde IVF 
embriyosunu İngiltere’nin 
Oxford Üniversitesi’ne gönderdi. 
Yapılan DNA analiziyle 
embriyonun genetik bozukluğa 
sahip olup olmadığı tespit edildi. 
Yapılan kontrol, ABD’deki tüp 
bebek kliniğindeki doktorların, 
embriyoları doğru kromozom 
sayısıyla eşleştirmesini sağladı. 

Guardian gazetesinin haberine 
göre, tüp bebek görüntüleme 
sayesinde bu yolla dünyaya 
gelecek çocukların sağlıklı olma 
şansı ciddi oranda artacak. n

Diyanet’in Alo Fetva hattı  
‘biber gazı caiz’ dedi  

(Radikal, 24 Haziran 2013)

Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Gezi Parkı protestoları 
süresince polis saldırısında 

çok yoğun kullanılan ve 
uzmanlar tarafından insan 
sağlığına zararlı olduğu her 
fırsatta dile getirilen biber 
gazıyla ilgili bir değerlendirme 
yaptı: “Her ülkede, bu tarz 
olaylarda bu tarz gösteri 
yapanlara, şiddete başvuru 
yapanlara karşı savunma biçimi 
geliştiriyorlar. Devletimiz de 
bunu yapıyor. Daha önce de 
duyuru yapıyorlar zaten, astım 

hastaları varsa alandan ayrılsın, 
biraz sonra müdahale edeceğiz 
diye. Yani dini açıdan bunların 
bu şekilde değerlendirilmesi 
doğru değil. Daha farklı şiddeti 
engelleyici savunma biçimleri de 
geliştirilebilirdi ama en uygunu 
bu, karşı tarafa en az zarar 
veren budur ki, kullanılıyor.ve 
karşı tarafı dağıtmak için fiili 
bir müdahalede bulunulması 
lazım. Bu cop da olabiliyor. Başka 
ülkelerde polisler plastik mermi 
kullanılıyor. Yani bu noktada 
biber gazı kullanılmasında bir 
sıkıntı yok. En zararsızı biber 
gazıysa bununla müdahale 
edilmesi en doğrusudur.” n
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Britanya’da 500 bin kişi 
aşevine muhtaç 

(Radikal, 1 Haziran 2013)

Britanya’da yardıma 
muhtaç insanların sayısı 
aşevlerinin kapasitesini 

giderek zorluyor.

Britanya’da 500 bin kişi aşevleri 
sayesinde yaşıyor. Oxfam ve 
‘Church Action on Poverty’nin 
ortak araştırmasına göre 
rakam geçen yıla oranla 3 
kat arttı. Bunun en önemli 
nedeni maluliyet tazminatı ve 
işsizlik maaşı ödemelerindeki 
aksaklıklar. Oxfam Başkanı 
Mark Goldring, “Dünyanın en 
zengin 7. ülkesinde bunların 
olması kabul edilemez” dedi. 
Devlet Bakanı Vince Cable 
“Bazıları sistemdeki çatlaklara 
düşüyor” yorumunu yaptı. n

Asker ameliyathaneye 
girdi doktor istifa etti 

( Milliyet, 19 Haziran 2013 )

Ameliyathaneye burun 
kemiği ameliyatı olması 
için getirilen mahkumun 

güvenliğinden sorumlu 
jandarma, ameliyathanede 
beklemek isteyince, 
ameliyathane sorumlusu 
Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, 
steril olan bir ortamda sağlık 
görevlileri dışında kimsenin 
bulunamayacağını belirterek, 
jandarmadan ameliyathane 
dışında beklemelerini istedi. 
Mahkumun güvenliğinden 
kendilerinin sorumlu olduğunu 

belirten askerlerin yönetimi 
arayarak olumlu yanıt almaları 
üzerine, duruma tepki 
gösteren Prof. Dr. Erzurumlu, 
ameliyathane sorumlusu 
görevinden istifa etti.

Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 
kendi sorumlu olduğu alanda 
bütün yetkinin ve sorumluluğun 
kendisine ait olduğunu 
vurgulayarak “Bu tür uygulama 
sıkı yönetim dönemlerinde 
bile yapılmadı” dedi. Söz 
konusu mahkum dahil tüm 
ameliyet olanların canlarının 
hekimlere emanet olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Erzurumlu, 
“Yapılan uygulama sağlık 
kurallarına aykırı ve üçüncü 

dünya ülkelerinde olabilecek 
bir uygulama. Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’ne yakışmayacak 
bir uygulama. Bu nedenle 
amelaythane sorumluluğu 
görevimden istifa ettim” diye 
konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Mustafa 
Bekir Selçuk ise askerlerin 
mahkumun ameliyat edildiği 
odada değil, ameliyathane 
koridorunda beklediklerini 
belirterek, “Mahkumun 
güvenliğinden askerler sorumlu. 
Bu nedenle askerlerin orada 
bulunmasında bir sakınca 
bulunduğunu düşünmüyorum. 
Hocamızın neden böyle bir 
istifa kararı aldığına da anlam 
veremiyorum” diye konuştu. n
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KAYBETTİKLERİMİZ

Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Emekli 

Öğretim Üyesi, Tüm Öğretim 
Elemanları Derneği (TÜMÖD) 
Genel Başkanı Prof.
Dr.Alpaslan Işıklı hocamızı 
13.07.2013 günü kaybettik. 

Akademik uzmanlık alanı 
“Çalışma Ekonomisi” olan 
Prof.Dr.Alpaslan Işıklı, 
Cumhuriyet Devrimleri’ne 
ödünsüz sahip çıkan bir 
yurtseverdi. Öğrencilik 
yıllarından itibaren 
Türkiye’nin aydınlanma 
mücadelesi içinde yer 
almış, başta işçi sendikaları 
olmak üzere, bağımsızlık, 
demokrasi ve özgürlük 
mücadelesi veren 
meslek ve demokratik 
kitle örgütlerinin bu 
mücadelelerine bir bilim 
insanı olarak büyük 
katkılarda bulunmuştur. 
Prof.Dr.Alpaslan Işıklı 
Türkiye’de sendikal 
hareket üzerine en çok eser 
üretenlerden birisiydi.

1940 yılında Amasya’da 

doğan Prof.Dr.Alpaslan Işıklı, 
öğrencilik yıllarında Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Başkanlığı yaptı. 1961 
yılında lisans öğrenimini 
tamamlayan Prof.Dr.Alpaslan 
Işıklı, Fransa’da Centre 
Europeen Universitaire 
de Nancy’de lisansüstü 
öğrenim gördü. 1962 yılında 
asistan olarak girdiği 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde 1973 
yılında doçent, 1980 yılında 
profesör oldu. 12 Eylül 1980 
askeri darbesinden sonra 
1983 yılında, 1402 Sayılı 
Yasa ile Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nden uzaklaştırılan 
Prof.Dr.Alpaslan Işıklı, 
verdiği hukuk mücadelesini 
kazanarak 1989 yılında 
görevine geri döndü.

1990-1994 yılları arasında 
Mülkiyeliler Birliği Genel 
Başkanlığı ve 1995-1997 
yılları arasında Öğretim 
Üyeleri Derneği (adı 1997 
yılında Tüm Öğretim Üyeleri 
Derneği “TÜMÖD” olarak 
değişti) Genel Başkanlığı 

yapan Prof.Dr.Alpaslan Işıklı, 
2001 yılında Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK) Üyeliği’ne 
seçildi. Bu  görevi 2005 
yılında son buldu. Prof.
Dr.Alpaslan Işıklı 2006 
yılından bu yana da Tüm 
Öğretim Üyeleri Derneği  (adı 
2008 yılında Tüm Öğretim 
Elemanları Derneği “TÜMÖD” 
olarak değişti) Genel Başkanı 
olarak görev yapmaktaydı.

Türk Tabipleri Birliği 
Mesleki Sağlık ve Güvenlik 
Dergisi Danışma Kurulu 
Üyesi olan Prof.Dr.Alpaslan 
Işıklı, geçmiş yıllarda Türk 
Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı 
ve İşyeri Hekimliği Sertifika 
Kurslarında eğitici olarak 
görev yapmıştı.

Prof.Dr.Alpaslan Işıklı’nın 
yerli ve yabancı dillerde 
yayınlanmış çok sayıda 
çalışması vardır.

Prof.Dr.Alparslan Işıklı’nın 
anısı önünde saygıyla 
eğiliyoruz…

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı
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Dr. İsmail Fakı; 10.09.1995 
tarihinde Bursa’da 
doğdu. 1981 yılında 
Bursa Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun 
oldu. 1985 yılında 
Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde lisansüstü 
eğitimini tamamlayarak 
Göğüs Hastalıkları ve 
Tüberküloz uzmanı 
oldu. 1985-1987 yılları 
arasında İstanbul Çamlıca 
Göğüs Hastalıkları Asker 
Hastanesi’nde askerlik 
hizmetini yaptı. 1987-1988 
yıllarında Bursa Gemlik, 
1988-1992 yıllarında Bursa 
Yıldırım Verem Savaş 
Dispanseri, 1992-1994 
yıllarında Bursa Numune 
Hastanesi ve 1994-2005 
Bursa Prof. Dr. Türkan 
Saylan Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi’nde başhekim 
olarak görev yaptı. 2011 
yılında emekli olarak serbest 
çalışmaya başladı. 27.07.2013 
günü aramızdan ayrıldı.

Örnek İnsan ve Hekim…

Dr. İsmail Fakı
İnsandı…

Hem de çok iyi, faziletli ve 
örnek bir insan…

Çok iyi bir hekimdi, hem de 
örnek bir hekim…

Yüzümüzün akı bir hekim ve 
ağabeydi.

Çok şey öğretti bize, çok 
hakkı geçmiştir hepimize…

İsmail Fakı ağabey, bizim 
meslekte “ağabeylerin 
ağabeysi” idi…

Dara düşenlerin, derman 
arayanların “can suyu” idi.

Güzel gözlü, güzel gönüllü 
bu insan için kelimeler 
kifayetsiz…

Lafın gelişi de değil, 
gerçekten onu tanımlamak 
kolay değil… 

Tanımanız gerekirdi. 

Tanıyınca da sevmemek, 
örnek almamak mümkün 
değildi.

Kısa zaman öncesine kadar 
görüştüğümüz İsmail Ağabey, 
bir gün mesaj göndermişti;

“Hastaneye yeniden 
yatıyorum, hakkını helal et”

Böyle güzel bir insan için, 
insan ne yapar? Ne yazar? Ne 
düşünür?

Aradım, konuştuk biraz… 

Çalıştığı her yerde hakşinas, 
gönül adamı olarak kalpleri 
fetheden İsmail Ağabey’in 
en büyük eseri Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi’dir. 
Bu hastanenin kuruluşundan 
itibaren büyük emeği geçen 
Dr. İsmail Fakı, aynı zamanda 
uzun yıllar hastanenin 
başhekimliğini de yaptı.

Kalpleri kazanmanın 
yanında, başarılı hizmetlere 
imza atan İsmail ağabey, 
“yılın doktoru” seçildi ve 

alçakgönüllü karakterini 
zorlayan bir törende biraz 
mahcup dönemin Sağlık 
Bakanı’nın elinden fazlasıyla 
hak ettiği ödülünü almıştı.

Emekli olunca konuştuk.

“Biraz dinlenip, çalışmaya 
devam” dediği günlerde 
hastalandı.

 İyiliğini, doğruluğunu, 
hekimliğini, yöneticiliğini, 
güzelliğini herkes dile 
getirdi.

Ama onu, en güzel, en sade 
anlatan tanımı arkadaşları 
bir gazete ilanı ile yaptılar;

“ Emir olunduğu gibi 
dosdoğru yaşadı… 
Şahidiz…”

Tevazu sahibi o ve arkadaşları 
kabul buyururlarsa ben de 
katılmak isterim bu güzel 
saptamaya;

Binlerce seveni ve hastası 
gibi, “biz de şahidiz…”

İsmi üzerinde böylesi geniş 
uzlaşı ve sevgi sağanağı olan 
insan olmak bir onurdur.

Allah’tan herkese arkasından 
kendine ve ailesine böylesi 
onurlu bir miras ve isim 
bırakmasını dilerim.

Dr. Ceyhun İrgil
Hekimce Bakış  
Yayın Kurulu Üyesi 
31.07.2013 
Bursa Hakimiyet Gazetesi

Dr. İsmail Fakı 
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TÜRK MEDYASI
TARİHİNİN
EN BÜYÜK
BUNALIMINI  YAŞIYOR

Türkiye baharın son günü 
yaza çok sıcak girdi. Taksim 
Gezi Parkı’nda 31 Mayıs’ta 

polisin sert müdahalesiyle başlayan 
protestolar başta İstanbul olmak 
üzere Türkiye geneline yayıldı. 
Haziran ayının tamamı neredeyse 
protestolarla geçti ve bu protestolar 
zaman zaman çeşitli eylemlerle 
sürüyor.

Elbette, protestoların Türkiye 
siyasi ve toplumsal tarihine 
damga vuracak birçok boyutu 
var. Bu boyutların belki de en 
önemlilerinden birisi de medyaya 
ilişkin oldu. 11 yıla yaklaşan AKP 
iktidarı döneminde yazılı ve görsel 
medyada büyük bir değişim ve 
dönüşüm yaşandı. Bu değişim 
yalnızca medya sermayesinin 
yapısında değil ancak neredeyse 
medyanın tümünü etkileyecek 
biçimde basın özgürlüğü ve 
ifade özgürlüğünü tehdit edecek 
boyutlara ulaştı.

Türkiye, basın özgürlüğü açısından 
tarih boyunca hep sorunlar ve 
sıkıntılar yaşadı; gazeteciler 
suikastlere uğradı, yargılandı, 
hapislere atıldı, maddi ve manevi 
baskılar gördü. Belki son 11 yılda 
gazeteci cinayetleri yok denecek 
kadar azaldı, ama basın özgürlüğü 
açısından önemli bir iyileşme 
olmadığı gibi özellikle son aylarda 
net biçimde ortaya çıktığı gibi basın 
Türkiye tarihinde görülmemiş 

boyutlarda bir baskı ortamıyla karşı 
karşıya kaldı…

Devam etmeden önce kısa bir özet 
yapalım.

AKP iktidarı döneminde Sabah, 
Takvim ve ATV’ye TMSF el koydu 
ve iktidara yakın olan Çalık 
Grubu’na kimseye kolay kolay nasip 
olmayacak kredi imkanıyla satıldı. 
Yine Uzan Grubu’na bağlı Star 
Gazetesi ve Star TV’ye el konuldu. 
Star Gazetesi yine AKP’ye yakın 
bir gruba satıldı. Star TV ise önce 
Doğan Grubu’na oradan da son 
dönemde iktidarın en gözde grubu 
haline gelen Doğuş Grubu’na satıldı. 
Yakın zamanda TMSF ile uzun 
yıllardır başı dertten kurtulamayan 
Çukurova Grubu’na bağlı medya 
grubuna el konuldu. Akşam Gazetesi 
ve Show TV’ye el konuldu ve bir 
gecede Akşam’ın yönetimi AKP’ye 
yakın isimlerle dolduruldu. Show 
TV’den Ali Kırca ve ekibi gönderildi. 

Uğur Dündar, Ali Kırca gibi isimler 
TV’lerden tasfiye edildi. 

NTV’de Can Dündar, Banu Güven, 
Ruşen Çakır gibi birçok önemli 
isim tasfiye edildi. Bu tasfiye Gezi 
Parkı protestoları sırasında zirveye 
ulaştı ve CEO Cem Aydın öz eleştiri 
yaptıktan sonra Ferit Şahenk 
tarafından işten atıldı. Doğuş 
Medya’ya kurulduğundan beri gruba 
emek veren ve kimlik kazandıran 
başkaca önemli isimler ya işten 

Özcan Yazıcı
Aktif İnternet Medyası 
Derneği Başkanı

@ozcanyazici 
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çıkarıldı ya da istifa ederek 
gruptan ayrıldı.

Bu arada, Doğan Grubu Maliye 
kıskacına alındı ve Sabah 
Grubu’nun ardından Hürriyet 
Gazetesi de “makul” seviyeye 
çekildi. İktidarla ilişkilerini 
güçlendiren Ciner Grubu 
bunun mükafatını TMSF’nin el 
koyduğu Show TV’yi bir haftada 
ihalesiz harika bir fiyatla satın 
aldı. Gruba bağlı Habertürk 
Gazetesi’nin yanı sıra diğer 
kanalları iktidara methiyeler 
dizmeye başladı.

Doğan Grubu’nun elinde bulunan 
Milliyet ve Vatan gazeteleri 
iktidarla ilişkilerini kökleştiren 
Demirören Grubu’na satıldı. 
Bu satışın ardından Erdoğan’a 
eleştirileriyle ön plana çıkan 
Hasan Cemal yıllardır yazarlık 
yaptığı gazeteden gönderildi. 
Star Gazetesi Başyazarı Mehmet 
Altan, Hürriyet Gazetesi 
yazarları Emin Çölaşan, Bekir 
Coşkun, Yeni Şafak Gazetesi 
yazarları Kürşat Bumin ve Işın 
Elçin ve daha başka birçok yazar 
ve gazeteci işlerine son verilerek 
basın dışına itilmeye çalışıldı. 

Hemen tüm gazetelerde işlerini 
kaybedenlerin en önemli ortak 
noktası ise iktidar partisini ve 
özellikle Başbakan Erdoğan’ı 
eleştirmekti. Tabii ki özetlemeye 
çalıştığımız bu liste epey kabarık 
ve neredeyse bu gelişmelerin 
önemli kısmı son 3 yıl içerisinde 
ve özellikle son 1 yıl içerisinde 
yaşandı.

