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‹ki gazete haberi;

Birincisi bir bakan›m›z›n aç›klamas›,“Suç art›fl› ekonomik

de¤il, ahlakla ilgili”, di¤eri ise iki meslektafl›m›z›n yeni kliniklerinin

mankenli aç›l›fl›ndan...  Bu yaz›lar› görünce Özdemir Asaf’›n hepi-

mizin bildi¤i dizesi ve ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi

Deontoloji ve T›p Tarihi Anabilim Dal›’ndan meslektafl›m›z Dr. Ar›n

Namal’›n bir makalesi akl›ma geldi. Yaz›mda da bu makaleden

al›nt›lar yapt›m. 

"Bütün renkler h›zla kirleniyordu, birincili¤i beyaza verdiler"

Özdemir Asaf

Eski ça¤larda birbirinden uzak ve kapal› toplumlarda sosyal

yaflama ait sorunlar, kendi ahlaki ortak de¤erleri içersinde

çözümlenirdi. Benimsenen ortak de¤erler paydas›nda, de¤er

çat›flmalar›na düflmeksizin yaflamak mümkündü. Geleneklere,

göreneklere göre davran›lan bu toplum biçimlerinde, geçmiflte

herhangi bir konuda ortaya konmufl ahlaki de¤erlendirme, gün-

deme gelen benzeri yeni ahlaki sorunun da yan›t›n› olufltururdu.

Günümüzde ise, giderek çok kültürlü bir hal alan toplumlarda,

ahlaki kurallar konusunda ortak kabullerin olmad›¤›, farkl› kültürel

kökenden kiflilerin, hatta her bir bireyin ahlaki aç›dan "iyi"yi,

"do¤ru"yu tan›mlay›fllar› oldukça farkl› oldu¤u görülmektedir. Bu

da, birarada yafl›yor olmam›z›n gere¤i olarak, sosyal yaflam›m›z-

daki davran›fllar›m›z›n ahlaki de¤erlerini ve ilkelerini yeniden

tan›mlamam›z› ve tart›flmam›z› gerektiriyor. 

Toplumlar için gerekli olan kurallar ve ilkelerin gereklili¤i mes-

lek gruplar› için de ayn› önemde de¤erlendirilmifl, ça¤lar boyun-

ca bir çok mesle¤in kendi içersinde bu kurallar var olmufltur.

Hekimlik mesle¤inde daha önceleri “Paternalistik (Babaca Tav›r)”

yaklafl›m› yerine, hasta-hekim iliflkisi hasta haklar›n›n geliflmesine

koflut olarak hekimin hastas›na yol gösterdi¤i, onu bilgilendirdi¤i

ve hastan›n “Ayd›nlat›lm›fl Onam”›n› ald›¤› paylafl›mc› bir iliflki

biçimine dönüflmüfltür. Yani ça¤›n de¤iflimine ve geliflimine ister

istemez ayak uydurmufltur. 

1859 y›l›nda kurulan meslek birli¤i American Dental

Association (ADA) da, 1866’da, mesle¤in etik kurallar›n› tan›mla-
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ma çabas› ortaya koymufltu. Bu kurallar, "sab›r", "dostane

tutum", "sempati gösterme", "ölçülülük" (itidal) gibi erdemleri

temel al›yordu. Diflhekimi, hastas›na görüflünü aç›kça belirtmeli,

ona yanl›fl vaadlerde bulunmamal›, meslektafllar›n› küçümseyici

konuflmalar yapmamal›, her koflulda tam bir centilmen olarak

davranmal›yd›. 1880 y›l›ndan itibaren diflhekimleri, bu mesleki

kurallar› benimsemeleri kofluluyla mesleki birlikleri olan ADA’ya

üye kabul edildiler. 

Bugüne de¤in genel olarak mesleki yükümlülüklerin yasal

boyutunun hat›rlat›lmas›yla yetinilen diflhekimli¤i e¤itimi içerisine

"etik e¤itimi"nin eklenmesi, insan›n diflhekimli¤i mesle¤i arac›-

l›¤›yla istismar edilmesinin önüne geçmede en etkili yol olarak

görülmektedir. Royal College of Dental Surgeons of Ontario tara-

f›ndan May›s 2001’de yap›lan bir ankette diflhekimleri, "etik"

konusunu kendileri için en önemli sorun olarak tan›mlam›fllard›r. 

Yap›lan çal›flmalarda etik sorunlar›n, diflhekiminin mesleki

de¤erlerine kay›ts›z davranabilmesinden, diflhekimi-hasta iliflki-

sinden, diflhekimlerinin birbirleriyle iliflkilerinden de köken ald›¤›

gözlenmifltir. 2002 y›l›n›n 27 Eylül’ünde bir Kanada gazetesinde

(National Post) "Diflhekimli¤inde Doland›r›c›l›k Olaylar› Art›yor"

bafll›kl› bir makalenin yer almas›, ayn› ülkedeki bir televizyon

kanal›nda en çok izleyici say›s›n›n yakaland›¤› bir saatte (prime

time), hastalara gereksiz tedaviler satmak için diflhekimleri tara-

f›ndan kullan›lan pazarlama yöntemleri hakk›nda hastalar› uyaran

Dental Boot Camp (Diflhekimli¤i E¤lence Kamp›) adl› bir progra-

m›n yay›nlanmas›, etik d›fl› davran›fllar›n, nitelikli mesleki e¤itim

al›nan geliflmifl ülkelerde de, mesleki sayg›nl›¤› ciddi ölçüde teh-

dit eder boyuta ulaflt›¤›n›n çok aç›k örnekleridir. 

Biz de kendimize ve mesleki çevremize dönüp bakt›¤›m›zda

bunlara ait pek çok örnek verebiliriz. Özgürlük kurals›zl›k de¤ildir.

Kurals›zl›k ortam›nda güçlünün daha güçlüsü ç›kar, ezilenler bu

istemedikleri kurallar› mumla arar. 

Rekabet kesinlikle iyidir. ‹yi bir rakip, rakipsiz olmaktan veya

kötü bir rakipten daha iyidir. Ancak hekimlerin rekabeti; etik ilke-

lere ba¤l›, ça¤dafl bilimsel mesleki bilgi ve becerilerini uygulama-

da olmal›d›r. Bize yak›flan budur, yoksa yak›nda bu mesle¤in üze-

rinde “BEN‹ YIKA “yazacak...
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Mevcut yasalar›m›z inceledi¤inde, kay›t tutman›n zorunlu

oldu¤u belirtilmifl ama  bu kay›tlar›n nas›l tutulaca¤› hakk›nda

herhangi bir bilgi mevcut de¤il ve  bu konuda herhangi bir stan-

dartizasyon da yap›lmam›fl.