31 Mayıs tarihinde Taksim Gezi 
Parkı’nda başlayan protestolarla 
da görüldü ki, Türkiye basını 
tam anlamıyla iflas etti ve çöktü. 
Tahrir Meydanı’ndan saatlerce 
canlı yayın yaparak Mısır’daki 
gelişmelere duyarlılığını 
gösteren NTV ve CNN Türk 
gibi kanallar Gezi Parkı 
protestolarının başladığı gün ve 
günlerde penguen belgeselleriyle 
evrensel yayıncılık ilkelerine 
ne kadar bağlı olduklarını 
gösterdiler! Türk medyası 

sermaye yapısı değiştirilerek 
ya da Maliye marifetiyle hemen 
hemen kontrol altına alınırken, 
ne sermaye ne de Maliyece 
kontrol altına alınamayan bir 
“bela” ile karşılaşıldı: Sosyal 
medya!

Gazeteler, TV’ler haber 
vermeyince ve gerçeği 
anlatmayınca iş başa düştü ve 
yurttaş kendi gazetesini kendisi 
çıkardı. Yurttaşlar bilgileri, 
fotoğrafları ve görüntüleri 
Twitter ve Facebook gibi 
platformlardan yaydı. İktidarın 
asabiyesi o kadar yükseldi 
ki, işi Twitter ve Facebook 
yönetimine başvurarak işbirliği 
istediler ama ülke içerisinde 
alışık oldukları bir sermaye 
yapısıyla karşılaşamadıkları için 
elbette geri çevrildiler. Twitter 
ve Facebook kapatılamadığı 
ve kontrol edilemediği için bu 
kez iş, Twitter operasyonları ve 
gözaltılarla sosyal paylaşımda 
bulunanlara gözdağı vermeye 
dönüştü. Gazeteciler Twitter 
mesajları nedeniyle işten 
atılmaya başlandı. Tüm bu 
girişimlere rağmen yurttaşlar 
olarak neyse ki sosyal medya 
var diyecek durumdayız. Çünkü 
sosyal medya da olmasa Türkiye 
yurttaşları tam anlamıysa 

habersiz, bilgisiz ve soluksuz 
kalacaktı.

Türk medyası askeri darbe 
dönemleri hariç tarihinin hiçbir 
döneminde bu derece baskı 
ve kontrol altına alınmaya 
çalışılmamıştı. Türkiye’de 
yaklaşık 30 civarında günlük 
ulusal gazete çıkıyor ve 
neredeyse bu gazetelerin yarısı 
tek bir gazeteymiş gibi yayın 
yapıyor; isimleri ayrı ama 
yayın politikaları ve içerikleri 
hemen hemen tıpa tıp aynı! 
İşin trajik yanı ise, bu gazeteler 
yayın politikası ve genel yazar 
profilleriyle iktidara yakın bir 
çizgi izlerken, içlerinde tek tük 
münferit düşünen yazarlara 
dahi tahammülsüz bir aşamaya 
geçilmiş olması… 

İşte Türk medyasının hal-i 
pürmelali… Ah bir de şu 
başbelası Twitter olmasaydı!

Birileri Başbakan’a anımsatmalı; 
mutlak biattan ve dikensiz 
gül bahçesinden demokrasi 
çıkmadığı gibi, hiçbir iktidarı 
da ayakta tutmaya yetmiyor! 
İsterseniz tüm medya organlarını 
tek tipleştirin gerçek, gerçek 
olarak kalmaya devam ediyor ve 
gerçeğin eninde sonunda ortaya 
çıkmak gibi engellenemez bir 
huyu var!

Yani korkunun ecele faydası yok!

Türk medyası 
sermaye yapısı 
değiştirilerek 
ya da Maliye 
marifetiyle hemen 
hemen kontrol 
altına alınırken, 
ne sermaye ne de 
Maliyece kontrol 
altına alınamayan bir 
“bela” ile karşılaşıldı: 
Sosyal medya!
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ŞEHRİN DIŞINDA

O L M A Z !
“ŞEHİR HASTANESİ “

Bilindiği gibi, Hükümet 
tarafından “Kamu-Özel 
Ortaklığı” yöntemiyle 

yapılması planlanan hastane 
kampüslerinin adı birdenbire 
değiştirildi; artık “Şehir 
Hastanesi” adıyla anılıyorlar. Her 
iki sözcük de çekici; hem şehrin 
kendisi, hem de hastanesi.

Öncelikle şunu söylemek 
gerekir ki, Bursa’da yeni kamu 
hastanelerine gereksinimimiz 
var. Bir yandan artan nüfus, 
diğer yandan uzun yıllar önce 
açılan hastanelerin günümüzün 
gereksinimlerine yanıt 
vermekte zorlanması yeni kamu 
hastanelerinin yapılmasını 
zorunlu kılıyor.

Anımsanacağı gibi, Bursa Tabip 
Odası olarak sağlık alanındaki 
pek çok göstergede son on yıldır 
epeyce geride olan kentimizin 
durumunu verilerle paylaşıp 
“Bursa sağlıkta daha fazlasını 
hak ediyor” diyerek pek çok kez 
karar vericileri sorunları nesnel 
bir biçimde bilimsel verilerle 
tartışmak üzere göreve çağırdık. 
Ne yazık ki çağrılarımızın hiç 
birine olumlu yanıt alamadık. 

Bugün basın mensuplarından 
öğrendiğimiz kadarıyla 
Hükümet Bursa Şehir Hastanesi 
için Doğanköy’ü belirlemiş 
ve bu karar AKP İl Başkanlığı 
tarafından açıklanmış 
bulunuyor.

Samanlı kararında olduğu gibi, 
yine büyük bir yanlış yapılıyor. 
Samanlı’nın Bursa Tabip 
Odası’nın hukuksal girişimiyle 
şehir hastanesi için uygun 
bir yer olmadığının ortaya 
çıkmasından sonra, başka bir 
yerin belirlenmesi arayışlarını 
olumlu buluyoruz. Ancak bu 
arayışlar sonucunda ortaya 
çıkan seçeneklerin “yer seçimi” 
açısından başta akademik 
meslek odaları olmak üzere 
ilgili kurumlarla tartışılması 
gerekirdi.

Sağlık Bakanlığı akademik 
meslek odalarından neden 
çekiniyor?

Eğer “Şehir Hastanesi” hizmete 
açıldıktan sonra, şehrin içindeki 
hastanelerin oraya taşınması 
ve kapatılması planlanıyorsa; 
bu tutum Bursa’da yaşayanlara 
karşı büyük bir haksızlık olur. 

Prof. Dr. Kayıhan Pala
Prof.Dr., Bursa Tabip Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı.
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Çünkü şehrin dışında “Şehir 
Hastanesi” olmaz!

Bu tutum aynı zamanda, 
Hükümetin Sağlıkta Dönüşüm 
Programı ile yurttaşın sağlık 
hizmetine erişimine genel sağlık 
sigortası, prim, katkı payı vb. 
uygulamalarla getirmiş olduğu 
ekonomik engelin yanına bir 
de “coğrafi uzaklık engeli” 
eklenmesine yol açar.

Öte yandan şehir hastaneleri 
(Kamu-Özel-Ortaklığı) ile ilgili 
yer seçimi dışındaki çok önemli 
bir sorun hastane binalarının ve 
donanımının kamuya maliyeti 
açısından ortaya çıkmaktadır. 

Hükümet tarafından yapılan 
yasal düzenlemelere göre, Sağlık 
Bakanlığı şehir hastanelerinin 
binalarının yapılması için 
kamu arazisini göstermekte 
ve ihale açarak söz konusu 
araziye şirketler tarafından 
hastane binasının yapılmasını 
istemektedir. İhaleye göre 
Bakanlık yapılacak binalar ve 
bu binalara konacak donanım 
için, hastane hizmete girdikten 
sonra yirmi beş yıl boyunca kira 
ödeyecektir. Kiranın hastanenin 
döner sermayesi tarafından 
ödenmesi öngörülmekte, 
ancak ödenememesi halinde 
Hazine’den ödenme güvencesi 

verilmektedir.  

Bugüne kadar gerçekleştirilen 
Kamu-Özel –Ortaklığı ihaleleri 
incelenecek olursa; sabit yatırım 
tutarlarının (Sağlık Bakanlığı 
tarafından belirlenmektedir) 
çok üzerinde kira bedellerinin 
ödeneceği görülebilir.

Örneğin Kayseri ihalesinde 
sabit yatırım tutarı 427 milyon 
TL olan “Şehir Hastanesi” 
için 25 yılda toplam olarak 3 
milyar 443 milyon TL ödenmesi 
öngörülmektedir.

Soru şudur: Kayseri’de yaklaşık 
üç buçuk yıllık kirası ile sabit 
yatırım tutarı karşılanabilen 
şehir hastanesi için neden 25 
yıl boyunca kira ödenecektir? 
Yalnızca Kayseri için fazladan 
3 milyar TL (Sıfır atılmadan 
önceki parayla 3 katrilyon TL) 
neden ödenecektir? Bu para 
nasıl (Hastane döner sermayeleri 
ile ödenmesi olanaklı değildir) 
ödenecektir? Bu para kim(ler)e 
ödenecektir?

Bursa Şehir Hastanesi ihalesi 
için de aynı yöntem mi tercih 
edilecektir?

Bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli 
illerinde ihalesi gerçekleştirilen 
sekiz hastane için 25 yılda 

yapılacak fazladan ödeme 
ülkemizdeki yıllık sağlık 
harcamalarının yarısına yakın 
bir tutar olan 26 milyar TL’yi 
aşmaktadır. Bu kadar büyük bir 
paranın fazladan harcanması 
hepimizin üzerinde titizlikle 
durması gereken çok önemli bir 
konudur.

Şehir hastaneleri her ne kadar 
kamu hastanelerinin kavuşacağı 
yeni ve modern binalar olarak 
tanıtılsa da kamu-özel- ortaklığı 
yöntemiyle yapılacak bu 
kampüslerin “kamu” ile ilgisinin 
olmadığı açıktır. 

Şehir hastaneleri “kamu” adını 
kullanarak küresel sermayeye 
yeni ve büyük bir kaynak 
aktarmanın aracı olacak gibi 
görünmektedir. Kamuoyu sağlık 
alanında yeni bir özelleştirme ile 
karşı karşıyadır.

Bursa şehir merkezi yeni 
kamu hastane yatırımları için 
çok fazla zaman kaybetmiş 
bulunmaktadır. Daha fazla 
zaman kaybına yol açmayı 
önlemek için, siyasi karar 
vericileri başta yer seçimi ve 
finansman yöntemi olmak 
üzere Bursa Şehir Hastanesi ile 
ilgili konunun tüm ayrıntılarını 
açıklıkla ve şeffaf bir biçimde 
tartışmaya davet ediyoruz.
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SAVAŞ
HAVAYİ FİŞEK 

GÖSTERİSİ 
DEĞİL Kİ

1990 Yıllarının sonu sanırım.

Üniversiteyi bitirmek için son 
sınıflarda “tırmalıyoruz”…

Bugünlerde çok övgüyle anılan 
Özallı yıllar. Bizler kantinlerde, 
öğrenci evlerimizde içtiğimiz 
çayların deminde bir yandan ders 
çalışıyoruz diğer yandan Özal’ın 
sergilediği baskıcı yöntemlerin 
“sivil diktatörlük” olup olmadığını 
tartışıyoruz.

Görüşler  muhtelif. Kimimiz 
“seçimle ve sandıkla” gelen 
yönetimlerin başına sivil eki 
konmuş olsa bile diktatörlük olarak 
tarif edilemeyeceğini, kimimiz 
gerek işçi hareketlerine gerekse de 
gençlik hareketlerine karşı polisiye 
tedbirlere “yüklenen” yönetme 
tarzının klasik anlamda olmasa 
bile sivil bir diktatörlük olarak 
tanımlanacağını savunuyoruz.

Okul dışında buluşma mekanlarımız 
öğrenci evleri. Toplanıyoruz, 
bağlama-gitar, türkü-şiir, kitap 
tartışma ve illaki çaylar eşliğinde 

“memleketi kurtardığımız” yıllar 
yani… hem de, kızlı-erkekli!!!

Biz okulu bitirme, halkın doktoru 
olma sevdasıyla yanıp tutuşurken, 
Özal düzenin yeni çerçevesini 
çizerken, Demirel ve İnönülü SHP 
ona muhalefet ederken, Irak bir 
gece Kuveyt’i işgal ediverdi. 

Kuveyt’te malum petrol yatakları 
zengin ve Saddam’a Irak’taki petrol 
yatakları yetmemiş.

Neyse mevzuyu ve tarihi 
uzatmayalım, dünyada bir anda 
savaş rüzgarları esmeye başladı. 

Saddam’ın başında bulunduğu Irak 
uyarıldı. Kuveyt’ten çekilmesi ve 
işgali sona erdirilmesi istendi. 
İsteyenlerin başını Baba Bush’un 
bulunduğu ABD çekti. Onun 
yanında Fransa, Birleşik Krallık, 
Suudi Arabistan, Suriye, Mısır’ın da 
bulunduğu 28 ülke daha yer aldı.

Türkiye’de geri kalır mı, bu 
müdahale ekibindeki yerini 
aldı. Özal “bir koyacağız, beş 
alacağız” diyerek toplumu savaşa 

Dr. Bülent Aslanhan
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hazırlamaya girişti. Özal’ın 
tabanı bu savaşma hevesine 
ses çıkarmazken toplumda 
önemli ölçüde savaş karşıtı bir 
muhalefet damarı da oluştu bu 
ara.

Savaş ortamının yarattığı 
klasiklerden birisi daha 
yaşanmaya başlandı ve Özal’ın 
baskıcı yüzü iyice belirginleşti. 
Memleketin neresinde “savaşa 
hayır” diyen yurttaş varsa 
dövülmeye, gözaltına alınmaya 
ve tutuklanmaya başladı. 
Baskılar arttı.

Son haberler bir lise öğrencisinin 
“savaşa hayır” afişi astığı için 
tutuklandığını geçmeye başladı. 
Memlekette hava karardı. Baskı, 
şiddet öne çıktı. Bir yandan da 
savaş karşıtı olanların gösterileri 
ve muhalefeti yükseldi. Özal 
iyice sinirlendi,  baskıları daha 
da arttırdı. Polis devleti günleri 
başladı.

Kantinlerde, öğrenci evlerimizde 
ders çalışmaların yerini savaşın 
ve ülkemizin savaşa girmesinin 
yaratacağı endişeler kaplamaya 
başladı. 

Nedense kimse Özal’ın “bir 
koyup,üç-beş alma” fikrine sıcak 
yaklaşmadı.

Malum o zamanlar bilgisayar 
yok, internet yok, e-posta 
yok, facebook yok, twitter 
yok. Oturup klavyenin başına, 
birbirimize ve halkımıza “savaşa 
hayır” mesajları atarak duyarlılık 
yaratamadığımız günler!

Toplanmışız bizim evde, çaylar 
demlenmiş, -maalesef- sigaralar 
yakılmış, çaylar doldurulmuş, 
savaşı konuşuyoruz. 

Ne yapabiliriz? Ne yapmalıyız? 
Nasıl yapmalıyız?

Saatler süren tartışmamızdan 
sonra nihayet eylem planımız 
çıkıyor.

Bir sabah bütün kent 
uyandığında, herkes okula, 

işe giderken kentin en önemli 
noktalarında kocaman “savaşa 
hayır” afişlerini görecek ve 
savaş karşıtı duyarlılık daha da 
artacak! Hedefimiz bu. Kararı 
alıyoruz. Eyleme geçiyoruz.

Ortam gergin. Polis göz 
açtırmıyor. Planlar titizlikle 
yapılıyor. Çok etkili ve tehlikesiz 
bir eylemi başarmalıyız. Afişlerin 
asılacağı merkezi yerleri tespit 
ediyoruz.

Bildik kartonlara “savaşa hayır” 
yazıp, bantla yapıştırırsak hemen 
çıkarılabilir. Bu nedenle arkası 
yapışkanlı büyük boy duvar 
afişlerini arayıp buluyor ve satın 
alıyoruz. 

Tam yirmi tane. Bir öğrenci 
evinde yazısı güzel üç 
arkadaşımız kocaman “savaşa 
hayır” yazıyor bu afişlerin ön 
yüzüne.

Yirmi afiş yapışacak. Kırk kişilik 
bir ekip oluyoruz. Ekipler, birisi 
kız diğeri erkek olmak üzere 
yirmi gruba bölünüyor. 

Ekipler afişi yapıştıracağı yerlere 
göre görev dağılımı yapıyor. 

Görev tamam.

Sabah erken işe, okula giden 
kent ahalisi afişleri görünce ne 
düşünüyor bilmiyoruz. Ancak 
ekiplerin ondokuzu dönüyor biri 
dönmüyor. Ekibimizin birisini 
devriye gezen polisler yakalıyor.

Üç gün gözaltı, dayak faslından 
sonra tutuklanıyor. Polis diğer 
afişçi öğrencileri aramaya 
başlıyor.

Arananlar, polisin bilmediğini 
tahmin ettiğimiz bir öğrenci 
evinde saklanmaya başlıyoruz, 
yakalanmamak için. Daha 
doğrusu sırf savaşa hayır dedik 
diye  bir araba dayak yememek 
için…

Arkadaşlarımız bize bakıyor. 
Takip edilmediklerinden emin 
olarak, etraflarını kollayarak 
bize yiyecek, kitap ve haber 
taşıyorlar. Biz evden hiç 
çıkmadan, birazda yakalanma-
dayak korkusuyla bekliyoruz, 
laflıyoruz, konuşuyoruz, 
tartışıyoruz  ve nihayetinde 
okuyoruz bol bol.

Bir gece erken yatıyorum evin bir 
odasında. Gece-gündüz karışmış 
günler. Saklandığımız evde on 
beş-on altı kişi varız. Nöbetleşe 
uyuyoruz.

Bir arkadaşımızın uyarısı ile 
uyandım.

“Kalk kalk başladı” diyor.

Uyku hali ile soruyorum “ne 
başladı?”. “Savaş başladı,savaş” 
diyor.

Herkes salona toplanmış. TV’nin 
başında. Müdahale başlamış. 
Bağdat’a füzeler ve bombalar 
yağdırılıyor. 

Gece saldırısı ve Bağdat’ın 
üzerinde gecenin karanlığını 
yırtarak düşen füzeler ve 
bombalar canlı yayınla tüm 
dünyaya duyuruluyor.

Salonda hepimiz ekrana 
kitlenmiş ve büyük bir endişe ile 
patlayan bombaları izliyoruz.

Dünya Medya’sı o yıllarda bu 
kadar yaygın değil. Ülkemizde iki 
tane TV kanalı var. Müdahaleyi 
CNN INT ‘ dan canlı olarak 
aktarıyorlar. Yayının çevirisi 
yapılıyor dilimize. 

Bir sabah çok 
erken saatlerde 
yirmi ekip kentin 
sokaklarına 
dağılıyor ve 
“SAVAŞA 
HAYIR” afişlerini 
yapıştırıyor
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Hiç unutamıyorum, müdahalenin 
bir yerinde CNN muhabiri şöyle 
diyor;

Gerçekten atılanların bomba ve 
o bombaların altında ölenlerin 
insan olduğunu bilmesek 
görüntüler bir havayi fişek 
gösterisini andırıyor.

Bir arkadaşımız bu laf karşısında 
kendini tutamıyor ve bağırıyor: 
Şerefsiz.

Kız arkadaşlar kızıyor ve 
müdahale ediyor: Aaaa ayıp ama. 
Küfür etme.

Irak üç ay sonra teslim oluyor ve 
Kuveyt’ten çekiliyor.

O evde saklandığımız 

arkadaşlar şimdi memleketin 
değişik yörelerinde doktor, 
mühendis, işletmeci, yönetici 
olarak çalışıyor. Baba Bush’un 
yapamadığını oğlu yaptı, Saddam 
öldü. Özal’da bir koyup üç 
alamadan öldü rahmetli. Baba 
Bush bunadı, Mandela ölmediği 
halde başsağlığı mesajları 
yayınlar hale geldi. Kaddafi 
öldürüldü. Suriye o günlerde 
Irak’a müdahale eden 28’li 
bloğun içindeydi. Bugün aynı 
durum kendi başında. Mısır’ın 
durumu ortada. Suudiler aynı 
havada. Fransa-Birleşik Krallık 
aynı tavada. Kuveyt ne durumda 
bilmiyorum.

ABD yine Ortadoğu’da petrol 
yatakları peşinde…Özal yok ama 
Tayyip Erdoğan bilemiyorum 
artık “kaç koyup-kaç alma 
peşinde”.

Sonuçta dünya kimseye kalmıyor 
ama bir gerçek var ki savaşlarda 
bombalarla en çok çocuklar ve 
siviller ölüyor.

Ne acı ki, savaş havayi fişek 

gösterisi gibi olmuyor. Hele 
yağan bombalar ateş böceklerine 
hiç benzemiyor.

Bugünlerde ben çocuklarıma 
savaşın kötü bir şey olduğunu 
anlatmaya çalışıyorum. Artık 
duvarlara afiş yapıştırmıyorum 
,facebook ve  twitter’da savaşa 
hayır diyerek idare ediyorum!!!

Yine ne acı; dünya kimseye 
kalmıyor ama savaşta en çok 
çocuklar ve siviller ölüyor.

Savaş hiçbir zaman havayi 
fişek gösterisi olmuyor. Ayrıca 
biliyorum ki bombalara “havayi 
fişek gösterisi gibi” diyen CNN 
spikeride şerefsizin teki ve ben 
“savaş ve sağlık” başlığında bir 
yazı yazmak için oturduğum bu 
saatlerde bunları hatırlıyorum.

Sağa sola birkaç “savaşa 
hayır” maili atarak uyumayı 
planlıyorum. Aklımı savaşta ölen 
çocuklardan kurtarabilirsem 
eğer…. 

“ Bağdat’ın üzeri 
havayi fişek 
gösterisi gibi 
ışıldıyor, ateş 
böcekleri gibiler”
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İŞYERİ HEKİMLİĞİ 

Dr. Güzide Elitez

İşyeri hekimliği mesleki 
uygulamalarımızın her 
zaman en temel alanlarından 

biri olmuştur. Türk Tabipleri 
Birliğinin işçi sağlığına bakışının 
şekillendirildiği alan iktidarlar 
tarafından değiştirilmek istenmiş 
son yasalaşan 6331nolu İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği yasası ile bu alan 
hekimlerin özlük haklarının 
kaybına yol açacak şekilde 
yürürlüğe girmiştir. İşyeri hekimleri 
arasında büyük bir huzursuzluğa 
neden olan yasa sonrasında çalışma 
alanı güvenceden yoksun kalmış, 
meslek örgütü deyim yerindeyse 
aradan çıkarılarak alan sadece 
OSGB diye adlandırılan ticari 
kuruluşlara teslim edilmiştir. 
Gelecek kaygıları artan hekimler, 
OSGBlerin etik dışı çalışmaları 
sonunda teker teker işsiz kalamaya 
başlamışlardır. Yeni yasaya uyum 
sorunu çok fazla yaşanmasa da, iyi 
hekimlik değerleri göz ardı edilerek 
yapılan taşeronlaşma OSGBlerde 
çalışan hekimler için ayrıca sorun 
oluşturmaktadır. Bu hekimler 
uzun mesai, işe yabancılaşma, çok 
sayıda çalışma yeri ve etik olmayan 
hekimlik örnekleri ile karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Bakanlığın Meslek 

örgütünü devre dışı bırakması 
sadece alanın daha fazla başıboş 
kalmasına neden olmuştur.

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu, 
işyeri hekimliği ve işçi sağlığı 
alanında yaşanan bu sorunları, 
hem hekimler ile sorunlarımızı 
konuşmak hem de hekimlerin 
eğitim gereksinimlerini karşılamak 
üzere uzun süredir planladığı ve 
tartıştığı bir çalışmaydı.  Türk 
Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve 
İşyeri Hekimliği Kolunda çalışan 
arkadaşlarımız ile eğitimin 
fiziksel koşullarını yerine getirilip 
getirilemeyeceği konusunda bir 
keşif bile gerçekleştirmiştik. 
Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri 
Hekimliği Kolu temsilcimiz Dr. 
Bülent Aslanhan’ın, kolun eğitimin 
Bursa’da gerçekleştirilmesi için 
gerekli desteği verecekleri sözüyle 
çalışmalarımız başladı. Başta işyeri 
komisyonundaki arkadaşlarımız 
ve bu eğitim günlerini birlikte 
gerçekleştirdiğimiz UÜTF Halk 
Sağlığı Kürsüsü Yrd. Doç. Dr. 
Alpaslan Türkkan, Uzm. Dr. Harika 
Gerçek, Uzm. Dr. Ayşe Nurdan 
Özen ve asistan arkadaşlarımız Dr. 
Ayşe Betül Yapa, Dr. Elife Göksel, 
Dr. Pelin Şavlı Emiroğlu, Dr. Petek 

EĞİTİM 
GÜNLERİ
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Eylül Taneri, Dr. Rukiye Çakın,  
düzenleme kurulunda yer alan 
Dr. Sedef Özgüç, Dr. Bülent 
Kavuşturan, Uzm. Dr. Gönül 
Malat, Dr. Güzide Elitez, Dr. 
Hatice Büyükçoban, Dr. İlker 
Boğaç Ulutaş, Dr. Kenan Ergus, 
Dr. Nurhan Sözdinleyen, Dr. 
Orhan Gür, Dr. Ömer Muştucu, 
Dr. Tansu İlham Üstay, Dr. Yücel 
Bender, Dr. Zafer Sapmaz, 
Dr. Zühal Akgün ile birlikte 
uzun, tartışmalı toplantılar 
yapıldı. Eğitim Günlerimizi 
yakınlarda kaybettiğimiz İşçi 
Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği 
alanına çok büyük hizmetleri 
olan iki usta, Dr. Haldun Sirer 
ve Dr. Nazif Yeşilleten’in 
anısına düzenlemeye karar 
aldık. Bizi hazırlık sürecinde 
en çok zorlayan konu sürenin 
kısalığı oldu. Yaklaşık üç ay 
gibi bir sürede eğitimin tüm 
oturumlarını organize edebilmek 
düzenleme kurulunda çalışan 
tüm arkadaşlarımızın ciddi 
emekleri ile oluştu. Oturumlarda 
Bursa’da ve diğer illerde 
işyeri hekimi olarak çalışan 
hekimlerinde akademisyenlerle 
birlikte yer almaları ve 
deneyimlerini paylaşmaları için 
düzenleme kurulu özel bir çaba 
sarfetmiştir. Oturum konularını 
genelde alanın ihtiyaçları 
düşünülerek oluşturuldu. Fakat 
sorunlarımızı konuşacağımız 
ve gelecek öngörülerimizi 
paylaşacağımız oturumları da 
programa aldık. Konuşmacıların 
konaklamalarından kursların 
kayıtları, ikram organizasyonları 
en ufak ayrıntısına kadar 
düşünülmeye çalışıldı. Odamız 
çalışanları da hem hazırlık ve 
hem de eğitimin gerçekleştiği 
günlerde olağan üstü bir çalışma 
gösterdiler. 23 Mayıs günü 
geldiğinde tüm hazırlıklarımızı 
tamamladık. İşyeri Hekimliği 
Eğitim Günleri 23 Mayıs 2013 
Perşembe günü Solunum 
Fonksiyon Testleri, Katılımcı 
Risk Değerlendirmesi Ergonomi 
NIOSH kursları ile Akademik 
Odalar Yerleşkesinde başladı. 
Özellikle Katılımcı Risk 

Değerlendirmesi kursu çok talep 
görmüş, kayıtları erken günlerde 
dolmuştu.

24 Mayıs 2013 Cuma günü 
Eğitim günlerinin açılışı yapıldı. 
Bursa Tabip Odası Başkanı Prof.
Dr. Kayıhan Palanı yaptığı açış 
konuşmasının ardından Dr. Nazif 
Yeşilleten Hocanın yeğeni Dr. 
Halil Alper Akın, Türk Tabipleri 
Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. 
Osman Öztürk konuşmalarını 
yaptılar. Dr. Celal Emiroğlu 
tarafından hazırlanan Ustalara 
Saygı sunumunu ile Dr. Haldun 
Sirer ve Dr. Nazif Yeşilleten 
hocalarımızı andık.  Dr. Ercan 
Yavuz’un  Oturum başkanlığını 
yaptığı” Neoliberal Reformlar 
ve İşçi Sağlığına Etkileri” 
başlıklı birinci oturumla, 
oturumlar başladı. Oturuma 
Yrd.Doç.Dr. Özgür Müftüoğlu 
“Neoliberal Reformların Çalışma 
Ortamına Etkileri”, Prof.Dr. 
Kayıhan Pala “Reformların 
İstihdam Biçimlerine Etkisi”, 
Prof.Dr. Nilay Etiler “Sağlıkta 
Dönüşüm Programının İşçi 
Sağlığına Etkileri” başlıklarında 
konuşmacı olarak katıldılar. 

Öğlenden sonra ikinci oturum 
başkanlığını Dr. Şevket 
Aksoy’un yaptığı ”İşyerinde 
Sağlık Gözetimi / İşyeri 
Hekimliği Derneği” konulu 
oturumla başladı. Dr. Dilek 
Tiryaki “İşyerinde Sağlık 
Gözetimine Genel Bakış”, 
Dr. İstemi Oral “Gürültülü İş 
yerlerinde Sağlık Gözetimi”, Dr. 
Deniz Türkbay “Kimyasallarla 
Çalışılan İşyerlerinde Sağlık 
Gözetimi”, Dr. Ufuk Alatekin 
“Çağrı Merkezlerinde Sağlık 
Gözetimi ve Ofis Ergonomisi” 
konularını anlattılar. İşyeri 
hekimliği derneğinin hazırladığı 
bu oturumun yanı sıra dernek, 
bir stant açarak çalışmalarını 
hekimlere tanıttı. Başkanlığını 
Dr. Bülent Kavuşturan’ın yaptığı 
“Mesleki Dermatozlar” konulu 
oturuma ise konuşmacı olarak 
Doç.Dr. Emek Kocatürk Göncü  ve 
Dr. Ceylan Özkan katıldı. 

“Mesleksel Solunum Sistemi 
Hastalıkları” başlıklı oturumun 
başkanlığını Prof.Dr. Ercüment 
Ege yaptı. Prof.Dr. Mehmet 
Karadağ “Mesleki Solunum 
Sistemi Hastalıklarına Genel 
Bakış”ı, Doç.Dr. Funda Coşkun 
“Mesleki Solonum Sistemi 
Hastalıklarında Radyoloji”yi, Doç.
Dr. Ahmet Ursavaş “İnorganik 
Toz Hastalıkları”ı, Uzm. Dr. 
Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu 
“Organik Toz Hastalıkları”ını 
anlattı. Dr. İlker Boğaç Ulutaş’ın 
başkanlığını yaptığı “Sağlığın 
Korunması Geliştirilmesi” 
başlıklı oturumunda da Dr. 
Turabi Yerli “Kavramsal Bakış”, 
Dr. Ayça Çitoğlu “Sağlık Gözetimi 
Uygulamaları” konularını 
anlattılar.

Birinci günün “Mevzuat 
Değişikliklerinin Güncel Duruma 
Etkileri ve Gelecek Öngörüleri” 
başlıklı oturumun başkanlığını 
Av. Mustafa Güler yapmış, Dr. 
Rana Güven, Yrd.Doç. Dr. Hakan 
Güneş, Yrd. Doç. Dr. Hakan Koçak 
konuşmacı olarak katılmıştır. Bu 
oturum Katılımcıların Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Dr. 
Rana Güven’in katılımı nedeniyle 
en tartışmalı oturum oldu. 
Hekimler Bakanlık temsilcisine 
ilettiği yönelik çok sayıdaki soru 
ve sorun nedeniyle oturum iki 
saat uzadı. 

İşyeri Hekimliği Eğitim 
Günlerinin ikinci günü, 25 
Mayıs 2013 Cumartesi günü Dr. 
Eriş Bilaloğlu’nun başkanlığını 
yaptığı “Hekimler Meslek 
Hastalığının Neresinde?” başlıklı 
oturumla başladı. Oturuma 
Prof. Dr. Peri Meram Arbak, 
Doç.Dr. Haluk Çalışır, Dr. Hınç 
Yılmaz, Dr. Nazmiye Kaplan, Dr. 
Atınç Kayınova, Dr. Ersan Taşcı 
konuşmacı olarak katıldılar. 

Başkanlığını Dr. Ayşe Nurdan 
Özen’in yaptığı “Engelli Çalışma 
Kriterleri, Risk Gruplarında 
Sağlık Gözetimi” başlıklı 
oturuma Prof. Dr. Nilay 
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Etiler “Kadın İşçiler”, Doç.Dr. Çiğdem 
Çağlayan “Yaşlı İşçiler”, Yrd. Doç.
Dr. Levent Altıntaş “Özürlü İşçiler” 
konularıyla konuşmacı olarak katıldılar. 
Başkanlığını Dr. Nurhan Sözdinleyen’in 
yaptığı İşçi Sağlığında Uygulama 
Örnekleri” başlıklı oturuma Dr.  Tansu 
İlham Üstay, Dr. Hürcan Girgin, Dr. Metin 
Tekcan, Dr. Özcan Akbulut, Dr. Selçuk 
Atalay, Dr. Yücel Bender konuşmacı 
olarak katıldı. Başkanlığını Dr. Yücel 
Bender’in yaptığı “Bir Meslek Hastalığı 
Etkeni Olarak Gürültü” başlıklı oturumda 
Dr. Özcan Baripoğlu “İşyerlerinde 
Gürültü ve İşitmenin Takibi”, Dr. Kaan 
Karadağ “Meslek Hastalığı Olarak 
İşitme Kaybı” konularını anlattılar.Doç. 
Dr. Meral Türk başkalığındaki “Ortam 
Değerlendirmesi/Risk Değerlendirmesi” 
başlıklı oturumda ise, Doç. Dr. Meral 
Türk “Katılımcı Risk Analizi”, Dr. Ayşe 
Öztürk “İşyeri Hekimi Gözüyle Ortam 
ve Risk Değerlendirmesi”, Burhanettin 
Kurt “Ortam Ölçümleri ve İSGÜM”, Doç.
Dr. Sertaç Yılmaz  “Mesleksel Toksikoloji 
Açısından Kimyasal Maruziyet” 
konularında konuşmacı olarak katıldılar.
İkinci gün, başkanlığını Dr. Kenan 
Ergus’un yaptığı “İşçi Sağlığı Nereye 
Gidiyor? İşyeri Hekimliğinde Neler 
Oluyor?” başlıklı oturumda,  Dr. Haluk 
Başçıl’in” İşyeri Hekimliği Nereye Gidiyor 
?” başlıklı sunumu ile sona erdi. 