Arflivlemeye bakt›¤›m›z da ise arflivlemenin  iki y›l süre ile yap›-

laca¤›  belirtilmifl ama neye göre iki y›l saklan›r konusunda da ,

yine bir herhangi bir aç›klama bulumamaktad›r.

Anlaflmazl›klardaki en temel nokta, taraflar›n genelde aralar›n-

daki sorun hakk›nda farkl› görüfllere sahip olmalar›d›r. Böyle bir

anlaflmazl›k yarg›da çözümlenecek aflamaya gelirse, hangi tara-

f›n kendi görüflünü maddi kan›tlara daha sa¤lam dayand›rd›¤›

önem kazan›r. Bu durumda diflhekimi aç›s›ndan en önemli olan

nokta, kay›tlar›n›n  uygun tutulmas›d›r.

Tedbirli bir diflhekimi, bilgilerin al›nan kararlarla ayn› anda,

uygun bir flekilde  kayda geçirilmesinin, sadece iyi bir t›bbi uygu-

lama olmad›¤›n›n fakat ayn› zamanda kendisini temelsiz ve hak-

s›z iddialara karfl› korumaya yarayan iyi bir yasal yol oldu¤unun

da bilincindedir. Davac›n›n tazminat istemi ne olursa olsun, difl-

hekiminin savunmas› anlafl›lmaz, eksik, kesin olmayan, kuflkulu

veya di¤er yönlerden kritik olabilecek uygunsuz belgelerle tehli-

keye düfler. 

De¤erlendirme veya becerinin savunabildi¤i durumlarda,

uygun olmayan kay›tlar davac›n›n iddialar›n›n ilk odak noktas›n›

oluflturacakt›r.

T›bbi sorumluluk davalar›nda, olay s›kl›kla muayenehane dos-

yas›n›n, diflhekiminin kararlar›n› ve hareketlerini destekleyecek

gerekli bütün bilgileri tam ve do¤ru  bir flekilde içerip içerme-

di¤inin kontrolüne dönüflür. Dosya, diflhekiminin teflhis veya

hareketini destekleyecek yeterli derecede veri içerirse, haks›z

iddialara karfl› savunma daha kolaylafl›r. Di¤er taraftan, önemli

verilerin eksikli¤i, diflhekiminin do¤ru  hareket etti¤i yolundaki

savunmas›n›, iddian›n temelsiz oldu¤unu kan›tlamada baflar›s›z

kalmas›na yol açacak derecede zedeleyebilir.  

Serdar SÜTCÜ
Ankara Diflhekimleri Odas›
Baflkan Vekili

KAYIT TUTMA
SORUMLULU⁄U
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Günümüz itibariyle art›k  Kay›t tutma ve arflivleme konusunda

acilen  bir standartizasyona gitmemiz gerekmektedir.

Böyle bir çal›flma;

1. Vakalar›n takibi ve seyrini görmemiz aç›s›ndan.

2. Yasal sorun oldu¤unda, hastan›n yap›lan tedaviye itiraz› ve

flikayeti oldu¤u durumlarda, hekimin elinde yap›lan tedaviyle

ilgili her türlü belgelerin bulunmas›, bir anlamda yap›lan ifllerin

belgelenmesi,

3. Kimliklendirme çal›flmalar›nda kullanmak için gereklidir.

Unutmayal›m ki; difllerden kimliklendirme yap›labilmesi  ise

sa¤l›kl› bir veri taban›n›n oluflturulmas› ile mümkün olacakt›r.

Tüm bu nedenlerden dolay› protokol defterlerine gereken

önemi vermek, kay›tlar›m›z› düzgün olarak tutmak ve saklamak

zorunday›z.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›...

Tüm çocuklar›m›z›n bayram›n›, Ulu önderimizin manevi miras›-

n› an›msayarak kutluyorum.

“Manevi Miras›m Ak›l ve Bilimdir!”

“Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir

donmufl ve kal›plaflm›fl kural b›rakm›yorum. Benim manevi mira-

s›m bilim ve ak›ld›r. Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumla-

r›n, kiflilerin mutluluk ve mutsuzluk anlay›fllar› bile de¤ifliyor.

Böyle bir dünyada, asla de¤iflmeyecek hükümler getirdi¤ini iddia

etmek, akl›n ve ilmin geliflimini inkar etmek olur… Benim Türk

milleti için yapmak istediklerim ve baflarmaya çal›flt›klar›m orta-

dad›r. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel

eksen üzerinde ak›l ve ilmin rehberli¤ini kabul ederlerse, manevi

mirasç›lar›m olurlar.” 

Mustafa Kemal

Atatürk’ümüzün miras›na ve Cumhuriyetimize sahip ç›kal›m.
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Methiye han›m bir taraftan mesle¤i ad›na duydu¤u derin üzüntüler di¤er

taraftan tafl›d›¤› sorumluluk duygusu nedeniyle kendisini muayenehanesinin

d›fl›na da tafl›yabilmek ad›na meslek örgütüne girmifl ve yo¤un çal›flmalar›n

içinde bulmufltu kendini.

Kendi kendine var gücüyle çabalayaca¤›na, imkanlar› ölçüsünde çözüm-

ler üretme gayreti içinde olaca¤›na söz vermiflti. Sonuçta karfl›l›k beklemek-

sizin yap›lmas› gereken toplumsal bir vazife olmas› nedeniyle özveri ve

yo¤un çal›flma gerektiriyordu yapt›¤› ifl.

Kadim uygarl›klar›n günümüze dek gelen ö¤retilerinde önemle bahsedi-

len bir konu vard›. O da erdemlerle donat›lm›fl düflüncelerin mutlak surette

yaflama geçirilmesinin gereklili¤i idi. ‹nsan›n yo¤un olarak zihnine depolad›¤›

teorik entellektüel birikimin tek bafl›na bir ifle yaramayaca¤›n›, elde edilen bu

bilginin toplumun ve insanl›¤›n yarar›na kullan›labilmesi için yaflam›n

prati¤ine aktar›labilmesi gereklili¤inin bilincindeydi. Bu nedenle bir miktar da

özel ve ifl yaflam›n›  her ne kadar ailesinden, arkadafllar›ndan, hastalar›ndan

ve hatta meslektafllar›ndan “ memleketi sen mi kurtaracaks›n ? ” diye tepki

al›yorsa da hepsini geri plana atarak çal›flmalar›na devam ediyordu.

‹lk dönemlerde meslek örgütünün d›fl›nda kalmay› tercih etmifl olan veya

meslek örgütü çal›flmalar› ad›na tecrübe sahibi  meslektafllar›ndan gelen yar›

alayc› yar› bilgiç geçinen davran›fllara oldukça flafl›r›yordu. Söyledikleri hep

küçümseniyor ve sonuçsuz kalaca¤› söyleniyordu. Öyleyse neden gelip

düflündüklerini paylaflm›yorlard›. Hem bir üretim yapm›yorlar hem de yap›l-

maya çal›fl›lan› sertçe elefltiriyorlard›. Sonuca böyle ulafl›lamayaca¤› orta-

dayd›.

Çözümün ancak topluluk olarak ayn› düflünceleri savunabilmek ve ayn›

hedefe koflabilmekte oldu¤unu iyi biliyordu. Ancak bir ideal birlikteli¤i kendi

alan›nda toplumsal bir etki ve fayda sa¤layabilecekti. Bunun gelifltirilmesi

esast›. Tarih bunun say›s›z örnekleri ile doluydu. Ayakta kalabilenler bu

bütünselli¤e temas edebilenler ve dayan›flman›n ruhunu kavrayabilenler

olmufltu.

Genel olarak bak›ld›¤›nda çok seslilik mutlaka gerekli olan bir fleydi. Bu

asla gözard› edilemezdi. Aynen müzikte oldu¤u gibi her tondan ve t›n›dan

ses olmal›yd›. Fakat insan› mucizevi bir alana sürükleyen müzi¤in s›rr›, çok

seslili¤inden ziyade ustaca yap›lan bir yönetim ve orkestrasyon sonucunda

oluflabilen eflsiz bir ahenkte gizliydi. Ancak uyum içerisindeki birbirinden

farkl› ses ve notalar›n birlikteli¤i insan›n do¤as›na seslenebiliyor, onu uyan-

d›rabiliyordu. Yoksa kaba gürültüden baflka ne ç›kard› ki ortaya.

Bu noktada ilk ad›m›n bu oldu¤unu idrak etti. Gerçek anlamda sorunla-

r›n çok çeflitli, her kademede ama güzel bir uyum içinde ortaya konmas›

gerekti¤ini de. Çok da zor de¤ildi. Meslektafllar aras›nda kurulacak dinamik

bir etkileflimle gruplar aras›nda  bir ak›fl yaratarak istenen denge noktas›na

gelinebilece¤i aç›kça ortadayd›. Öyleyse ne duruyordu?

Hemen iletiflimi artt›racak çal›flmalara bafllad›. K›sa bir zaman sonra

istedi¤i noktaya ulaflm›flt›. Art›k meslektafllar› birbirlerine daha rahat bir

flekilde ulaflabiliyor, sorunlar›n› kolayca konuflabiliyorlard›. Herkes benzer

problemlerle u¤rafl›yordu. Bu paylafl›m sosyal organizasyonlarla destekle-

nince etkisi daha da artm›flt›. fiimdi üretim daha yo¤undu. Bunu izlemek

kendisine büyük bir mutluluk ve çal›flma azmi afl›l›yordu.

Fakat  bu paylafl›mlar›n ve bir arada olma iste¤inin çok k›sa sürdü¤ünü,

saman alevi gibi h›zla parlay›p yok oldu¤unu fark etti. Bir yerlerde aksama-

lar oluyordu mutlaka. Cevap, küçük bir gözlemle kendili¤inden ortaya ç›k›-

verdi.

Memduh MAZMANCI
Ankara Diflhekimleri Odas› 
Yönetim Kurulu Üyesi

HAYAT BU
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Bütün sorun herkesin ayn› fleyi istememesiydi.Ayn› zamanda k›yas›ya bir

mücadele içinde olan meslektafllar›n›n bu çabalar›ndan vazgeçmediklerini
gördü ve asla vazgeçmeyeceklerini hissetti. Ne istiyorlard› ? 

Bu ortamda insan› zengin ve popüler k›lacak bir fley olmad›¤›n› bilmiyor-

lar m›yd›? Olan tek fley çal›flmakt›. Çal›flmaya gelince sessizleflen ortam bir
anda sebebini anlayamad›¤› bir flekilde hareketleniyordu. Çok anlams›zd›.

Demek ki insanlar kendilerince sebeplerle yine kendilerine özgü metodlarla
çal›flma sürecine müdahale etmekten keyif al›yorlard›. Bu durum, insana

bencilce bir kiflisel tatminden baflka ne verebilirdi ki ? Herhalde istenen ve
beklenen de buydu?

Çözümün kendilerine özgü oldu¤unu göstermeye çal›fl›yorlar fakat bunu

›srarla paylaflmak istemiyorlard›. Hepsi baflar› ve mutlulu¤un kendisine ait
olmas› için çabal›yordu adeta. Özünde hep konufltuklar› ve beraberce

çözüm ürettikleri sorunlar› kendi himayelerine alma niyetinde oluyorlard›.
Devaml›  sald›rgan ve karfl›l›kl› olarak birbirlerini y›pratan bir tutum içindey-

diler.

Bu böyle süremezdi. Herkesin bir an önce toparlanarak çevresine bak-
mas› gerekti¤ini vurgulad›. Meslektafllar›yla bunlar› paylaflabilmek ad›na

yo¤un toplant›lar tertip ediyordu. Bafllang›çta hem kat›l›m hem de katk›
ad›na yo¤un olarak devam eden toplant›lar k›sa zamanda seyreklefliyordu.

Sanki kimsenin bunlar› paylaflmaya niyeti yoktu  veya böyle sorunlar› yoktu.
Olacak gibi de¤ildi.

Bireysel kimliklerini çeflitlendiririp güçlendiremediklerini böylelikle top-

lumsal olarak da yetkinleflemediklerini farketti. Bir kaç istisna d›fl›nda herkes
mesle¤in de verdi¤i al›flkanl›klarla  sade bir bireyselli¤i daha çok önemsiyor-

du. Ekonomik olarak daha az sorunlu olduklar›nda kimseden ses ç›kmaz-
ken, sorunlar art›nca herkes sesini yükseltmeye bafll›yordu. Nerede çal›fl›r-

sa çal›fls›n bunun tüm meslektafllarca daha çok benimsendi¤ini görmek

kendisini derinden etkiledi.
fiimdi yeni hedefini belirlemiflti. Meslek ve hayat ad›na yetkin bir meslek

toplumu yaratabilmek. Bunu sa¤layabildikten sonra bu sefer tüm meslek
camias›n›n tek bir bireymifl gibi alg›lanacak kadar bir arada olabilmesinin

yolu aç›lacakt›. Büyük resimde ise bireye dönüflebilmifl bu topluluk, di¤er
topluluklar›n bireyselleflmelerine ön ayak olabilecek veya bireyleflmifl olabi-

lenlerle birlikte daha yukar›daki büyük platforma geçerek daha genifl kitle-

lerle kaynaflabileceklerdi. Çok zordu, zaman istiyordu. Belki birkaç nesile
ihtiyaç duyuyordu ama bir yerlerden devam edilebilmeliydi.