26 Mayıs 2013 Pazar günü İşyeri 
Hekimliği Eğitim Günlerinin üçüncü 
günü Dr. Özcan Baripoğlu’nun 
başkanlığını yaptığı “Ortak Sağlık 
Güvenlik Biriminde Hekim Olmak 
“başlıklı oturumla başladı. Oturuma Dr. 
Hatice Büyükçoban, Dr. Erdal Bıkım, 
Dr. Dilek Yıldırım konuşmacı olarak 
katıldılar. 192 kişinin katılımıyla 
gerçekleşen İşyeri Hekimliği Eğitim 
Günleri başkanlığını Dr. Cebrail 
Şimşek’in yaptığı, Kutay Ayçiçek “Kaynak 
Nedir?”, Dr. Cebrail Şimşek “Kaynakçı 
Akciğeri”, Dr. Hilal Altınöz “Olgu 
Sunumları” Dr. Arif Müezzinoğlu “Ortam 
ve Sağlık Gözetimi” konuşmacı olarak 
katıldığı Kaynakta Akciğer Sağlığını 
Korumak başlıklı oturum ve kapanış 
konuşmalarının ardından sona erdi. 
Geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğu 
ve tekrarı istenen İşyeri Hekimliği 
Eğitim Günleri önümüzdeki akademik 
takvimde mutlaka kendine önemli bir 
yer edineceğini düşünmekteyiz.

BURSA 
İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM GÜNLERİ 
SONUÇ BİLDİRİSİ 

(23-26 MAYIS 2013) 

Bursa Tabip Odası ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından birlikte düzenlenen 
“Ustaların Anısına İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri” 
23-26 Mayıs 2013 günlerinde Bursa Akademik Odalar 
Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe 93’ü Bursa 
dışından olmak üzere toplam 192 kişi katılmıştır. 

Yakın zamanda yitirdiğimiz ustalar; Dr. Haldun Sirer ve 
Dr. Nazif Yeşilleten’in anısına düzenlenen etkinliğin ilk 
gününde üç kurs (Solunum Fonksiyon Testi, Katılımcı 
Risk Değerlendirmesi, Ergonomi-NIOSH) düzenlenmiştir. 
Etkinlikte toplam on üç oturumda bilimsel-teknik 
gelişmeler konunun uzmanları; sahadaki uygulama 
örnekleri ise uygulayıcıları tarafından sunulmuş, deneyim 
paylaşılmış ve bir forumda işyeri hekimliğinin sorunları 
tartışılmıştır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıda belirtilen 
sonuçların kamuoyu ile paylaşılmasının, ülkemizdeki 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına katkı sağlayacağı 
düşünülmüştür: 

Neoliberal politikalar, işçi sağlığı ve güvenliği alanında 
da sermaye sınıfı için yeni ekonomik fırsatlar yaratmış, 
Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) yoluyla; hekim ve 
iş güvenliği uzmanlarının emek gücü değersizleştirilmiş 
ve emekçilerin sağlığı ve güvenliği piyasaya açılmıştır. 
İşyeri hekimleri kar amacındaki OSGB’lerde mesleki 
bağımsızlıklarını yitirmekte, belirsiz ücretle ve iş 
güvencesi olmadan, gelecek kaygısı içinde hizmet 
vermeye çalışmaktadır. Bu süreçte işlevsizleştirilmeye 
çalışılan meslek örgütleri de meslektaşlarına 
yeterince destek olamamakta ve bu alanda çalışanlar 
yalnızlaşmaktadır. Çok sayıdaki ulusal-uluslararası 
belgede de belirtildiği gibi sağlığın doğuştan kazanılan bir 
hak olduğu göz ardı edilerek kar odaklı hizmet modelleri 
çalışanların sağlığını riske sokmaktadır. Neoliberal 
reformların(!) İşçi Sağlığı ve İş güvenliği alanına yansıması 
ile esnek çalışma, güvencesiz, belirsiz, uzun süreli çalışma, 
taşeron çalışma, sendikasız, düşük ücretle çalışma ve iş 
memnuniyetindeki azalma ile tek kaybedenin çalışanlar 
olduğu görülmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde iş kazası sayısında azalma, buna karşın 
meslek hastalıkları sayısında artış gözlenmektedir. Bu 
değerlendirme Türkiye’de işçi sağlığı ve güvenliğinin 
yüz güldürücü durumda olmadığını göstermektedir. 
Dünyada meslek hastalıklarının görülme sıklığına 
göre yapılan değerlendirmede Türkiye’de beklenenin 
çok altında saptanan meslek hastalığı olgu sayısı, 
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meslek hastalıklarının 
politika yapıcıların 
gündemine giremediğini 
düşündürmektedir. 
Ülkemizde bugün için meslek 
hastalıkları ile ilgili temel 
sorun meslek hastalığı 
tanısı konulamamasıdır. 
Meslek hastalığı tanısı 
koymaya yetkili sağlık 
kuruluşları arasına devlet 
üniversitelerinin tıp fakültesi 

hastanelerinin de eklenmesi 
memnuniyet vericidir. 
Ancak devlet üniversitesi 
tıp fakültelerine meslek 
hastalığı tanısı koyma 
yetkisi verilmesi tanı koyma 
sürecinin gerekleri yerine 
getirilmediğinden sorunu 
çözmemiştir. 

İşçi sağlığı hizmetlerinin 
etkinliğinin artırılması için 

odağa kar değil, işçi sağlığı 
iş güvenliğinin öznesi olan 
çalışan konmalı, çalışan 
sağlığını koruma ve geliştirme 
uygulamaları ön plana 
çıkarılmalıdır. İşçi sağlığı 
uygulamalarının çok sektörlü 
bir yaklaşım gerektirdiği, 
başarı için çalışan 
katılımının zorunlu olduğu 
unutulmamalıdır. n

Kar odaklı, bütüncül 
yaklaşımdan uzak, parçalanmış 
ve tedavi edici hizmetleri 
önceleyen yaklaşımın işçi 
sağlığını daha da bozacağından 
kaygı duymaktayız. 

İşçi Sağlığı ve güvenliği 
alanındaki sorunlar, sorunu 
çözmeye yönelik kararlılığa 
bağlıdır. Öncelikle; kayıt 
dışı istihdam önlenmeli, tüm 
çalışanlar sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına alınmalı, çocuk 
işçiliği önlenmeli, iş hayatının 
riskli gruplarını oluşturan 
kadın, yaşlı, engelli işçilerin 

çalışma ortam ve koşulları 
düzenlenmeli, işçilerin 
sürece katılımlarının önü 
açılmalı, alana yıllarca sahip 
çıkmış, hizmet vermiş meslek 
odalarının ve üniversitelerin 
katılım mekanizmaları 
oluşturulmalı, iş kazası ve 
meslek hastalıklarına yönelik 
sağlıklı ve ulaşılabilir veri 
tabanı oluşturulmalı ve 
yayınlanmalıdır. 

Katılımcıların 
geribildirimlerine göre, işyeri 
hekimliği eğitim günleri 
gibi etkinliklerin işyeri 

hekimliğinin ayrı bir disiplin 
haline gelmesinde önemli 
rol oynayacağı, deneyim 
paylaşım ortamı oluşturarak 
alanı zenginleştireceği, 
kuram ile uygulamayı 
bütünleştireceği düşünülmekte 
ve bu etkinliklerin sürekli hale 
getirilmesi beklenmektedir. 
Bu amaçla, işyeri hekimliği 
eğitim günlerinin yurt çapında 
kurumsallaşması için meslek 
örgütleri ile üniversiteler 
arasındaki işbirliği 
geliştirilerek sürdürülmelidir. 
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ZAMANIN
PALETİNDE

BURSA

Bursa M.Ö. 4000’lerden 
beri çeşitli yerleşkelere 
sahne olmuş, klasik Yunan 

döneminde Bithynia ismini 
almıştır. Bursa’nın modern bir 
şehir durumuna gelmesi 1326 
yılında fethedilmesiyle başlar. 
Orhan Gazi’nin 1339 yılında 
başlattığı imar hareketiyle, Osmanlı 
İmparatorluğu’na başkentlik 
yapacak olan şehrin temelleri 
atılmış olur.

  Bursa, İstanbul’un 1453 yılında 
fethine kadar Osmanlı’nın en önemli 
merkezidir. Osmanlı ve Selçuklu 
mimarisinin en güzel örnekleri 
ile süslü şehir, her dönemde 

sanatçıların ilgisini çekmiştir. 
Özellikle Yeşil Cami, Yeşil Türbe, 
Muradiye Külliyesi, Ulu Cami ve 
Hüdavendigar Camisi, Türk resim 
sanatına yön veren ressamlarımız 
tarafından sıklıkla çalışılmış 
yapılardır. Bu güzel, tarihi binaların 
sadece dış görünümleri değil, 
içlerindeki çok değerli çini ve hat 
eserleri de özellikle iç mekânlarda 
çalışan ressamlarımızın ilgisini 
çekmiştir.
 
  15. yüzyıl ortalarında ipekçilik 
ve Güneydoğu Asya’dan gelen 
baharat Bursa’nın ekonomik bir 
merkez olmasını sağlamıştır. 
Tekstil ve gastronominin şehre 

Dr. Yelda Ertürk

Bursa, resim sanatı tarihimizde çok önemli bir 
yere sahiptir. Türk Resim Sanatı Tarihi’ne göz 
atıldığında, 19. yüzyıla kadar, temeli Türk-İslam 
geleneğinde yatan minyatür  sanatının egemen 
olduğu görülmektedir. 18. yüzyıl başlarından 
itibaren yaşamın her alanında başlayan ve 
giderek yoğunlaşan Batılılaşma hareketleri 
resim alanında da etkili olmuştur.  
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finansal değerler katması 
yanı sıra, kültür ve sanatına 
da önemli etkileri olduğu 
bir gerçektir.   1855 yılında 
meydana gelen büyük depremin 
ardından Ahmet Vefik Paşa’nın 
valiliğinde şehrin yeniden 
yapılandırılması mümkün 
olmuştur. Modernleşme, eski 
yapıların restorasyonu ve 
yeni merkezlerin oluşumu ile 
devam etmiştir. Bu değişiklikle 
Bursa, geleneksel Osmanlı şehri 
niteliğinden kopmasına rağmen, 
Doğu’nun renkli, canlı, iç içe 
ve tasavvufi yapısını korumuş, 
cumbalı tahta ve kâgir evleri, 
dar sokakları, camileri, hanları, 
hamamları ve Kapalıçarşı’sıyla 
ressamlarımızın resimlerine 
konu olmuştur.
 
  Bursa dağı, denizi ve ovasıyla 
çok özel bir coğrafyaya sahiptir. 
Bu sebeple İstanbul’dan sonra 
en fazla manzara resmi Bursa 
için yapılmıştır. Güzel doğası, 
dimdik servileri, ulu çınarları, 
arkada koruyucu bir siluet gibi 
duran Uludağ’ıyla, ressamları 
cezbetmiştir. Karagöz ve Hacivat 
da renkli figür ve karakter 
yapısıyla, hicveden manasıyla 
tüm sanat dallarına olduğu gibi, 
resim sanatına da ilham kaynağı 
olmuştur.

 
  Gelin, zamanda bir yolculuk 
yapıp, hayali bir paletten yine 
hayali bir fırça ile gökkuşağından 
renkler alıp Bursa’yı boyayalım. 
Tabii ki ilk olarak şehre ismini 
veren yeşil renkten ve Yeşil 
Cami’nin benzersiz altıgen koyu 
yeşil çinilerini boyayan Osman 
Hamdi Bey’den başlayalım. 
 
  Osman Hamdi Bey’in 
babası ülkenin ilk maden 
mühendislerinden olan 
İbrahim Ethem Bey, 1877’de 
sadrazamlığa kadar yükselen 
bir devlet adamı idi. Oğullarının 
yurtdışında öğrenim görmesini 
isteyen baba, Osman Hamdi’yi 
hukuk öğrenimi için Paris’e 
gönderdi. Paris’te kaldığı 12 
yıl boyunca hukuk öğrenimini 
sürdürürken o dönemin ünlü 
ressamlarından Jean-Léon 
Gérôme ve Boulanger’in 
atölyelerinde çıraklık yaparak 
iyi bir resim eğitimi aldı.  Osman 
Hamdi Yeşil Cami’de geçen, 
iki sürüm halinde çalışılmış 

ünlü “Kaplumbağa Terbiyecisi” 
tablosunda, Bursa Yeşil 
Cami’nin üst katında soldaki 
odanın avluya bakan pencere 
duvarını ve duvarı kaplayan 
çinileri resmetmiştir. Mekânda 
firuze renkli altıgen duvar 
çinileri, lacivert üçgencikler 
ve pencere alınlığında “Şifau’l 
kulüp liail-mahbup” (Kalplerin 
şifası sevgiliyle Muhammed a. 
s. buluşmaktadır) anlamındaki 
hadis-i şerif yer almaktadır.    Beş 
milyon liraya satılarak rekor 
kıran Osman Hamdi Bey’in 
Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu 
Türk Resim Tarihi’nde özel bir 
yere sahip olmuştur. Çoğu kez 
kendi fotoğraflarından model 
olarak yararlanan sanatçı bu 
resimde de aynı şeyi yapmış, 
kendini bir derviş görünümünde 
betimlemiştir. Başına destar 
sarılı bir arakıye, üzerinde beli 
kemerli, kenarları işlemeli 
kırmızı bir entari, ayaklarında 
sarı sahtiyandan terlikler 
vardır. Arkasında kavuşturduğu 
ellerinde neyini tutmaktadır, 

Osman Hamdi 
Yeşil Cami’de 
geçen, iki sürüm 
halinde çalışılmış 
ünlü “Kaplumbağa 
Terbiyecisi” 
tablosunda, Bursa 
Yeşil Cami’nin üst 
katında soldaki 
odanın avluya bakan 
pencere duvarını 
ve duvarı kaplayan 
çinileri resmetmiştir.

Kaplumbağa Terbiyecisi, 1906 Kaplumbağa Terbiyecisi, 1907
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sırtına da bir nakkare asmıştır. 
Derviş bu kalın kabuklu ve 
ağırkanlı kaplumbağaları zor 
kullanarak değil, ney üfleyerek 
ve nakkare çalarak; yani sanat 
yoluyla eğitecektir.   Osman 
Hamdi kendisiyle özdeşleştirdiği 
kaplumbağa terbiyecisiyle 
Arkeoloji Müzesi ile Sanayi-i 
Nefise Mektebi’nin kuruluşu 
ve Asar-ı Antika (Tarihi 
Eserler) Nizamnamesi’nin 
çıkarılması gibi girişimlerinde 
karşılaştığı güçlükleri, 
toplumun değişime karşı olan 
direncini ve bunları aşmak 
için derviş sabrı gerektiğini 
ima etmektedir. Osman Hamdi 
Bey, Lale Devri’nde Sadabad 
eğlenceleri sırasında, geceleri 
bahçelerin aydınlatılması için 
kaplumbağaların sırtlarına 
mumlar dikilerek serbest 
bırakıldıkları bilgisine sahip 
olduğu gibi, Charles Baudelaire’in 
“Modern Hayatın Ressamı” 
adlı kitabında sözünü ettiği 19. 
yüzyılın Paris’inde, sokaklarda 
gezdirilen kaplumbağaları 
da bizzat görmüş olmalıdır. 
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti 
Gazetesi’nin 17. sayısında resim, 
“Kaplumbağalar ve Adam” 
adıyla anılır. Osman Hamdi 
Bey, Fransızca bir derginin 

1869 tarihli sayılarından 
birinde gördüğü bir gravürden 
esinlenmiş olabilir; çünkü L. 
Crepon tarafından bir Japon 
baskısından etkilenilerek 
çizilmiş olan bu resim, 
dergide Charmeur de tortues 
(Kaplumbağa Terbiyecisi) adıyla 
basılmıştır.
 
  Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk 
ve son oryantalisti olan Osman 
Hamdi; Türk resmine sadece 
figürü değil, düşünce boyutunu 
da katan bir sanatçıdır. Çoğu kez 
kendi çektiği fotoğraflarından 
yararlanan sanatçı, figür olarak 
da kendini ve aile üyelerini 
kullanmıştır. Osman Hamdi Bey, 
Sanayi-i Nefise Mektebi Âlisi’nin 
(Güzel Sanatlar Akademisi) 
kurucusu olup ölümüne dek bu 
kurumun müdürlük görevini 
de sürdürmüştür   Zaman 
yolculuğunda hayali paletimizin 
ikinci rengi, gökkuşağının 
en çok tartışılan rengi çivit 
mavisi olsun. İbrahim Çallı 
fırçasına Muradiye Türbesi’ne 
bakarak, hem yeşil hem de mavi 
boyadan alıyor. Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde yetişen çok 
değerli ressamlarımızdan biri 
olan İbrahim Çallı Denizli’nin 
Çal ilçesinde doğdu. 1910 yılında 

Maarif Nezareti’nin açtığı 
‘Avrupa’ya Tahsile Gönderilecek 
Öğrenciler’ yarışmasında 
birinci oldu. Hikmet Onat ve 
Ruhi Arel’le birlikte Paris’e 
gönderildi. 1914 yılında Birinci 
Dünya Savaşı çıkınca eğitimini 
tamamlayamadan yurda 
dönen sanatçı ve arkadaşları 
eğitmenlerinin aksine 
empresyonizme (izlenimcilik) 
yakın bir teknik benimsedi.
Bursa’da Muradiye, Osmanlı 
tarihine türbeler semti olarak 
geçer.