Kanatlar› düflmüfltü ama vazgeçmeyece¤ini biliyordu. Tam da böyle
anlarda çelikleflebilen iradesine ihtiyaç duydu. Sonra bofl arzu ve ihtiyaçla-

r›n yokedilmesi gerekti¤ini anlad›. Böylece bu bofl arzular olmazsa imkans›z,

gereksiz, faydas›z baflar› ve mutluluk beklentisi ile çekilen üzüntüler ortadan
kalkacakt›. Ama bu arzular bask›land›¤›nda tutkuya dönüflerek y›k›c›l›¤›n›

artt›racakt›. Tüm bunlardan geriye kalan ise karfl›s›na ç›kan› kabullenerek,
ard›ndan do¤ru seçimleri yaparak ve bu yönde çözümler üreterek tüm gücü-

yle çal›flmak, üretmekti. Yap›lmas› gerekenin bir fleylerin gelmesini bekle-
mekten çok onlar› yaratabilmek oldu¤unu anlad›.

Sonras›nda yapabilece¤i  pek bir fley kalm›yordu. Düflündü. Zaman h›zla

ak›p geçiyordu ve her fleyi de¤ifltiriyordu. Yaflarken bir fleyler yapabilmek en
önemlisiydi. Geride herkesin mutlulukla anaca¤› faydal› çal›flmalar ve  eser-

ler b›rakmak ölümsüzlük demekti. Herfley önce  var sonra yok olacak-
t›.Yaflam ak›nt›s›n›n önünde kim durabilirdi ki? 

Derin bir nefes çektikten sonra gönlünden diline iki kelime dökülüverdi ;  

“ hayat bu ”  …







taraf›ndan yap›lan sunumlarla, oda-

lara bilgilendirmeler yap›ld›. Daha

s o n r a konulara iliflkin görüfll e r i n i

aç›klayan odalar, bu düflüncelerini

toplant›ya kat›lan di¤er oda temsil-

cileriyle paylaflt›lar.

Genel Sa¤l›k Sigortas› uygula-

maya bafllat›laca¤› güne kadar mev-

cut durumda Sosyal Güvenlik

fiemsiyesi alt›nda olan hak sahiple-

rinin, a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetlerini

özelden alabilmeleri için emsal tefl-

kil edebilecek mahkeme kararlar›n›

kullanmak suretiyle giriflimde bulu-

nabileceklerine yönelik bilgilendir-

melerin yap›lmas› gerekti¤i üzerine

görüfl birli¤ine var›lan baflkanlar

konseyi toplant›s›nda, bunun için

haz›rlanabilecek broflürlerle yada

bas›nda buna iliflkin ç›kabilecek

haberler yada duyurularla, internet

ortam›nda yap›lacak duyurular›n

etkili olabilece¤i belirtildi.

Tabela standartlar› ile ilgili olarak

yap›lan paylafl›mlarda ise, mevcut

t a b e l a standartlar› yönetmeli¤inde

bir de¤ifliklik yap›lmamas›na karar

verildi.

TDB’nin tabelalarda ortak olarak

k u l l a n › l a b i l e c e k D i fl h e k i m l i ¤ i n i

Uluslararas› anlamda tan›mlayabile-

9-10 Mart tarihlerinde Türk

Diflhekimleri Birli¤i taraf›ndan orga-

nize edilen ve Ankara  Sürmeli Otel

de gerçeklefltirilen, baflkanlar kon-

seyi toplant›s›na, hava muhalefeti

nedeniyle gelemeyen Erzurum

Diflhekimleri Odas›  hariç, di¤er

odalar› temsilen  oda baflkanlar› ve

genel sekreterleri ifltirak ettiler.

Toplant› gündemi TDB taraf›n-

dan daha önceden odalara tebli¤

edilen “Sosyal Sigortalar ve Genel

Sa¤l›k Sigorta Ya s a s ›”, “S o s y a l

Güvenlik Kurumlar› Sigortal›lar› ve

bakmakla yükümlü olduklar› kifliler”,

“ Tabela St a n d a r t l a r ›” ve “ Ün v a n

Ku l l a n › m ›”, “ Hakem ve Bi l i r k i fl i

Atama Yö n e r g e l e r i” ç e r ç e v e s i n d e

oluflturuldu. TDB Merkez Yönetim

Kurulu üyesi Tümay ‹mre ve Birlik

Hukuk Dan›flman› Av. Mustafa Güler

ANKARA’DA TOPLANDI 
cek bir logo tasar›m› yap›lmas› için

ortak karar al›nd›. T a b e l a l a r d a

Türkçe haricinde dil kullan›lmamas›

kararlaflt›r›ld›. Ünvan kullan›m› ile

ilgili olarak T›pta Uzamanl›k Tüzü¤ü

ç›k›ncaya kadar mevcut uygulama-

n›n aynen devam ettirilmesine karar

verildi.

TDB hakem ve bilirkifli atama

yönergeleri ile ilgili olarak MYK

Üyesi Ali Gürlek taraf›ndan haz›rla-

nan sunum de¤erlendirilerek gün-

cellenmesi yap›ld›.

11 Mart 2007 Pazar günü yap›la-

cak’’ BEYAZ M‹T‹NG’’ ile ilgili bil-

giler MYK üyesi Nebil Seyfettin tara-

f›ndan sunuldu. Ankara Diflhekimleri

Odas› taraf›ndan haz›rlanan “H‹T‹T

GÜNEfi‹” toplant› an›s› olarak tüm

k a t › l › m c › o d a l a r a v e r i l d i ve an›

foto¤raf› çekilerek toplant› sona

erdi.

BAfiKANLAR KONSEY‹     9-10 MART 2007
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cek. Bunun geçi-
ci bir karar

oldu¤unu düflü-
n ü y o r u z .
H e r h a l d e

Türkiye’nin flu
andaki yaflad›¤›

kendi içerisindeki
hassas dengeler-
den kaynaklanan

bir siyasi taktik
karar gibi yorum-

luyoruz. 

Beyaz Miting
ile ilgili düflün-
celerinizi ö¤renelim;

Türk Diflhekimleri Birli¤i ilk kez
bir y›¤›nsal mitinge kat›l›yor.

Geçmiflte bir tak›m mitingler ger-
çeklefltirdik. Bunlardan bir tanesi
‹stanbul’da olmufltu.  1980lerin

sonunda yap›lan bir eylemdi. Yine
hükümetin sa¤l›k çal›flanlar›na

yönelik yapt›¤› baz› yanl›fl düzenle-
melere yönelik yap›lan bir etkinlikti.

Bu ikinci kez Türk Diflhekimleri
Birli¤i’nin y›¤›nsal olarak kat›ld›¤› bir
eylem olacak. Neden böyle bir eyle-

me yap›yorsunuz sorarsan›z birçok
nedeni söylemek mümkün.

Hükümet 2002 y›l›ndan itibaren
sa¤l›k alan›nda bir sürü de¤ifliklikler
ve uygulamalar yapt›. Bu uygulama-

lara genel olarak bakt›¤›m›z zaman
art›s› ve eksisi ile de¤erlendirdi¤imiz

Baflkanlar Konseyi Toplant›s›
bu kez Ankara’da yap›l›yor.

Baflkanlar Konseyi Toplant›s›
bizim Türk Diflhekimleri Birli¤i Genel
Kurulu’nda ald›¤›m›z karar çerçeve-

sinde yapt›¤›m›z organizasyon. Her
y›l 2 kez Baflkanlar Konseyi toplan-

t›s› yap›l›r. Baflkanlar Konseyi  top-
lant›s›n›n yap›lmas›n›n nedeni
mesle¤imizle ilgili  sorunlar› tart›fl›la-

rak ortak bir politika belirlemektir.
Genellikle bu  toplant›lar 2 gün

sürer. Çok yo¤un tart›flmalar yafla-
n›r, öneriler sunulur.  Tart›flmalar

sonucunda da Türk Diflhekimleri
Birli¤i  al›nan kararlar çerçevesinde
politikas›n› uygulamaya çal›fl›r.

Hükümetin geri çekti¤i Torba
Yasas› hakk›ndaki görüflleriniz
nelerdir?

Hükümetin Torba Yasay› geri
çekip çekmedi¤i tart›flmal› bir konu.

Çünkü, Sa¤l›k Komisyonu Baflka-
n›n›n konu ile ilgili bir aç›klamas› var.

Ama, buna karfl› Baflbakan›n ve
Sa¤l›k Bakan›n›n yapt›¤› aç›klamalar

farkl›. Büyük bir ihtimalle önümüz-
deki günlerde yada Cumhur-
baflkanl›¤› seçiminden sonra tekrar

bu yasay› gündeme getirecekler.
Torba Yasa diye adland›r›lan;

ithal hekim, flef, flef yard›mc›l›¤›
konusu, zorunlu sigorta ile ilgili
düzenlemelerin ortadan kalkt›¤›n›

ifade etmek do¤ru de¤il. Tekrar
büyük bir ihtimalle gündeme gele-

de bizim aç›m›zdan eksilerin çok

daha fazla oldu¤unu görürüz. .

Eksilerin olmas›n›n nedenini sorgu-

lad›¤›m›z zaman, temel nedenlerden

bir tanesi sa¤l›k hizmetlerindeki ter-

cih sorunu olarak de¤erlendiriyoruz.

Yani sa¤l›k hizmetlerinde siyasi ikti-

darlar, siyasi partiler tercihlerde

bulunurlar. Bu tercihlerin temel

noktas›nda flu oluflturur. Devletin

sa¤l›k hizmetlerindeki pozisyonu ne

olacak, sa¤l›k hizmetleri vatandafl-

lara eflit ve ulafl›labilir flekilde nas›l

verilecek. Devlet bu noktada var

olan kaynaklar›n› ne oranda kullana-

cak. Bu bir tercih sorunudur. Bu ter-

cihte siyasi iktidarlar, siyasi partiler

tercihlerini e¤er sa¤l›k hizmetlerin-

de, e¤itim hizmetlerinde, adli hiz-

metlerde sosyal devletin yapmas›

Söylefli: Özgenur GÜNEfi

Torba Yasa Tekrar

Gündeme Gelecek
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olan bir durum yafl›yoruz. Bu durum
flu; vatandafllar diflhekimi¤i hizmet-

lerine ulaflam›yor. Çok do¤al olarak
hizmetlere ulafl›lamay›nca diflhe-
kimleri muayenehanelerinde  bofl

oturmakta. Üretken olan bir meslek
ifllevsiz bir durumda. fiöyle

de¤erlendirebiliriz; bir diflhekiminin
devlete ve ailesine maliyeti e¤itim

sürecinin ta bafl›nda itibaren  al›r-
sak; birkaç yüz bin dolarla ifade edi-
len bir rakam. Siz iflte yaklafl›k bir-

kaç yüz bin dolara mal etti¤iniz bir
insan gücünü bofl oturmaya mah-

kum ediyorsunuz. Halk›n difl hekim-
li¤i hizmetlerini kullanma taleplerine
cevap vermiyorsunuz.

Difl hekimleri muayenehanelerin-
de çal›flabilecekleri saatlerin üçte

biri oran›nda çal›flabiliyorlar.
Yapabilecekleri ifllerin üçte biri ora-

n›nda ifl yapabiliyorlar. At›l bir kapa-
site söz konusu diflhekimlerinin
pozisyonu bu, di¤er taraftan halk›n

a¤›z ve difl sa¤l›¤›na ulaflmas›na
bak›yorsun, Türkiye halk› diflhekim-

li¤i hizmetlerine ulaflam›yor. Çünkü
4.000 tane diflhekimi ile
Türkiye’deki insanlar›n a¤›z ve difl

sa¤l›¤› ile ilgili b›rak›n ihtiyaçlar›n›,
taleplerine karfl›l›k vermeniz müm-

kün de¤il.
‹ki tane yolunuz vard›r. Bu yollar-

dan bir tanesi kamuda ki diflhekimi
istihdam›n› artt›rmakt›r. Bir tanesi de
diflhekimli¤i hizmetlerini muayene-

gerekli olanlar› yapmamak gibi
yönünde bir düflüncesi varsa “ölen

ölür, kalan sa¤lar bizimdir” fleklinde
bir mant›¤› varsa bu siyasi tercih
halktan yana tercih de¤ildir.  Böyle

bakmak laz›m. Hükümetin  5 y›l
boyunca özellikle sa¤l›k alan›nda

yapt›¤› bütün düzenlemelerde ne
yaz›k ki konuyu taraftarlar›yla pay-

laflmad›, tart›flmad›. Kendi kararlar
al›yor, uygulamaya çal›flmaya bafll›-
yor ve bir ço¤unda da s›k›nt›lar yafl›-

yor. Bu s›k›nt›lar› zaman zaman
tebli¤lerle düzeltmeye çal›fl›yor.

Sa¤l›k harcamalar›nda ortaya ç›kan
art›fllar› kontrol etmek, art›fllar›
düflürmek de¤ifliklikler yap›yor. Yaz

boz tahtas› fleklinde ifller yürütülme-
ye çal›fl›l›yor. 

Genel sa¤l›kla ilgili di¤er konula-
ra bakt›¤›m›z zaman bunlardan bir

tanesi sevk sisteminin kurulmas›na
yönelik bir düzenleme var. Buna
yönelik yasalar ç›kart›lm›fl ama fiili

anlamda  sevk sistemi uygulanm›-
yor. Yani söylenmesine ra¤men

yap›lmayan bir tak›m uygulamalar
söz konusu.