  Muradiye Camisi’nin başında 
ağaçların arasına yayılmış on bir 
türbe vardır. II. Murat’ın türbesi 
kare planı ve sade görünümüyle 
merkezde yer alır. Sultan; 
mezar anıtının süslenmemesini, 
doğrudan toprak açıkta olacak 
ve hatta üzerine yağmur suyu 
düşecek şekilde düzenlenmesini 
buyurmuştur. Dışa taşkın 
taç kapı, geniş bir saçaklıkla 
örtülüdür. Saçak altları kalem işi 
ile bezelidir.
 
  İbrahim Çallı Bursa’da 
Muradiye’den ve özellikle 
II. Murat türbesinden çok 
etkilenmiştir. Bu anıtsal taç 
kapıyı, sundurmanın işçiliğini, 

Muradiye Türbeleri, Bursa 37/46 Cm. İbrahim Çallı
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onlara ulaşan merdiveni ve 
havuzu hayranlıkla incelemiş 
olmalıdır. İbrahim Çallı’nın siyah 
ve kahverenginin soyutlandığı 
paletiyle yaptığı Bursa resimleri 
Yeşil Bursa’nın karakterini 
ortaya koyar. Kendine has 
yeşil, mavi ton lokalleri türbe 
resimlerini özel kılmıştır. 
 
  Bursa, Çallı’nın kent peyzajları 
arasında önemli bir yere sahiptir. 
1943 yılında açılan sergilerde 
ortaya çıkan Bursa resimleri, 
kentin Osmanlı döneminin 
anıtlarını belgeleyen örnekler 
olarak karşımıza çıkar. II. Murat 
Türbesi’nin geniş saçaklıklı 
görkemli girişi, hemen önümüze 
serilen on bir türbenin yer aldığı 
alan, Muradiye Cami’nin son 
cemaat yeri ve bir de Bursa Han, 
Çallı’nın fırçasında dönemin 
özellikleri ile yansıtılan 
tablolarıdır.
 
   Paletimizden şimdi bir parça 
sarı boya alalım ve İbrahim 
Çallı’nın öğrencilerinden Hale 
Asaf’la Bursa sokaklarını 
boyayalım. Hale Asaf 1928 
yılında Bursa Kız Öğretmen 
Okulu’nda resim öğretmenliği, 
1929 yılında Necati Bey Kız 
Meslek Lisesi’nde Fransızca 

öğretmenliği yaptı. Müstakil 
Ressamlar Grubu’nun sanat 
anlayışını benimseyerek, 
Türkiye’de izlenimcilik sonrası 
yeni akımların temsilcileri 
arasında yer aldı. Kısa süren 
yaşamının önemli bölümü 
Paris’te geçmiş olmakla birlikte, 
Hâle Asaf’ın o dönemiyle ilgili 
çalışmaları tam anlamıyla 
bilinmemektedir. Bu nedenle, 
sanatçı kimliğini yansıtan 
resimleri Sanayi-i Nefise 
Mektebi’ndeki öğrencilik 
yıllarının ve öğretmenlik yaptığı 
Bursa döneminin ürünleridir. 
Özellikle Bursa evlerini konu 
alan manzara resimlerinde 
usta bir ressam olduğunu 
ortaya koyan sanatçının, portre 
resimleri de sağlam kuruluşları, 
kalıcı sanat beğenileriyle dikkati 
çeker. Peyami Safa, Hale Asaf’a 
Müstakil Ressamlar arasında 
en önemli yeri vermekte ve 
onu dünya çapında bir sanatçı 
olarak görmektedir. Hale Asaf’ın 
tuvalinde,  Bursa sokakları, 
sokaklarda dolaşan örtülü 
kadınlar, Emir Sultan, Kara Şeyh 
Camisi, cumbalı evler günümüze 
kadar ulaşmıştır.
 
  Hayali fırçamızla turuncu 
rengi tuvale sürdüğümüzde 

Melahat Üren’in Bursa resimleri 
çıkar karşımıza. Eşi Eşref 
Üren, ressam olmaya Bursa’da 
İbrahim Çallı’nın Yeşil Türbe 
peyzajını yaptığı bir anda karar 
vermiştir. Kalabalıkta oturmuş 
resim yapan, yırtık çorapları 
pabucundan çıkmış ressamın 
yanına giden Eşref Üren 
resmin Yeşil Türbe’den de güzel 
olduğunu düşünür ve bu olay tüm 
hayatını etkiler. Melahat Üren 
Bursa’nın her dönem meşhur 
“hamam” ve “kebap” kültürünü 
resimleriyle belgelendirmiştir. 
Resimleri renkçi ve figüratiftir. 
Hızlı bir boya sürüşü ile sarı, 
turuncu ve yeşil renklerin hâkim 
olduğu ve özellikle kadınların yer 
aldığı hareketli, yaşam enerjisi 
dolu kalabalık mekân resimleri 
yapmıştır.                             

  Üzerinde gökkuşağı renkleri 
olan paletimizden bir parça mavi 
boya alalım ve bu renkle Ulu 
Cami’yi boyayan Ali Avni Çelebi’yi 
tanıyalım şimdi de. Konya’dan 
Rumeli’ye, oradan da İstanbul’a 
göçen bir ailenin çocuğu olan 
Ali Avni Çelebi, 1916’da Sanayi-i 
Nefise Mektebi’ne yazılarak, 
hazırlık sınıfında Hikmet Onat’ın 
öğrencisi oldu. 1922’de Münih’e 
giderek Zeki Kocamemi ile 
birlikte Heinemann’ın atölyesine 
yazıldı.  
    
  1928’de Müstakil Ressamlar 
ve Heykeltıraşlar Birliği’nin 

Bursa’da Bir Tekke,1930 43/64 Cm. Hale Asaf

Kaplıca, Bursa’dan, Melahat Üren
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kuruluşuna katıldı.  Ali Avni 
Çelebi’nin sanatta aradığı 
değerler, Müstakiller grubunun 
resim sanatımıza getirdiği biçim, 
kuruluş, inşa, hacim, atmosfer ve 
planla ilgili değerlerdir. İbrahim 
Çallı ve arkadaşlarının yarı 
akademik, yarı izlenimci anlayışı, 
Avni Çelebi’nin önemli bir payı 
bulunan bu çıkışla yerini daha 
etkili eğilimlere bırakmıştır.

 Geniş ve rahat fırça 
vuruşlarına, kitle ve hacim 
etkilerine, mavi nüansların 
ağır bastığı temiz bir renk 
anlayışına dayanan Ali Avni 
Çelebi’nin tabloları bir yandan 
kübist ve inşacı eğilimleri, bir 
yandan da bu eğilimlerle uyuşan 
anlatımcı öğeleri akla getirir. 
Doğanın yansıtılmasından 
çok yorumundan yana olan bu 
gerçekçi anlayış, kendisinden 
sonra gelen sanatçı kuşaklara 
yeni anlatım olanaklarının 
kapılarını açmıştır.
 
 Ali Avni Çelebi’nin Bursa 
resimleri arasında Ulu Cami’nin 
özel bir yeri vardır. Bu resim, 
Ali Çelebi’nin Türkiye’nin sanat 
ortamını sarstığı yılları işaretler. 

Ali Çelebi’nin sanatının en çarpıcı 
özelliği hız ve hızı yakalamaktır. 
Olayların akış hızıyla atmosferik 
akımların hızını, ürettiği resmin 
hızı ile özdeşleştirerek resimler. 
 
 Yazar ve sanat eleştirmeni 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü 
romanındaki “Nuri Efendi” 
karakterinde olduğu gibi 
sanatçı da bir saniyeyi bile ziyan 
etmez. Çünkü bir harekette 
başlangıçtaki hızı tutmak, onu 
yaratmak kadar mühimdir.
 
 Gelelim bayrağımızın asil rengi 
kırmızıya. Kırmızı Bursa’da 
gelin rengidir. Eren Eyüboğlu 
Bursalı Gelin’i geleneksel 
Türkmen folklorik kıyafeti 
ile resmetmiştir. 1907 yılında 
Romanya’nın Yaş şehrinde doğan 

Eren Eyüboğlu, Paris’te gördüğü 
sanat eğitimi sırasında Bedri 
Rahmi Eyüboğlu ile tanıştı. 
Türkiye’nin dört bir yanını 
dolaşarak Anadolu insanının 
yaşam biçimini, tuvallerine 
folklorik özellikleri plastik 
öğelerle birleştirerek yansıttı. 
Bedri Rahmi Eyüboğlu ile birlikte 
D Grubu’na katıldı. Topluluğun 
etkinliklerinde önemli rol 
üstlenen sanatçı, resimlerinde 
soyutlamacı ve ekspresyonist 
(dışavurumculuk) görüşü ile 
Anadolu insanına ve doğal 
yaşama yönelik konular işledi. 
Eşi Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 
nakışçı stiline karşın, yöresel 
anlatımlara ulaşmada plastik 
öğelere eğilimi ağır bastı.  
     
 1980’e değin yeni renk ve 
çizgi değerleriyle yeni bir hayat 
bulan Anadolu manzaralarının 
yanı sıra, yine aynı renk ve 
çizgi anlayışından yola çıkarak 
anlamlı portre ve figürler 
üretti. En fazla işlediği motif, 
Türkmen kızları portreleridir.  
Portrelerinde kimi zaman 
Modigliani’nin kadınları tarzında 
ince, uzun yüzler dikkati çeker. 
 
   Bursa’da kadınlar folklorik 
kıyafet olarak üçetek ya da 
içlikli şalvar giyerler. Bele, 
şal kuşak veya gümüş kemer 

Bursa Ulu Cami, 65/81 Cm. Avni Çelebi 

Bursalı Gelin, Eren Eyüboğlu

Kırmızı Bursa’da 
gelin rengidir. Eren 
Eyüboğlu Bursalı Gelin’i 
geleneksel Türkmen 
folklorik kıyafeti ile 
resmetmiştir.
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takarlar. Başta ise hotoz başlık 
bulunur. Eren Eyüboğlu Bursalı 
Gelin’i renkli oyalı al yazması, 
yeşil sırma işli cepkeni ve 
oldukça tavizsiz sert bakışıyla 
resmetmiştir. Kırmızı başörtüsü 
ve kırmızı şalvarı ile Bursalı 
gelin, saf ve vakurdur.
 
 Gökkuşağında son renk 
mordur. Bursa’da morun adı 
erguvandır. Nisan ayı Bursa’ya 
erguvanla gelir. Bu rengin en 
güzel tonlarını Nuri Abaç’ın 
resimlerinde görürüz. Nuri 
Abaç İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin Resim Bölümü’ne 
1944 yılında girdi. Bir yıl kadar 
Leopold Levy Atölyesi’nde 
çalıştı. Daha sonra mimarlık 
bölümüne devam etti ve 
1950’de mezun oldu. Sanatçı 
1969 yılında Birleşik Ressam 
ve Heykeltıraşlar Derneği’nin 
kurulmasında kurucu üye olarak 
yer aldı.
 
  Nuri Abaç, çalışmalarında 
yerel ve geleneksel motif ve 
konular üzerine kurulu bir 
fantastik düzen oluşturma 
ve bu gerçeküstü masalı 
gerçekleştirme çabalarını 
ölümüne kadar sürdürdü. 
Resimleri 1970 öncesi ve 
sonrası olmak üzere iki dönem 
altında incelenebilir. İlk 

dönem resimlerinde, Anadolu 
mitolojisinden kaynaklanan 
iri yapılı figürler, insanüstü 
yaratıklar, gerçeküstü varlıklar 
görülür.

 Fantastik dönem olarak da 
adlandırılabilecek bu resimlerin 
arkasından, geleneksel Karagöz 
tasvirlerindeki biçim anlayışının 
güncel yaşama uygulandığı daha 
yöresel bir beğeni ağır basmaya 
başlar. İki dönemi birleştiren 
ortak özellik, fantastik yorumun 
temel olarak benimsenmesidir.
 
  Karagöz ve Hacivat Bursa’nın 
kültür miraslarındandır. 
Rivayete göre Hacivat ve 
Karagöz, Orhan Gazi devrinde 
yaşamış cami yapımında 
çalışan iki işçidir. Kendi 
çalışmalarını yavaşlattıkları gibi 
diğer işçilerin de çalışmalarını 
engellemektedirler.
Orhan Gazi’nin, “Cami vaktinde 
bitmezse kelleni alırım.” dediği 
cami mimarı, caminin vaktinde 
bitmemesine sebep olarak 
Karagöz ve Hacivat’ı gösterir 
ve onları şikâyet eder. Bunun 
üzerine bu ikili başları kesilerek 
idam edilir. Karagöz ve Hacivat’ı 
çok seven ve ölümlerine çok 
üzülen Şeyh Küşteri, ölümlerinin 
ardından kuklalarını yaparak 
perde arkasından oynatmaya 

başlar. Bu sayede Hacivat ve 
Karagöz tanınır ve gölge oyunu 
olarak günümüze kadar gelir.
 
   Karagöz, halkın sağduyusudur, 
Karagöz, halkın vicdanıdır, 
Karagöz, kamuoyudur, Karagöz, 
eski Yunan tiyatrosundaki 
korodur. 

 Nuri Abaç, çok sayıda Karagöz 
kompozisyonunun kimisinde 
Karagöz’ü günümüze dek 
getirmekte, sözgelimi, başına 
kasket giydirip kimi zaman 
apartmanlarda yaşatmakta, 
kimi zaman lokantalarda yemek 
yedirmektedir. 
Gökkuşağındaki birbirinden 
güzel renklerle birbirinden 
değerli eserler yaratarak 
Türk resmine yön veren 
sanatçılarımız; zengin tarihi, 
görkemli mimarisi, renkli 
folklorik yapısı, coğrafi konumu 
ve eşsiz doğasıyla Bursa’mızı 
resimlerinde ağırlıklı olarak 
işlemişlerdir. Zamanın fırçasını 
elinde tutan “O En Büyük 
Sanatçı” dünyayı boyamaya 
devam ettiği sürece Bursa da 
resim sanatına ilham kaynağı 
olmaya devam edecektir.
 Kim bilir belki de gökkuşağında 
bile olmayan renklerle...                                                                              

Gökkuşağındaki 
birbirinden güzel 
renklerle birbirinden 
değerli eserler 
yaratarak Türk 
resmine yön veren 
sanatçılarımız; zengin 
tarihi, görkemli 
mimarisi, renkli 
folklorik yapısı, coğrafi 
konumu ve eşsiz 
doğasıyla Bursa’mızı 
resimlerinde ağırlıklı 
olarak işlemişlerdir. 
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BU İNSANLIK
SUÇUNU 
UNUTMADIK...

Hiroşima

Büyükbabam, babam, ben,
Küçük oğlan, kız, damat…
Gelişiniz teker tekerdi,
Gidişiniz cümbür cemaat…
                      M.C.Anday

Kız Çocuğu 

Kapıları çalan benim
kapıları birer birer.
Gözünüze görünemem 
göze görünmez ölüler.
Hiroşima’da öleli
oluyor bir on yıl kadar.
Yedi yaşında bir kızım,
büyümez ölü çocuklar.
Saçlarım tutuştu önce, 
gözlerim yandı kavruldu.
Bir avuç kül oluverdim,
külüm havaya savruldu.
Benim sizden kendim için
hiçbir şey istediğim yok.
Şeker bile yiyemez ki
kağıt gibi yanan çocuk.
Çalıyorum kapınızı
teyze, amca, bir imza ver.
Çocuklar öldürülmesin 
şeker de yiyebilsinler.

               Nazım Hikmet Ran (1956)

Hiroşima

Önce bir bulut yükseldi yerden göğe doğru
Ben gördüm, Akoyito gördü, Yuhara gördü, 
Hisaki gördü,
Yaşayanların hepsi gördüler
Şimdi yaşayanlar diyorum
Oysa ben kaldım onlar öldüler
Pirinç tarlasında kadınlar öldü
Memede çocuklar öldü
Çiçekler öldü, kuşlar öldü
Sanukiyi seviyordum,Sanuki öldü, Sanuki öldü
Ateşten top kayboldu göklerde
Ardından bir çölün sessizliği çöktü şehre
Bulutlar gitti, renkler gitti, sesler gitti
Gülerken ölmüştü babam
Anam Çiyoni ağlıyordu ve kız kardeşim Şahara
Ah Şahara o da saçlarını tararken öldü
Şahara, ah Şahara aynada unuttu gençliğini
Ve ben Yamamura
Bizim sokaktan bir ben kaldım
Bizim sokağın ağaçları da öldü
Ve ben Yamamura
On yedi yıl geçti aradan 
Hala yaşıyorum ağaçları çiçekleri görmeden
Ben Yamamura kör ve sağır
Çoktan öldüm kimse farkında değil

                     Ümit Yaşar Oğuzcan
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GORAN BREGOVİÇ
ve Gezi Parkı

Dr. Güzide Elitez

DETONE

Aslında ben size buradan Roger 
Waters konserinin yazmak 
isterdim fakat ne yazık 

ki bende o konsere gidemeyişin 
pişmanlığını duyanlardanım. 
Ama ille de bir konser anlatmak 
gerekiyorsa Bursa’da gerçekleşen 
Goran Bregoviç konserini de 
küçümsememek gerektiğini 
düşündüm ve klavyeme sarıldım. 
Yedi yıl öncede geldiğinde yine 
büyük bir hevesle konserine 
gitmiştim Goran’ın. Nasıl gitmezdim, 
Balkanları ezgilerinin hem hüznünü 
hem neşesini ondan daha güzel 
anlatan kim vardı, nasıl unutulurdu 
Çingeneler Zamanı, Ederlezi…

Bu yıl 52. si düzenlenen Uluslararası 
Bursa Festivali, bence bu kentin 
en özel kültür etkinliklerinden 
biri olmaya devam ediyor. Fakat 
konser 45 dakika kadar geç başladı 
ve konser boyunca Goran’ı deli 
eden bir ses sorunu vardı. Goran ve 
orkestrası Wedding and Funeral 
Band sahneye çıkmakta gecikince 
seyirci bir süre sonra protesto 
alkışlarına başladı.  Ama ilginç olan 
bu alkışlara kısa süre sonra “Her Yer 
Taksim Her Yer Direniş” sloganları 
eklendi. Eğer Goran Bregoviç kısa 
bir süre sonra sahneye çıkmasaydı, 
herhalde hep beraber kendimizi 
Heykel yollarında bulacaktık. Gezi 
ruhu Açıkhava konserlerinde de 
devam etti.