Diflhekimli¤i hizmetlerine

bakt›¤›m›z zaman, diflhekimli¤i hiz-
metlerinde biraz önce ifade etti¤im

gibi yaklafl›k 5 y›ld›r birçok sorunu-
muzun  çözülme olana¤› varken

ad›mlar at›lmad›. Örne¤in diflhekim-
leri aç›s›ndan çok acil olan ve ayn›
zamanda halk aç›s›ndan da çok acil

hanelerden sat›n almakt›r. Bu iki

yolu birlikte kullanmak laz›m. Yani

bir yol ötekinin alternatifi de¤il.

Kamudaki diflhekimleri ile özel de

çal›flan diflhekimlerinin eme¤ini
sinerjik anlamda birbirlerini etkileye-

rek daha iyisini yakalamak laz›m. fiu

andaki siyasi iktidar›n yapt›¤› bu

de¤il. Siyasi iktidar bunu yapm›yor.
T›p hizmetlerini özel alandan, özel

sektörden al›rken diflhekimli¤i hiz-

metlerine yönelik özelden alma ile

ilgili bir düzenleme yapm›yor. Bu bir

ayr›mc›l›k. Yani t›p hizmetleri ile difl-
hekimli¤i hizmetleri aras›nda bir

ayr›mc›l›k yapm›fl.

Hükümet daha büyük bir ayr›m-

c›l›k  yapmak istiyor. Bunu 2003

y›l›nda  k›sa bir süre için yapm›flt›.
Muayenehaneleri sistem içerisine

almayarak diflhekimli¤i hizmetlerini

özel hastanelerdeki ve poliklinikler-

deki diflhekimlerinden almak istiyor.
Böyle bir gerekçenin nedenini yani

muayenehaneleri sistem içerisine

almadan sadece  hastanelerdeki ve

polikliniklerdeki diflhekimlerinden

bu hizmeti almas›n›n gerekçesini
sordu¤unuz zaman bunun herhangi

bir hakl› gerekçesini bize ifade ede-

miyorlar. Çünkü bu düflüncenin,

yapmak istenilen uygulaman›n ger-
çekten ne bilimsel bir yan› var ne de

etik bir yan› var. Hiçbir dayana¤›

yok. Böyle bir düflüncesi var. fiimdi

biz bunlar› aylard›r, y›llard›r siyasi

iktidara anlat›yoruz. Siyasi parti yet-
kililerine de anlat›yoruz. Ne yaz›k ki

bu anlay›fltan  bir dönüfl olmad›¤›

için biz de hem genel anlamdaki

sa¤l›k haklar›m›z› korumak için özel
olarak ta a¤›z ve difl sa¤l›¤› ile ilgili

toplumun ve diflhekimlerinin bek-

lentilerine karfl›l›k verilmedi¤i için,

cevap verilmedi¤i için bu eyleme

yap›yoruz.

Teflekkür ediyorum.
Ben teflekkür ederim. 
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Veteriner, Diflhekimi olmayanlar›nda
ayn› flekilde muayenehane açmalar›na
dair bir yasa önergesi vermeye yönel-
miflti. Tabi ki bütün odalar karfl› ç›kt›
buna. Buna ra¤men ayn› fleyi savun-
duklar›n› görüyoruz. Yani bu piyasa-
laflmada, bu ithal hekim kavram›nda
ucuz hekim çal›flt›rma, hekimin
eme¤ini ucuza sat›n alma ve daha bir
genifl yay›l›m. Bir çok dileklerimiz
olmadan kendi bildikleri yöntemlerle
bunu gelifltirmeye çal›fl›yorlar. Hala
ülkemizde ithal hekim deniyor ama
hala co¤rafi dengeli bir da¤›l›m yap›l-
mad›¤›n› da  görüyoruz.

Ö.G.: Beyaz Miting için görüflle-
rinizi alabilirmiyiz? 

M.D.: Beyaz miting ‹stanbul
Diflhekimleri Odas›n›n bafltan beri
bafl›ndan sonuna kadar destekledi¤i
bir eylem. 1 Mart ile 14 Mart tarihleri
aras›nda uygulan›yor beyaz eylemler
olarak. 1 Mart sa¤l›k ocaklar›n›n kapa-
t›lmamas› üzerine bir eylem yap›ld›. O
eylemler d›fl›nda 6-7-8 Mart da Tabip
Odas› özlük haklar› eylemleri, 11
Martta da tüm bileflenler TTB, TDB ve
bütün bileflenler Ankara’day›z. Önce-
likle bu eylemin sadece bir tek konu
ile ilgili iliflkilendirilmemesi laz›m.
Buraya sadece Torba yasa ile ilgili
yürümeye gelmedik. Biz burada sade-
ce ithal hekim kavram› de¤il bunlar
geri çekilebilir. Biz burada bir Sa¤l›k
hakk› için yürüyoruz, ‹kincisi de bir
kar›fl›kl›k var flu anda sa¤l›ktaki olum-
suzlu¤a olumsuzlu¤a karfl› bir kar›fl›k-
l›k. Hala Diflhekimlerinin baz› haklar›-
n›n verilmedi¤i içinde görülüyor bu
olay. Hala Diflhekimli¤i bir koruyucu
hekimlik ne yasada nede kendi özel
düzenlemelerinde giden bir koruyucu
hekimlik var. Diflhekimleri ile Difl tek-
nisyenleri gibi ayn› s›n›fland›rmada
ikinci s›n›f vatandafl gibi görünüyor.

Ö.G.: Torba yasa hakk›ndaki
görüfllerinizi alabilirmiyiz?

M.D.: Yasan›n baz› maddelerinde
olumsuzluklar ç›kt›. Elbette ki yasa
biraz daha kar›flt›. Emekli sand›¤› ve
memurlar›n durumundan dolay› biraz
kar›flt›. Nas›l alt›ndan kalk›laca¤›n› hep
beraber görece¤iz. 11 Mart 2007 de
yerel hatlar›yla Sa¤l›k için bir yürüyüfl
yapaca¤›z ve bu hakk›n mutlaka kul-
land›r›lmas›ndan yanay›z.Bu torba
yasay› Cumhurbaflkan› meclise geri
iade etti. Henüz AKP bu yasay› geri
çekti¤ine dair bir fley getirmedi.
Örne¤in ithal hekimler içinde baz›
duyumlar›m›z var.  ‹thal hekim için
yasay› geri çekiyoruz ama Sa¤l›k
bakan› ve Baflbakan’›n aç›klamalar›n-
da hala ithal hekim istiyoruz amas›yla
geliyor. Yani flu anda gelinen durum
nedeniyle böyle, Cumhurbaflkan› da
gerekçelerinde hakl›ym›fl gibi yorum
getirildi.Bunun tekrar piflirilip önümü-
ze getirilece¤ini düflünüyorum. Bu bir
sa¤l›ktaki yasalaflmaya AKP’ nin
düflüncesinde var olan bir olgu bu.
Bundan öncede bize Diyarbak›r
Milletvekili Aziz AKGÜL’ünde Tabip,