Goran Bregoviç 22 Mart 1950’de 
Saraybosna’da Sırp bir annenin 
ve Hırvat bir babanın oğlu olarak 
dünyaya gelir. Küçük yaşlarda 
ailesinin Goran’a hediye ettiği 
gitar, daha sonra aldığı keman 
dersi müziğe ilk başlama adımları 
oldu. Goran Bregović  eğitimini 
konservatuarda keman dersleri 
alarak sürdürse de devamsızlığı 
yüzünden konservatuardan 
atılmış. Goran, ilk grubu olan ‘Band 
Jutroyu’ kurar, daha sonra ismi 
Bijelo Dugme (Beyaz Düğme) oldu. 
Gurubun Besteci ve gitarist olan 
Goran Bregoviç rock soundlarını 
geleneksel folklorik unsurlarla 
bütünleştirir. Yaptıkları bu deneysel 
Müzik ile Bijelo Dugme kısa bir 
süre içinde isimlerini duyurmayı 
başararak Yugoslavya’da altın ve 
platin müzik ödülleri kazandı.  

Emir Kusturica’nın Goran 
Bregoviç’in hayatına girmesiyle 
müzik hayatı değişti. İyi bir ekip 
oluşturan Kusturica ile Bregoviç 
ikilisi ardı ardına büyük başarılara 
imza attılar. Emir Kusturica’nın 
‘Time Of The Gypsies’ filminin 
müziğini yapan Goran Bregoviç’in 
besteleri şiirsel, özgün ve 
büyüleyici film müzik öyküyü 
tamamlamaktadır. Böylece Goran’a 
müzikte yeni alanlar açılmış oldu 
1989’da Dom Za Vesanje filmi, 1994 
yılında Cannes Film festivalinde 
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iki ödül kazanan Arizona 
Dreams,1995’de Cannes Film 
Festival’inde altın palmiyeyi 
kazanan Underground ve 
1998’de Crna Macka gibi Emir 
Kusturica filmlerinin müziklerini 
yaptı.

Kusturica ve Bregoviç, 
parçalanmanın eşiğinde olan, 
rejim değişiklikleriyle, politik 
kargaşalarla ve savaşlarla 
hayatları ve kafaları oldukça 
karışmış ve çok acılar çekmiş 
olan Balkanlar’ın renkli, 
eğlenceli, bir, o kadar da hüzünlü 
havasını, tüm dünyaya anlattılar. 
Filmlerin fonunda duyulan ve 
Bregoviç’in soluğunu taşıyan 
müziklerle de Balkanlar’ın 
tebessüm taşıyan hüznü 
izleyiciler ve eleştirmenler için 
sinema açısında Bregoviç’in 
Kustarica’sız, Kusturica’nın 
Bregoviç’siz biraz eksik 
olduğunu ve beraber birbirlerini 
tamamladıklarını düşündürttü.

Goran Bregoviç kurduğu 50 
kişilik bir senfoni orkestrası 
ile Yunanistan’da ve İsviçre’de, 
Roma’da dinleyicinin karşısında 
sahne aldı, tüm dünyada 
konserler verdi. Sanatçı 

Türkiye’de İzmir, İstanbul, Bursa, 
Ankara ve Diyarbakır illerinde 
de konserler verdi. Sezen 
Aksu Goran’ın müzikleri ile 
Düğün ve Cenaze adlı bir albüm 
çıkardı ve ortaklaşa Türkiye’de 
konserler verdi. Candan Erçetin 
gibi birçok şarkıcı, şarkılarını 
Türkçe sözlerle seslendirdi. 
Can Dündar’ın “Mustafa” 
adlı belgeselinin müziklerini 
hazırladı. Dünyada ise George 
Dalaras’la bir albüm yaptı 
(Thessaloniki - yannena with 
two canvas shoes), Underground’  
film müziğinde Cesaria Evora 
(ausencia), Kraliçe Margot’ da ‘elo 
hi’ isimli şarkılarını ‘Ofra Haza’ 
seslendirdi. 

Konserden önce Bursa’da 
yapılan söyleşide “daha küçük 
bir kültür çevresinden buraya 
geldim. Türkiye’de müziğimin 
seyircisinin olması çok önemli.  
Biz 500 yıl boyunca Osmanlı 
İmparatorluğu’nda beraber 
yaşadık. . Dolayısıyla bu akşam 
konserde duyacaklarınız, bu 
kültürün etkisi altında olacak, 
bildiğiniz şeyler olacak” dedi. 
Ayrıca15 yıldır film müziği 
yapmadığını ifade etti. Bu 
belgeselin, uzun zamandan bu 

yana bir İtalyan filmi dışında 
kabul ettiği tek film müziği 
çalışması olduğunu dile getiren 
Bregoviç, “Çünkü bence Kemal 
Atatürk için yapılan bu belgesel 
film, son yıllardaki en önemli 
çalışmaydı. Ben de bu belgesel 
filmin bir parçası olmaktan gurur 
duydum” ifadesini kullandı.

Tüm Goran Bregoviç 
konserlerinde olduğu gibi 
hüzünden neşeye geçen müziği 
ile bize unutulmaz bir gece 
yaşattı. Seyircilerin aralarda 
bağırarak istedikleri tüm 
şarkıları seslendirdi. Edelezi bir 
harika idi. Konserde Çingeneler 
Zamanı”, “Arizona Rüyası” ve 
“Yeraltı” filmlerinin şarkılarını 
söyledi. Bir ara yine yükselen 
“Her Yer Taksim Her Yer Direniş” 
sloganlarından mıdır bilmem, 
bu şarkıların arkasından günün 
ruhuna son derece uygun “Ciao 
Bella” şarkısını bütün Açıkhava 
ile birlikte söyledi. Herkesin 
ayakta alkışlar içinde söylediği 
unutulmaz kalashnikov ile 
konser sona erdi.

Bir daha Bursa’ya ne zaman 
geleceksin Goran?
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Amirim; Gümüşsuyu 
istikametinden bir grup yürüyüşe 
geçti, emirlerinizi bekliyoruz.

Dağıtın. 

Copla mı girişelim, suyla mı, 
biberle mi?

Önce suda ıslatın, ardından copla 
yumuşatın, biberle çeşnilendirin. 
Sıcak sıcak servis yapın, afiyet 
olsun.

Anlayamadım amirim.

Evladım, bu tatil gününde, 
hanım bana televizyonda yemek 
programı seyrettirirken ararsan 
böyle olur. Karıştırdım biraz. 
Siz de karıştırın, ortaya karışık 
girişin.

Emredersiniz amirim, ben talimatı 
veriyorum. Gelişmelerden sizi 
haberdar ederim.

Sık sık arayıp rahatsız etme, 
yengen tarifi duyamıyor diye 
bana boyuna “sus” işareti yapıyor, 
aile huzurumuzu bozma.

Emredersiniz ve de af edersiniz 
amirim.

….

Bir saat sonra

….

Evladım, siz ne yaptınız? Çin 
konsolosluğu Dışişlerini, 
Dışişleri, İçişlerini aramış. Sayın 
bakan sayın valimizi aramış, 
onlar da bana ulaştı? Niye Çinli 
turist grubuna saldırdınız ulan, 
deli misiniz siz?

Amirim valla biz onları ufak 
tefek görünce Liseli çapulcular 
zannettik. Size de malumat 
vermiştim ya! Gümüşsuyu 
cihetinden yürüyüş var diye…

Oğlum adamların tur otobüsü 
orada indirmiş, Meydandaki otele 
gidiyorlarmış.

Ne bilelim amirim siz GİRİŞİN 
deyince…

Siz de giriştiniz, he mi? Keşke 
polis kolejine alırken sadece 
sadakate bakmasaydık, azıcık 
da liyakat arasaydık. İçinizde 
bir tane akıllı adam yok mu 
kardeşim! Çinli ile çapulcuyu 
ayırt edemiyor musunuz? Çinli 
dediğin ufak tefek elinde fotoğraf 
makineleri çat çat fotoğraf çeken 
adamlardır. Buradan da mı 
uyanmadınız?

Amirim biz onları marjinal 
gazeteciler sandık. Bu bizi daha 
da teşvik etti, bir vuracaksak 3 
vurduk. 

Dr. Ersan TAŞCI

CANG CiNG 
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E adamlar kaçışmaya 
başlayınca bıraksaydınız 
bari, ta Karaköy’e kadar niye 
kovaladınız. 

Valla amirim, gruptan bazıları 
Uzakdoğu sporları biliyormuş. 
Biz böyle saldırınca savunma 
moduna geçip bizden bazı 
arkadaşların, münasebetsiz 
yerlerine tekme atıp, 2 kişinin 
de kolunu kırınca, değil 
Karaköy’e Kadıköy’e kaçsalar 
peşlerini bırakmazdık. Biz 
buna meslektaş dayanışması 
diyoruz amirim. Döveriz ama 
dövülmeyiz, dövdürtmeyiz.

Biz de bu durumda “Allah 
belanızı versin” diyoruz. Sizin 
yüzünüzden Vali Bey’den 
yediğim fırçanın haddi hesabı 
yok. Sayın Başbakan da “yurt 
dışındaki kayıp itibarımızı 
iki paralık ettiniz” diye sayın 
bakana epey bir çemkirmiş. 
Nerede şimdi bu adamlar? 

Nezarette diğer çapulcuların 
yanındalar amirim.

Derhal oradan çıkartın, 
hepsine çay ısmarlayın. 
Yok çay olmaz, Türk kahvesi 
ısmarlayın, bol şekerli olsun.  
Tatlı içilsin tatlı konuşulsun 
belki yumuşarlar. Hepsine 
iade-i itibar edilsin, varsa 
yaraları sarılsın, incinmiş 
elleri öpülsün. 

Emredersiniz amirim.

Seninle de sonra görüşeceğiz.

Görüşürüz amirim.

Höyt!

Yani başüstüne amirim.

****

15 dakika sonra

****

Amirim, felaket amirim.

Yine ne oldu? Bu sefer 
de LGBT’ciler zannedip 
İskandinav turistlere mi 
saldırdınız?

Hayır amirim daha kötü. Bizim 
Çinliler içerdeki çapulcularla 
bir olmuşlar, çıkmıyorlar 
nezaretten amirim. 

Kahve ikram etseydiniz.

Ettik amirim kahve fincanını 
gösterip elimizle “geh pisi pisi” 
şeklinde işaret bile ettik ama 
dil bilmeyince, sorun oluyor. 

Derhal Çince bilen bir 
tercüman gönderiyorum. 
Bu meseleyi, ben sizi 
halletmeden halledin. 

Emredersiniz amirim.

****

15 dakika sonra

****

Amirim yine ben.

Ne yaptınız, tercüman geldi 
mi, arayı buldu mu? Alper 
Tunga ölti mi, esiz acun kalti 
mi.

Alper arkadaşımızı kurtardık 
amirim, yumurtalarından 
biri azıcık morarmış ama iyi. 
Yalnız Çinliler tercümanla da 
kavga edip, bağırıp çağırmaya 
başladılar, getirttiğimiz 
kahveleri de döküp “tea party” 
* yaptılar. Ayrıca bağırıp 
duruyorlar, huzurumuz 
kalmadı.

Niye bağırttırıyorsunuz 
kardeşim alemin şu kadarcık 
Çinlisini. Çinli ile Çinli 
olmayın, onlar el kadar şey. 
Ne diye bağırıyorlarmış, 
sordunuz mu tercümana.

Sorduk amirim. ne yazık ki 
“Her yer TAKSİM her yer 
DİRENİŞ” diye bağırıyorlarmış.

Oh oh!

Nasıl yani amirim?

Hemen video kaydı alın. 
Yeterince kaydettikten sonra, 
alayına girişin. Onlar artık: 
DIŞ MİHRAK!

Oh, Oh amirim.

ÇANG ÇİNG ÇONG:  KARAKOLDA ÇİNLİ VAR

*Boston Çay Partisi (İngilizce: Boston Tea Party), Amerika’daki kolonistlerin Büyük Britanya’dan 
gelen yüksek vergili çayı ve Büyük Britanya’yı protesto etmek için 16 Aralık 1773 yılında Boston 
Limanı’nda İngiliz gemilerindeki tonlarca çayı Kızılderili kılığına girerek denize dökme eylemidir. 
Bu eylem Amerikan Bağımsızlık Savaşını çıkartan kıvılcımlardan birisi olacaktır. (kaynak: Vikipedi)
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 BURSA’NIN 

 BELEDİYE BAŞKANLARI  

HEKİM (TIP)

TARİHÇE

DR.ŞEFİK LÜTFİ BAŞMAN

27.01.1927-20.04.1927 tarihleri 
arasında Bursa Belediye 
Başkanlığı yaptı. Yaşam öyküsü 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
Hekim Bursa Milletvekilleri 1920-
2013” bölümünde verilmiştir.

Müşaviriliği yaptı. Serbest hekim 
olarak çalıştı.

 18.02.1930-24.04.1931 tarihleri 
arasında Bursa Belediye 
Başkanlığı yaptı. 25.04.1931 
milletvekili genel seçimlerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi’nden 
Antalya milletvekili seçilerek 
TBMM 4.Dönem çalışmalarına 
katıldı. 1946 yılında Demokrat 
Parti’ye geçti. Bu partiden 
14.05.1950 milletvekili 
genel seçimlerinde Antalya, 
02.05.1954 milletvekili genel 
seçimlerinde Kastamonu ve 
27.10.1957 milletvekili genel 
seçimlerinde Amasya milletvekili 
seçilerek TBMM 9., 10. ve 
11.Dönem çalışmalarına katıldı. 
Parlemontalar Türk Grubu kurucu 
üyesidir.   

27 Mayıs 1960 askeri darbesinde 
tutuklanarak Yassıada’ya 
gönderildi. “Bursa’da Gazi Yolu” 
adıyla gazete çıkardı. Türk Ocağı 
ve Bursa Kulubü Başkanlığı yaptı.
Fransızca ve İngilizce bilir. Evli ve 
beş çocuk babasıdır. 1961 
yılında Yassaada yargılamaları 
sürerken vefat etti.  

DR.NAZİFİ ŞERİF NABEL

1892 yılında Antalya Akseki 
(İbradı) de doğdu. Bursa Belediye 
Başkanlarından Mustafa Şerif 
Bey’in oğludur. 

Mekteb-i Tıbbiye’den mezun oldu. 
Samsun gezici tabibliği, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü tabibliği 

görevlerinde 
bulundu. 
Şişli Akıl 
Hastanesi’nde 
ihtisas yaptı. 
İzmir ve 
Bursa Askeri 
Hastaneleri’nde 
çalıştı. Bursa 
Gureba 
Hastanesi 

(Ahmet Vefik Paşa Hastanesi) 
nde Akıl Hastalıkları Uzmanı 
olarak görev yaptı. Mübadele 
ve İskan Vekaleti Bursa 
Bölgesi Başmüdürlüğü Sıhhiye 

Dr. Çetin Tor 
Bursa Tabip Odası Türk 
Tabipleri Birliği Büyük 
Kongre Delegesi

• Bursa Ansiklopedisi 2002, III.Cilt, Sayfa: 1242, 
Yayına Hazırlayan: Yılmaz Akkılıç, Burdef 
Yayınları No: 3, Harman Ofset Basım Sanayi-
İstanbul, 2002.

• TBMM Milletvekilleri Albümü, I.Cilt, 4.Dönem 
Antalya, II.Cilt 9.Dönem Antalya, 10.Dönem  
Kastamonu ve 11.Dönem Amasya Milletvekilleri.

1923 - 2013
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DR.ZİYA AHMET KAYA

1890 yılında Gemlik 
Umurbey’de doğdu. 
İlköğrenimini Umurbey’de 
gördü. Bursa Sultanisi (Bursa 
Erkek Lisesi) ve Haydarpaşa 
Sultanisi’nde okudu. 
Haydarpaşa Tıbbiyesi’ne 
girdi. 1911 yılında, Tıbbiye’de 
okurken Türk Ocağı’nın 
kurucuları arasında yer 
aldı. 1912 yılında Mekteb-i 
Tıbbiye’den mezun oldu. 
Pazarköy’e (Orhangazi) 
hükümet tabibi olarak atandı. 

Balkan Savaşı çıkınca askere 
alındı. Balkan Cephesi’nde 
görev yaptı. Birinci Dünya 

Savaşı’nda tabip yüzbaşı 
olarak Çanakkale cephesinde 
bulundu. Kurtuluş Savaşı’na 
katıldı. İstiklal Madalyası ile 
ödüllendirildi.