Yeni sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda bizim
diflhekimli¤imiz ikinci s›n›f gibi görün-
mekte sa¤l›k bakanl›¤› nezdinde. Ayn›
zamanda muayenehanelerimizin bir
kamusal hizmet verdi¤ine inan›yoruz.
Örne¤in ‹stanbulda 355 diflhekimine
12 milyonluk kentin 355 kamuda çal›-
flan diflhekiminin 12 milyonluk kentin
a¤›z ve difl sa¤l›¤›n›n sorununun çöze-
meyece¤ini herkes biliyor. Kamusal
hizmet veren muayenehanelerinde
hizmetlerin verilmesi için özel olarak
kamusal hizmet vermesi için talepleri-
miz var.Bütün bu talepler çerçevesin-
de beyaz mitingde yürüyoruz.

iz Sorduk 
aflkanlar Yan›tlad›

‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu

Antalya Diflhekimleri Odas› 
Baflkan› Rukselan Selek

Baflkanlar Konseyi toplant›s›n›
genel olarak de¤erlendirir misiniz?

Baflkanlar Konseyi toplant›s›nda
diflhekimli¤inin gündeminde olan

B
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evet ya da hepsine hay›r demenin
uygun olmad›¤›n› düflünüyorum. Bu
yasalarda bizim için gerekli olanlar
oldu¤u gibi uygun ve gereksiz olanlar
da var. Bunlar›n ayr›mlar›n›n iyi
yap›lacak de¤erlendirilmesinin uygun
oldu¤u görüflündeyim.

Baflkanlar Konseyi toplant›s›n›
genel olarak de¤erlendirir misiniz?

Bu Baflkanlar Konseyi’nde ayr›nt›l›
olarak iki konu konufluldu asl›nda.
Birisi 11 Mart’ta yap›lacak Beyaz
Miting di¤eri muayenehanelerden
hizmet sat›n al›nmas› ile ilgili kamuya
bask› yap›lmas› yönünde veya nas›l
bask› yap›laca¤› yönünde tart›fl›l›yor.
Bu ikisi de önemli konular. Yaln›z tek
s›k›nt› bu konuda diflhekimleri bu
konuya yeni geliyor yani gecikmifl
olarak geliyor. Yine de gelinen nokta
sevindirici benim aç›mdan. Yani art›k
iktidar muayenehanelerden hizmet
sat›n al›nmas› konusunu Genel Sa¤l›k
Sigortas›’n›n içinde düflünmeye
bafllad›lar. Bu iktidar›n sa¤l›k poli-
tikalar›n›n da iyi olmad›¤›n›, halk›n
sa¤l›¤›n› öncelemedi¤ini veya ak›lc›
olmad›¤›n› ne hekimin ne halk›n
sa¤l›¤›n› düflünmedi¤ini uluslar aras›
finans çevrelerinin istekleri do¤rul-
tusunda ad›mlar att›¤›n› art›k görmüfl

önemli konular› görüflmek üzere bura-
da bulunuyoruz. Ama bu görüflmel-
erde geç kald›¤›m›z konularda var.
Unvan kullan›m› ve tabela konusunda
diflhekimli¤inde çok önceki y›llarda
çözümlemifl olmam›z gerekti¤inde
fakat süreçteki aksakl›klar nedeni ile
bizi bu günlerde bu konuyu
görüflmeye kadar getirdi. Umar›m
ç›kacak kararlar bizi tekrar bu konuyu
gündeme getirip görüflme zorunlu-
lu¤unda b›rakmaz. Çünkü al›nan
kararlar›nda, öngörülerinde yüksek
olmas› gerekli. Gelece¤e ataca¤›m›z
ad›mlarda tekrar tekrar kararlar› göz-
den geçirme zorunlulu¤unun olma-
mas›na inan›yorum. Antalya
Diflhekimleri Odas› ve ben de umar›m
öyle olur. Genel Sa¤l›k Sigortas›
konusunda da Odam›z›n daha önceki
günlerde aktard›¤› düflünceler
gerçekleflmifl durumda bu düflünceler
bas›nda, meslektafllar›m›z, Türk
Diflhekimleri Birli¤i’de kabul etmifltir.
Bu düflünceler d›fl›nda yeni ad›mlar
at›lacakt›r, yeni çal›flmalar
yap›lacakt›r.

Beyaz Miting ile ilgili görüfl-
lerinizi alabilir miyiz?

Sa¤l›k sektöründe hep birlikte
ad›m atma dönemine biz her zaman
inan›yoruz. Antalya Diflhekimleri
Odas› olarak, bunu kendi bünyemizde
ve di¤er sa¤l›k meslek örgütlerine de
aktard›k. Fakat bu birlikteliklerde geç
kal›nd› ve sa¤l›k sektöründe flu an
hekimlerin yaflad›¤› sorunlarla bizim
sorunlar›m›z bire bir örtüflmüyor.
Örtüflmedi¤i noktalarda da gerekli
ayr›mlar›n yap›larak çal›flmalar›n o
yönde sürdürülmesinin daha faydal›
olaca¤›na inan›yorum. Ayr›ld›¤›m›z
noktalar var en önemli nokta flu; yüz
y›llard›r sa¤l›k sektörü içinde en az
devlet imkanlar›n› kullanan sektörüz.
Çünkü hekimler ve eczac›lar uzun
y›llard›r kamu hizmeti almas›na
ra¤men Diflhekimleri kendi
olanaklar›yla hep ayakta kalmaya
u¤raflt›rlar. Bunun özellikle göz ard›
edilmemesi gerekti¤ine inan›yorum.

Torba Yasa hakk›nda neler
düflünüyorsunuz?