Önce Jön-Türkler arasında 
yer aldı. Daha sonra İttihat 
ve Terakki Fırkasına katıldı. 
Partisinin Bursa ve Gemlik’te 
örgütlenmesinde çalıştı. 
Mondros anlaşmasından 
sonra dönemin ünlü 
İtilaf’çılarından gazeteci 
Ali Kemal’i Bozburun’da 
düelloya çağırdı. Ali Kemal, 
1919 yılında Damat Ferit 
hükümetinde Dahiliye Nazırı 
olunca “memleket dahilinde 
fesat çıkarmak” suçlaması 
ile tutuklandı, İstanbul’a 
götürülerek Bekirağa 
Bölüğü’nde hapsedildi ve 
Divan-ı Harp’te yargılandı. 
Hükümetin değişmesi nedeni 
ile salıverilince bu kez Bursa 
ve Gemlik Müdafa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin örgütlenmesinde 
çalıştı. 1920 yılında 
İngiliz’lerin Gemlik’e asker 
çıkarmasını engelleyen Kuva-
yı Milliye’ciler arasındaydı. 
Gemlik işgal edilince Anadolu 
içlerine çekildi. Silifke Devlet 
Hastanesi’nde başhekim 
olarak çalıştı. 

1922 yılında, Gemlik 
kurtarıldıktan sonra Gemlik 
Belediye Başkanlığı görevine 
getirildi. 1933 yılına kadar bu 
görevi sürdürdü.

Uzun yıllar Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe Başkanlığı 
yaptı. 1946 yılında, Demokrat 
Parti’ye katıldı ve Demokrat 
Parti Gemlik İlçe Örgütü’nü 
kurdu. 1950 yılı yerel 
seçimlerinde bu kez Demokrat 
Parti’den Gemlik Belediye 
Başkanı seçildi ve 1953 yılında 
vefatına kadar bu görevi 
sürdürdü. Adı, Gemlik’te bir 
mahalleye, bir bulvara ve bir 
sağlık ocağına veridi.

Şiirlerini, Yollar ve İzler 
(1928), Keloğlan (1938) 
ve Dhamma (1946) adlı 
kitaplarında toplayarak 
yayınlamıştır. Bataklık 
Humması (Sıtma) isimli bir tıp 
kitabı da vardır.

• Bursa Ansiklopedisi 2002, III.Cilt, 
Sayfa:1030, Yayına Hazırlayan: Yılmaz 
Akkılıç, Burdef  Yayınları No: 3, Harman 
Ofset Basım Sanayi-İstanbul, 2002.

• Dr.Ziya Kaya ve Kısaca Hayatı/face-book

• www.bursadakultur.org/ziya_kaya.htm

• Şair ve Vatansever Bir Meslektaşımız 
Dr.Ziya Kaya, Dr.Avni Domaniç, Bursa Tabip 
Odası Dergisi, Yıl: 1988, Cilt: 1, Sayı: 4, Sayfa: 
2, Hakimiyet Gazetecilik Matbaacılık Ltd.
Şti.-Bursa.
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MAYA’NIN GÜNLÜĞÜ

Maya’nın Günlüğü İsabel Allende’nin son romanı. 
Allende’nin anlattığı büyülü, gizemli öyküler 
anayurdu Şili’nin özlemiyle doludur. Bu romanında 

da mekan Şili takımadalarından kazıklar üstündeki 
rengarenk ahşap evleriyle, mitolojik öyküleriyle Chiloe 
adasıdır.  İsveçli annesinin bebekken terkettiği 19 yaşındaki 
Maya’yı, Şili’den darbe sonrası ayrılmış ve Amerikalı bir 
zenciyle evlenmiş ninesi  büyütür. Çok sevdiği dedesinin 
ölümüyle Maya’nın hayatı altüst olur, okulu bırakır 
ve evden kaçarak Las Vegas’a gelir. Derin Amerikanın 
kriminal yüzüyle tanışır, uyuşturucu bağımlısı olur, 
kuryelik, fahişelik yapar. Las Vegas’ta bulaştığı uyuşturucu 
çetelerinin elinden Şili asıllı  ninesi tarafından kaçırılarak 
dünyanın bu uzak köşesine Chiloe adasına saklanmak üzere 
gönderilir. Ninesinin eski bir arkadaşının evinde kendini 
toparlamaya çalışırken Şili’yi , acılı geçmişini, ninesinin 
sırlarını , cuntanın işkencelerinden kurtulabilmiş ev 
arkadaşının geçmişini öğrenecek, ergenliğin sancılarını 
atlatarak büyüyecektir. 

Bu ilginç öykü, büyüleyici Chiloe adasıyla Kaliforniya, 
geçmişle günümüz arasında salınır.  Sürgün lük romanın ana 
temasıdır. Maya’nın, ninesinin ve Chiloe’de evinde kaldığı 
Manuel’in birbirinden farklı sürgün yaşamları anlatılır. 
Chiloe adası Maya ve Manuel için aynı zamanda acıları 
dindirip iyileştiren bir sığınaktır. 

Darbe sırasında öldürülen başkan Allende’nin yeğeni olan 
İsabel Allende’nin kendisi de 1975 yılında Şiliyi terketmek 
zorunda kalmış; Venezüella ve Kaliforniyada sürgün yaşamış 
ama Şili hep romanlarının kahramanı olmuştur.

Dr. Engin Demiriz

KİTAP
KOKUSU
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 Allende’nin lirik, hüzünlü 
sesini Maya aracılığıyla duyarız: 
‘’Ninem aşık bir kadının sesiyle 
Şili’yi anlatırdı ama halkı ve 
tarihi hakkında tek söz bile 
etmezdi. Sanki bakir, ıssız, 
zaman içinde donup kalmış bir 
ülkeydi.’’

Allende’nin çoğu romanında 
olduğu gibi Maya’nın 
Günlüğü’nde de Pinochet 
diktatörlüğünün ülkedeki 
etkileri  odak noktasıdır. 
Maya Şilililerin düşüncelerini 
açıklıkla ifadeden çekinen 
ihtiyatlı dilini çözmeyi öğrenir. 
Herkesin geçmişinde şimdi 
dışarı vurmak istemediği bir 
kırgınlık, pişmanlık ya da bir 
trauma öyküsü vardır.

Maya, Chiloe adasında saflığı, 
sıradan yaşamı, doğayı ve 
hepsinden önemlisi ninesinin 
anayurdunun geçmişini 
keşfeder. Diktatörlüğün ilk 
günlerinde Şiliden kaçan 
ninesinden başlayarak 
Berkeley’deki çocukluğuna, 

kayıp ergenliğine, Vegas’taki 
düşkün yaşamına uzanan 
öyküsünü yazmaya başlar: 
‘’Benim adım Maya Vidal, 
ondokuz yaşındayım, 
cinsiyetim kız, bekarım, 
sevgilim yok, ama fırsat 
çıkmadığından, yoksa kılı kırk 
yardığımdan değil, Kaliforniya 
Berkeley’de doğdum, Amerikan 
pasaportum var, şu anda geçici 
olarak dünyanın güneyindeki 
bir adada sığınmacıyım. Bana 
Maya adını koymuşlar çünkü 
Hindistan, neneme pek çekici 
gelir, annemle babamın da 
önlerinde düşünecek dokuz 
ayları olmasına karşın 
akıllarına başka bir isim 
gelmemiş. Hindu dilinde maya 
büyü, hayal, düş anlamlarına 
geliyormuş. Benim kişiliğimle 
hiç ilgisi olmayan şeyler.  Atilla 
olsaydı daha uygun olurdu, 
çünkü ayağımın bastığı yerde ot 
bitmez.’’

Latin Amerikan yazınının 
büyülü gerçekçiliği Ruhların 
Evi’nden başlayarak İsabel 

Allende’nin tüm romanlarının 
biçimini belirler. Maya’nın 
Günlüğü de farklı değildir. 
Özellikle söylenceleri, düşsel 
yaratıkları ve hayaletleriyle 
Chiloe adası bu biçeme çok 
uygun düşmüştür. Allende’nin 
mizahıyla harmanlanmış bu 
anlatım diğerleri gibi Maya’nın 
Günlüğü’nü de özel bir kitap 
yapıyor.
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TANITIM
KİTAP

Dr. Çetin Tor

1949 yılında Eskişehir’de 
doğdu. İlkokulu 

İzmir ve Mersin, ortaokulu 
Mersin ve Diyarbakır, liseyi 
Diyarbakır ve Ankara’da okudu. 
1966 yılında lisans eğitimine 
başladığı Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden 1973 yılında 
mezun oldu. Yaklaşık bir yıl 
Nevşehir Uçhisar Kasabası Sağlık 
Ocağı’nda çalıştı. 1974 yılında 
İstanbul Üniversitesi Bursa 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Kürsüsü’nde 
lisansüstü eğitime başladı. 1980 
yılında uzman oldu. 12 Eylül 
1980 askeri darbesinden sonra 
Tıp Fakültesi’nden ayrılarak 
serbest hekim olarak çalışmaya 
başladı. 2010 yılında hekimlik 
yaşamını sonlandırdı.

1967-1968 döneminde Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve bir süre II.Başkanlık 
yaptı. 1968-1969 yıllarında 

Tıp Fakültesi Sosyalist Fikir 
Kulübü ve 1970-1971 yıllarında 
Devrimci Gençlik Derneği üyesi 
oldu. Devrimci Gençlik eylemleri 
içinde yer aldı.

1974-1976 yılları arasında 
Bursa Tıp Fakültesi Yardım 
Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 
1975-1978 yılları arasında Tüm 
Üniversite  Akademi ve Yüksek 
Okul Asistanları Birliği (TÜMAS) 
Genel Yönetim Kurulu Üyeliği 
ve Bursa Şubesi Başkanlığı, 
1978-1980 yılları arasında 
Asistan Temsilcisi olarak Bursa 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1977-1979 ve 1979-1981 
dönemlerinde Bursa-Bilecik 
Tabip Odası, 1994-1996, 1996-
1998, 2008-2010 ve 2010-2012 
dönemlerinde Bursa Tabip Odası 
Türk Tabipleri Birliği Büyük 
Kongre Delegeliği, 1992-1994 
ve 1994-1996 dönemlerinde 
Bursa Tabip Odası Yönetim 
Kurulu Başkanlığı ve 1996-
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1998 döneminde Türk 
Tabipleri Birliği Yüksek 
Onur Kurulu Üyeliği 
görevlerinde bulundu. 
2012 yılında yapılan 
seçimde 2012-2014 
dönemi için yeniden Bursa 
Tabip Odası Türk Tabipleri 
Birliği Büyük Kongre 
Delegesi seçildi.

1995 yılında Çağdaş 
Eğitim Kooperatifi (ÇEK) 
kurucuları arasında 
yer aldı ve 2002-2004 
döneminde Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Üyeliği yaptı.

1999-2001 yılları 
arasında Cumhuriyet 

Halk Partisi Bursa İl 
Yönetim Kurulu Üyeliği 
ve İl Başkan Yardımcılığı 
görevinde bulundu. 

Halen; Bursa Tabip Odası, 
Çağdaş Eğitim Kooperatifi 
(ÇEK), 68’liler Birliği 
Vakfı, Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP), Atatürkçü 
Düşünce Derneği (ADD), 
Doğayı ve Çevreyi Koruma 
Derneği (DOĞADER) ile 
Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (DİSK) 
Emekli-Sen üyesidir. n

Kuruluşundan tam 
altmış yıl sonra, 19 
Haziran 2013’te, 

Bursa Tabip Odası’nın 
tarihini anlatan bu kitabı 
yayınlamanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Yaşadığımız yüzyıl, küresel 
kapitalizmin giderek daha 
fazla etkisini hissettirdiği, 
hemen her şeyin fiyatının 
bilindiği, ancak neredeyse 
hiçbir şeyin değerinin 
bilinmediği bir yaşam 
biçimini dayatırken; 
elinizdeki kitabı bu 
değersizleştirmeye direnen 
hekimlik alanından karşı 
duruşun simgelerinden biri 
olarak görüyoruz.

Bu kitap kendi alanında 
bir ilk olmak özelliği 
taşıyor. Türk Tabipleri 
Birliği ve tabip odaları 
içerisinde tarihe ilişkin bazı 
yayınlar olmakla birlikte, 
bu kadar kapsamlı olarak 
hazırlanmış başka bir kitap 
bulunmamaktadır.

İstiyoruz ki, bir meslek 
örgütünün nasıl özveri ile 
işlevini yürütmeye çalıştığı 
belleklerden yitmesin. 
Başta altmış yıl boyunca 
kurul ve komisyonlarında 
görev yapanlar olmak 
üzere, hekimlerin, Bursa 
Tabip Odası örneğinde 
meslek örgütlerini 
kurumsallaştırmak için 
yürüttüğü çabalar genç 
kuşaklara örnek olsun. 
Oda’da görev yapmış ve 
bugün artık aramızda 
olmayan meslektaşlarımız 
saygıyla anılsın. Gençler 
mesleki dayanışmanın, 
hekimleri bir kentin sağlık 
yönetiminde nasıl söz 
sahibi yaptığını altmış yılın 
birikimiyle izleyebilsin ve 
bu birikimden güç alsın. 
Oda’nın altmış yılına 
katkıda bulunan her hekim, 
çocuklarına mesleğinin 
evrensel ilkelere göre 
uygulanmasını sağlamak 
için kendi üzerine düşen 
görevi yaptığını belgeleriyle, 
fotoğraflarla göstersin.

Bir kitaba yukarıda 
yüklenen anlamların 
kazandırılması, ancak 
o kitabın yetkinliği 
tartışılmaz bir Oda 
emekçisinin kaleminden 
çıkması ile olanaklıydı ve 
bizim şansımıza; Bursa Tabip 
Odası’nın altmış yıllık tarihi 
böyle bir meslektaşımızın 
kaleminden beş yılı aşan ve 
kılı kırk yaran bir çabanın 
ürünü olarak çıktı.

Dr.Çetin Tor’a bize 1990’dan 
bu yana yaptığı ağabeylik 
dışında, Bursa Tabip Odası 
Tarihi kitabını eşine 
rastlanması çok zor olan 
bir titizlik ve özveri ile 
hekimlere kazandırdığı için 
teşekkür ediyoruz. n

19 Haziran 2013

Prof.Dr.Kayıhan Pala 
Bursa Tabip Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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Hanidir aklımda, 
yazacağım Çetin Tor 
ağabeyi, Gezi Parkı, Mısır, 

Suriye derken, malum haftada 
bir de yazınca, yer de dar, 
gündem de sıkışık, velhasıl bu 
haftaya nasipmiş.

Öyle geçiştirilecek bir isim de 
değildir, Dr. Çetin Tor…

Biraz da bu kaygı ile yazı gecikti.

Haziran ayında Bursa Tabip 
Odası (BTO)’nın kuruluşunun 
60.Yılı kutlandı. Çok güzel 
geçen kutlama gecesinin yıldızı 
Dr. Çetin Tor idi.

O tek gecenin yıldızı oldu 
ama Tabip Odası’nın son 30 
yılında binlerce yıldızlı gecede 
çalışan, Oda’nın her tuğlasına 
dokunmuş, harcında alın teri 
bulunan, ömrünü meslek 
odasına ve mesleğin onurunun 
korunmasına adayan bir 
emekçidir Dr. Çetin Tor…

BTO’nın 60.Yıl kutlamaları 
çerçevesinde bir de kitap 
hazırlanmıştı.

Dr. Çetin Tor tarafından binlerce 
belge, bilgi, fotoğraf taranarak 

hazırlanan “Bursa Tabip Odası 
Tarihi” kitabı Bursa’daki 
hekimlerin bir asırlık geçmişini 
anlatan ve belgeleyen bir 
kitap…

Nasıl çileli bir hazırlama ve 
yazma süreci olduğunu bizzat 
görmüş biri olarak, Çetin Tor’un 
kitabındaki emeği saygıyla 
selamlıyorum.

Kitabın Bursa için önemi bir 
dönemi, bir meslek odasını 
ve meslek üyelerinin tarihini 
belgeleyip, kayıt altına 
almasıdır. Önemi gelecekte 
daha çok anlaşılacaktır.

20 yılı aşkın bir süredir 
tanıyorum Çetin ağabey’i…

BTO’nın ve mesleğimizin yüz 
akı üyelerinden biridir. Hekim 
ve insan olarak genç hekimlerin 
örnek alacağı pek çok özelliği 
vardır. Çalışkan, kararlı, ilkeli 
duruşunu hep korumuş bir 
meslektaşımız olarak, Çetin 
ağabey ile çalışmanın en zor 
yanı; titizliğidir. Her konuyu 
oya işler gibi didikleyen ve 
detaylandıran Çetin ağabey 
bu yanı ile bizlere, Oda’yı 
yönetenlere birçok konuda 

yardımcı olmuş ve yol 
göstermiştir.

Yıllarca BTO başkanı, yönetim 
kurulu üyesi, yayın kurulu 
üyesi, emekçisi ve meslek 
haklarının koruyucusu ve 
savunucusu olarak her daim 
sahada ve ön saflarda mücadele 
eden Dr. Çetin Tor, bu kitap 
ile Oda’nın belge bilgilerini de 
düzenleyerek, sıfatlarına bir de 
“Tabip Odası bilgesi”ni ekledi.

Her sohbetimizde ona dile 
getirdiğim bir şeyi burada da 
yazmak isterim;

“Ağabey yaşlandıkça nostalji 
oluyoruz, nostaljik oldukça da 
tarihçi olunuyor”

Dr. Çetin Tor,  BTO için “efsane” 
isimdi, şimdi “bilge tarihçi” de 
oldu.

Bize hep ışık ve örnek olması 
dileği ile nice yıllara… n

Dr.Ceyhun İrgil
Hekimce Bakış 
Yayın Kurulu Üyesi
07 Ağustos 2013 Bursa 
Hakimiyet  Gazetesi
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Hüsamettin Olgun, 1955 
yılında Amasya’da 

doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Amasya’da tamamladı. 
1979’da Atatürk Üniversitesi 
Tıp Fakültesini bitirdi ve 
1983’te K.B.B Uzmanı oldu. 25 
yıl devlet hizmetinde K.B.B 
Uzmanı olarak çalıştıktan 
sonra 4 yıl önce emekli 
oldu ve bir özel Hastanede 
mesleğini sürdürüyor.

Mesleki çalışma 
yoğunluğunun yanı sıra, 
sanat yaşam süreci de 
otuz beş yılını tamamladı. 
1971 yılında beri yazdığı 
şiirler, düşünce, sanat ve 
eleştiri yazıları Töre, Türk 
Edebiyatı, Öner Sanat, Çağrı, 
Yeni Adım, Tömer, Tarih 
ve Medeniyet, Milliyet, 
Cumhuriyet, Türkiye, 
Olay Bursa Hakimiyet, 
Bursa Haber gibi dergi ve 

gazetelerde yayınlandı. 
1991’de Amsterdam’da Altın 
Şiir Jüri Özel Ödül, 1992’de 
Stockholm’de Hümanist 
Enternasyonal ETOS Şiir Jüri 
Özel Ödülünü aldı. Şiirleri 
İngilizce, Almanca, Fransızca, 
İtalyanca, İspanyolca, İsveçce 
ve Makedonca gibi yabancı 
dillere çevrildi ve uluslararası 
dergi ve antolojilerde 
yayınlandı. Dünya Kültür 
Sanat Akademisi üyesi olarak 
1996 yılında Yunanistan’ın 
Selanik kentinde Dünya 
Şairler Kongresi’nde 
Türkiye’yi temsil etti. 
Yunanistan Kongre Jürisince 
Kongre Barış Ödülü’ne layık 
görüldü.

İlk şiir kitabı “BİR 
LODOS GİBİ” 1991’de, 
ikincisi 1998’de çıktı. 
Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları’ndan çıkan 

TANITIM
KİTAP

Dr. Hüsamettin Olgun
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ikinci şiir kitabı olan GİDE 
GİDE, 1999 yılında Kocaeli 
Üniversitesi Şiir Okulu 
tarafından AKADEMİK 
ŞİİR ÖDÜLÜ birinciliğine 
layık görüldü. Dr. Alaeddin 
YAVAŞÇA, Dr. Selahattin 
İÇLİ, Cinuçen TANRIKORUR, 
Akın ÖZKAN, Avni ANIL, 
İrfan ÖZBAKIR, Bilgi ÖZGEN, 
Erdinç ÇELİKKOL, Necip 
GÜLSES, Özgen GÜRBÜZ, 
Turhan TAŞAN, Mahmut 
OĞUL, Ömür GENÇEL gibi 
bestekarlarca yüz elli’ye 
yakın şiir Türk Sanat Müziği 
formunda bestelendi ve 
tamamına yakını TRT 
repertuarına alındı. 2004 de 
bestelenmiş şiirlerinin yer 
aldığı HÜZNÜN HİKAYESİ 
isimli şiir kitabı bestelerin 
notalarının da yer aldığı bir 
sunumla okuyucularıyla 
buluştu. Bu kitapta yer 
alan şarkılardan on dördü 
TRT İstanbul Radyosu ses 
sanatçısı Melihat Gülses 
tarafından CD’ye okundu. 
KKTC Cumhurbaşkanı R.Rauf 
DENKTAŞ’ın tavassutuyla 
Kenan GÜÇLÜTÜRK 
tarafından bestelenen 
“KIBRIS MARŞI” isimli şiiri 
Türk Silahlı Kuvvetleri Marşı 
repertuarında yer alıyor. 
Bestelenmiş şiirleri Ege 
Üniversitesi Türk Müziği 
Konservatuarlarında tez 
konusu oldu. Ayrıca Amasya 
Belediyesi’nce yapılan, bu 
yıl 8. si yapılacak olan ve 
final konserinin her yıl TRT 
tarafından naklen yayınladığı 
“ALTIN ELMA TÜRK MÜZİĞİ 
BESTE” Yarışması’nın 

genel koordinatörlüğünü 
yürütüyor. Osmangazi 
Belediyesiyle birlikte 
Kaynak’tan günümüze Türk 
Müziğinde Bursa Dünya 
Kültür Sanat Akademisi, 
Türk Japon Dostluk Derneği, 
Türk Musikisi Vakfı, Mesam, 
İlesam, Türkiye Yazarlar 
Birliği, Tema gibi birçok 
Sivil Toplum Örgütü’nde üye 
veya yönetici olan Olgun, 
2000 yılını Unesco’nun Barış 
Kültür Yılı ilan etmesiyle 
kurulan Uluslararası Barış 
Kültürü Forumu Türkiye 
Başkanlığı görevini 
yürütmekte olup, ayrıca 
Türkiye’de aynı amaçla 
Barış Kültürü Derneği’ni 
kurdu. 2000, 2001, 2002 
yıllarında dış ülkelerde 
Türkiye adına Barış Kültürü 
Konferansları’nda ülkesini 
temsil etti ve tebliğler sundu. 
2003 yılında Bursa’da yapılan 
yerli ve yabancı birçok 
bilim adamının katıldığı 
Uluslararası Barış Kültürü 
Konferansına başkanlık 
etti. Olgun, Macide Hanım’la 
evli ve Emrah ile Elif’in 
babasıdır.n
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AFORİZMA

Siz ey gücün ilahları!
İçtiğiniz; alın teri ve soylu kan,
Yediğiniz;  kutsal emek ve insan;

Gözünüze mil çekmiş şeytan!..

Siz ey paranın efendileri!
Sömürün, yarattığınız köleleri,
Açlıktan koksun, kesilen nefesleri,
Ölürken açık gitsin
              feri kaçmış gözleri

Size lanet okusun; her kutsal isyan!..

Siz ey korku krallığının baronları,
Yeter, 
       haklı olmanız için
                      soylu doğmanız!
Yarasalar özgür kalsın diye mi,
                  bunca yıldır aydınlığı boğmanız?

Öfke; suskun bir volkan!

Siz ey leş kargaları!
Haksız savaşlarınızla
      leş tarlasına çevirdiniz dünyayı,
                  doymadınız, doyamadınız;
                       doldurduğunuz çukurları,
                             saymadınız, sayamadınız!

Yürek yemekle, yürekli olunmuyor!
Çok yürek tükettiniz,
                 yürekli olamadınız!
                            kıyametler kopardınız,
                                kendi kıymetinizin sur 
sesini
                                      duyamadınız!

Siz aynalardaki suretinize hayran; 
insanlık size kurban!

Siz ey doğmamış çocuğa kefen biçenler!
Nasıl şey,
    yaşam kimine ölüm;
       kimine hak!
Aslında
      yarını olmamaktan yeğ,
                  doğmamış olmak!

Siz değil miydiniz, yalan tarihi yazan!

Ve siz ey zulmü kader sayanlar!
Ne zulüm
    ne açlık
      ne ihanet
         uyandırabildi
              ölüm uykusundan’..
Kurtulduğunuz gün
          dünya değişecek
              yenilmek korkusundan..
İnandığınız  gün
          zaferle çıkacaksınız
                 erdem savaşından..

İşte o gün, özgür kalacak insan!..

Hüsamettin OLGUN
6 Mayıs 2013,Bursa.
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GÖKÇEKİMİ

Kitap; ihtilal 
yıllarını yaşamış 
bir Devrimcinin 

hikayesi. Temelde ise 
insan ruhunun detaylarını 
irdeleyen bir yapısı var. 
Ayrıca zihni çokça meşgul 
eden aşk, tutku, ihanet, 
başarı, başarısızlık, 
bencillik temalarını da 
gözler önüne seriliyor. 

Bu kitabın asıl okunması 
önerilen kısmı ise dili. 
Roman, bünyesinde öykü 
ve şiir barındıran yeni bir 
biçimle karşımıza çıkıyor. 
Yazarın lirizme yakın 
duran dili tüm roman 
boyunca ağırlığını koruyor. 
Ayrıca güçlü metaforlar 
ve sözcüklerin ustalıkla 
yontularak yeniden 
şekillendirilmesi kitabın 
en çarpıcı yanı. Zaten 
yazar da bunun peşinde 
olduğunu daha kitabın 
isminden hissettiriyor. 
“Gökçekimi”. İlk kitabı ise 

“Alacaaydınlık” olan bir 
öykü kitabı. Yine aynı amaç 
güdülmüş belli ki. 

Roman, dingin bir 
başlangıç ve  gittikçe 
tırmanan kurgusuyla tuğla 
tuğla örülen ve sonunda 
gösterişli ve büyülü bir 
binaya dönüşüyor. Biçem 
konusunda ilk kitapla 
benzer bir dil ağırlığının 
yakalanması ve tüm roman 
boyunca sürdürülmesi 
zor fakat başarılmış bir 
görünüm sergiliyor. Üstelik 
Postmodernist temaların 
modernist bir romantizmin 
içine sızması yeni bir 
çalışma olarak göze 
çarpıyor. 

Son olarak ellili yaşlarda 
bir erkek karakterin bir 
kadın kaleminden üstelik 
birinci tekil anlatıda 
gerçeklik hissini hiç 
eksiltmeyen bir yapıda 
sunulması bu konunun 
titizlikle ele alındığını 
düşündürüyor. 

TANITIM
KİTAP

1969 yılında Bursa’da doğdu.  Asıl 
mesleği Tıp Doktoru, Nöroloji 
uzmanı. Yazarlık hayatına 

ilkokul yıllarında başladı. 9 yaşında 
yazdığı şiire Bursa il birinciliği ödülü 
verildi. Üniversite ve ihtisas yılları 
boyunca daha çok dergi ve gazetelerde 
öykü, deneme ve makaleler yazdı. 
Cumhuriyet Bilim Teknik dergisinde 
yazıları yayımlandı. Bir yıl boyunca 
yerel bir gazetede (İznik Yerel Gündem) 
köşe yazarlığı yaptı. Dört yıl Hekimce 
Bakış dergisi yayın kurulu üyeliğini 
sürdürdü. Aynı dergide yazıları 
yayımlandı. İlk kitabı Alacaaydınlık 
2008 yılında yayımlandı. 2012 
yılında Gökçekimi’ni tamamladı. 
Ihlamur dergisi, Code dergisi ve 
N’den dergisinde öykü ve denemeleri 
yayımlandı. Hâlâ aynı dergilerde süreli 
yazıları devam etmektedir. Bir internet 
gazetesi (Medigaste) yazarlarındandır. 
2005 yılında başladığı Yazın Atölyesi 
çalışmalarına yedi yılı aşkın zamandır 
aralıksız devam etmektedir. 

Bursa Tabip Odası Onur Kurulu 
üyeliğine lâyık görülmüştür. Dil 
Derneği yürütme kurulu üyeliğini 
sürdürmektedir. 3. Kitabı yazım 
aşamasındadır.

Umut adında bir oğlu vardır.

Dr. Nurhan Şahinkaya
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TARAFI
Nemrud, ona karşı gelen 

İbrahim peygamberin 
ateşte yakılması emrini vermiş. 
Meydanda odunlardan büyük bir 
yığın yapıp odunları tutuşmuşlar. 
O kadar büyük bir alevmiş ki 
bulutlara kadar yükselmiş. 
Bütün hayvanlar ateşten 
korkmuş kaçmış.  Nemrud, 
ne güçlü bir kral olduğunu 
herkes anlasın, görsün istemiş. 
Nemrud’un askerleri İbrahim 
peygamber’i mancınıkla ateşin 
tam orta yerine atacaklarmış.

Bu sırada göklere kadar varan 
ateşe doğru bir karınca ağzında 
küçücük bir damla su ile telaşla 
gidiyormuş.  Başka bir karınca 
onun bu telaşını görüp sormuş:

 - Acele ile nereye gidiyorsun?

Telaşla yetişmeye çalışan 
karınca, ağzındaki bir damla 
suyu ellerinin arasına alıp cevap 
vermiş:

- Haberin yok mu? Nemrud, 
İbrahim peygamberi ateşe 

atacakmış.  Meydana ateşin 
olduğu yere su götürüyorum.

Diğer karınca kahkahalarla 
gülerek demiş ki:

- Senin yanan büyük ateşten 
haberin yok mu? Ateşe hiç 
bakmadın mı? Ne kadar büyük, 
senin bir damla suyun ateşe ne 
yapabilir ki?

Bir damla su taşıyan karınca:

- Olsun, hiç olmazsa hangi 
taraftan olduğum anlaşılır.

KARINCANIN
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SONRADAN

FERAH ENGİNAR SALATASI 

Malzemeler:
4 adet enginar
1 küçük boy kırmızı lahana
4 yaprak lolorosso (mor renkli marul)
4 yaprak polorosso (mor renkli roka)
4 yaprak palamut yaprağı
1 adet sarı jölepene biberi (Yağ biberi)
4 adet kızılcık domates
2 yemek kaşığı zeytin yağı
1 adet limon

Yapılışı :
enginarları limonlu suda haşlayın.
Haşladığını enginarları soğuduktan sonra 
konkose (=kare) doğrayın
Ve kalan diğer malzemeleri doğradıktan 
sonra enginar tanelerini
Salatanın en üstüne koyun zeytin yağı ve 
limonu ekledikten sonra servis yapın.

Dr. Bülent Kavuşturan

Merhaba önceki sayımızda tanışmış ve 
yazılarımızda iyi bir mekan veya usta bir aşçıyı  
konuk edip onların lezzet sırlarını öğrenmeye 
çalışacağız demiştik İlk yazımızın da konuğu 
olan Executive Chief Ali Serçe ‘den Enginarlı 
tarifler almaya devam ediyoruz. 

Bu yazımızda Ferah enginar salatası ve 
Kaymaklı enginarlı tatlısı tariflerimiz var. 

GOURMET
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KAYMAKLI ENGİNAR TATLISI 

Malzemeler:
4 adet enginar  
400 gr toz şeker
1 çubuk vanilya
100 gr bal
2 adet sert kivi
200 gr kaymak
1 adet portakal
50 gr damla drop çikolata

Yapılışı :

Enginarları temizleyip limonla ovalayın.

Daha sonra ocakta kaynayan  şurubun içine 
enginarları koyun .

Enginarlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Enginarları indirmeden çubuk vanilyayı sıyırıp 
şuruba katın.

Pişen enginarlar el yakmayacak kıvama 
geldiğinde tabaklara çıkarın.

Soğuyan enginarların üstüne doğradığınız 
meyvaları  koyun .

Meyvelerin üstüne balı döküp damla drop çikolata 
ile servis yapın.

Benim önerim pudra şekeri de dökülmesidir.

Sağlık ve afiyetle...
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Soldan Sağa

1) Gezi  olaylarının ilk günlerinde polis 
şiddetinden kaçarak  sığınılan cami (iki 
sözcük) 2) Tersi, gerçekleri çarpıtan, 
sıradan, bayağı – Komşularımızdan  3) İki 
deniz arasındaki ülke (Adı Arapçada bu 
anlama geliyor)-  Soldan sağa dördün ikisi 
ile beraber kullanılır, tercih hakkı sunar 
4) Gittikçe daha az tüketmek zorunda 
kaldığımız temel protein kaynağı 
-  Yerinde duramayan element-  Soldan 
sağa üçün ikisi ile beraber kullanılır 
tercih hakkı sunar 5) Taksim olaylarında 
insanların ölmesine ve yaralanmasına 
neden olan olayları yaratan, keçisel 
tutum 6) Komşularımızdan 7) Gazetelere 
ilan vererek Taksim Gezi olaylarındaki 
hükümet tutumunu eleştiren, bir takım 
dış mihraklı, kırmızı halılı zevat- Tersi bir 
veri serisinde en çok tekrar edilen değer 
8) Aşırı mide asidi üretimi ile karakterize 
sendrom (Kısaltma)-  Tırtıl dönüştürücü  
9) Tersi Bir soru eki- Başbakan’ın 
demokratik hakları için direnen 
insanlara uygun bulduğu ve bu insanlar 
tarafından çok sevilen tanımlama 10) 
Gezi Parkı’ndaki ağaç sorununun bu 
BOYUTLAR’a ulaşacağını hükümet 
öngöremedi- Etkiye tepki vermeyi, 
refleks dışı olarak yapmayı sağlayan 
hasletimiz.

Yukardan Aşağı

 1) Organik ve zararsız olduğu iddia 
edilen ama öldürüp kör bıraktığı 
kanıtlanmış kitle imha silahı (iki sözcük) 
2) İlgeç-  Hükümetimizin  sayısına kadar 
karışmakta sakınca görmediği çoğalma 
sanatı 3) Tersi hoş duyu- Soldan sağa 
7’nin birindekilerin yaptığı iş(Çoğul) 4) 
Rodyum-  Bir yapım eki- Tersi Yemeye 
doymayan 5) Tersi Hyde park ve Central 
park’tan sonra dünyanın en meşhur 
parkı (iki sözcük 6) USTA’nın ünsüzleri  
7)Isınmalık kömür- Bibergazı’nın 
insanlardan daha fazla öldürdüğü 
canlı türü 8) Rütbesiz asker- Nuh’a 
beşikler vermiş vatan parçası 9) Her işe 
karışan otun satıcısı 10) Arapça övmek, 
methetmek- Tersi Sakağı

Hazırlayan: Dr. Ersan Taşcı
BULMACA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 O N D Ö R T M A R T

2 N E O N A Z M A N

3 D R İ M İ A L A

4 Ü M İ T A N R O K

5 L İ A P R A C S

6 A N A S T A M O A

7 S Ç A N Ü R E M

8 Y O R U H D A

9 O B R I H A R

10 N O R M A N D İ Y A
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Bir önceki sayımızdaki bulmacanın çözümü.
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