Yasalar› de¤erlendirirken hepsine

durumdalar. Bu eyleme kat›lanlar› da
ben böyle de¤erlendiriyorum. Daha
önce Türk Diflhekimleri Birli¤i’de uzak
duruyordu. Türk Tabipler Birli¤i AKP
iktidar›n›n kuruluflundan beri sa¤l›k
politikalar›na karfl› oldu¤unu her
zaman dile getirdi¤i halde Türk
Diflhekimleri Birli¤i bu iktidarla iyi bir
diyalog kurulursa iyi sonuçlar
al›nabilece¤i iddias›ndayd›. Ama geli-
nen noktada kendi iddialar›n›
do¤rulanmad›¤› ç›kt› ortaya. Bir siyasi
iktidarlar onlar›n düflündü¤ü gibi
böyle demokratik kat›l›ma aç›k bir ikti-
dar de¤il ve AKP iktidar› da
di¤erlerinden farkl› de¤il. Yani iktidar-
lar aras› meslek örgütlerinin görüflleri-
ni almak ve bu görüflleri do¤rultusun-
da bu politikalar› belirlemek büyük bir
geline¤i yok ve bu AKP’de de böyle
çok. Art› daha da kötüsü AKP için
söylenecek fley sa¤l›k politikalar›n›
belirleyen fley hekimlerin veya halk›n
sa¤l›¤›n›n ç›kar› de¤il, finans
çevrelerinin bask›lar› do¤rultusunda
sa¤l›k politikalar›n› oluflturarak
sa¤l›¤›n finansman›na çekilmek.Halk›
kendi cebinden para öder hale
getirmek. fiimdi gelinen noktada bu
yanl›fl› görmüfl durumda ve flu anda
AKP iktidar›n›n da ayr›ca muayene-
hanelerden hizmet sat›n al›m› için
onlar› oyalad›¤›n› görmüfl durum-
day›m ve bu konuda da istekli
olmad›¤›n› görmüfl durumda ve bu
nedenle gelinen noktan›n gecikmifl
ama iyi bir noktada. 

Torba yasa ile ilgili görüflleriniz
nelerdir?

‹ktidar›n bu tür yasalar› geri
çekmesinin sebebi Cumhurbaflkanl›¤›
seçimleri veya olas› bir seçim
nedeniyle. Hem Cumhurbaflkan› hem
de sivil meslek örgütleriyle bir çat›flma
içerisine girmek istemiyor. Çünkü
AKP iktidar› kendi bir aray›fl› de¤il, bu
finans çevrelerini sa¤l›k ve emekli
finansman›ndan çekilip rulmanlar› d›fl
borcu ödemelerinde kullan›n talimat›
gere¤inde ve bu çerçevede iktidarda
kalabileceklerini düflündükleri için,
uluslar aras› finans kurulufllar›n›n
istekleri do¤rultusunda davrand›¤› için
bu yasama faaliyetleri sürecek. fiimdi-

‹zmir Diflhekimleri Odas› 
Baflkan› Turgan Ülker
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hizmet sat›n al›nmas› konusunda

konuflmalar yap›ld›. Ama bu arada

Poliklinik ve T›p Merkezlerinin kamu-

da hizmet sat›n al›nmas› durumunda

hangi pozisyonda olaca¤›m›z

konusunda konuflmalar oldu. Fikirler

y ü r ü t ü l d ü , bunlarla ilgili ne

yap›labilece¤i görüflüldü. Önümüzde

seçimler öncesinde nas›l daha etkili

bir eylem yap›laca¤› görüflüldü. ‹kinci

günde tabela standartlar› ile ilgili

tabelalarda diflhekimli¤i ünvan›’n›n

kullan›lmas› yerinde bir karard›. Yine

yabanc› kelimelerin kullan›lmamas›

(dentist v.b.) buna benzer sa¤l›kla ilgili

yabanc› kelimelerin kullan›lmamas›

k o n u fl u l d u . Bu da güzeldi . B i z i m

Samsun odas› olarak sempozyumu-

muz var. Bununla ilgili birfleyler

s ö y l e y e b i l i r i m . Yo¤un bir flekilde

3.bahar sempozyumu ile ilgili

çal›flmalar›m›z devam ediyor. Fakat

burada flunu belirtmek istiyorum. TDB

haziranda bir uluslar aras› kongre

yap›yor. Di¤er odalarda bununla ilgili

kendini bu tarihe ayarl›yor.Kendi

çaplar›nda seminer ve sempozyumlar

yap›yorlar. fiimdi Ege odalr› 5-6 oda

bir araya geldi¤i zaman daha etkileyi-

ci, daha büyük oluyor. TDB gibi sanki

ona rakip pozisyonda genifl anlamda

bir uluslar aras› kongre gibi düzen-

ledikleri bu kongre biz ufak dalar›

biraz kenara itiyor. Biz bu konuda

reklam konusu, stand konusu,

hocalar› ça¤›rma konusunda olsun bu

pozisyonda zorluk çekiyoruz. Bu yüz-

den iflte Çanakkale odas›n›n sem-

pozyumu erteledi¤ini duyduk.Bir

Bursa’n›n kendi çap›nda kendi

eme¤iyle güzel fleyler yap›yor. Ankara

odas› da K›br›s da kendi eme¤iyle

güzel bir bilimsel seminer yap›yor.

Ama Ege odalar›n›n bir araya gelerek

Ege odalar birli¤i ad› alt›nda baflka

birlik gibi bu flekilde bölünme yap-

mas› bana göre hofl bir fley de¤il. Bu

bizim gibi tek bafl›na çal›flan odalar›

zor duruma sokuyor. B u n l a r ›

arkadafllar›n göz önünde bulundur-

mas› gerekir diyorum.

ki sadece bu y›la özgü hem
Cumhurbaflkan› hem de genel seçim-
lere yönelik bir toplumsal gerginlik
istememeleri nedeniyle geri ad›m
att›lar. Yoksa bence bu bir fley de¤il,
bu yasalar ç›kacak ve ayr›ca bu ikti-
dar›n tabiplere bir öfkesi var. Bunun
alt›nda yatan sebep de AKP’nin ikti-
dar oldu¤u 2002 y›llar›nda ve 2003
y›llar›nda AKP’ye gerçekten muhalefet
eden parlamento içi muhalefeti
etmezken Türk Tabipler Birli¤i AKP
politikalar›ndan ç›kan muhalefeti
eylemcilik süreci bafllatt› ve AKP ikti-
dar› bunlar› hazmedemedi. Bilhassa
hekimlere ve tabiplere h›nc› gere¤i bu
fleyi sürdüreceklerini düflünüyorum.
Yani en az›ndan di¤er yasama
faaliyetleri gelirsi yani ithal hekim
getirmek bence bu öfkeli bir sonuca
aç›kt›r. Yani bence hiçbir mant›¤› yok,
bu tamam› ile Tayyip ERDO⁄AN’›n
hekimlerden intikam alma duygusu-
nun belirtisi.

Baflkanlar konseyi toplant›s›

hakk›ndaki görüfllerinizi alabilrmiy-

iz?

Özelden hizmet sat›n al›nmas› ile

ilgili durumlar görüflüldü. Ö z e l d e n

Beyaz miting ile ilgili görüfl-

lerinizi alabilirmiyiz?
Beyaz miting ile ilgili bizi kamudan

A¤›z difl sa¤l›¤› hizmetlerinin  sat›n

al›nmas› ve ithal hekimler ile ilgili

konular› topluma daha iyi duyura-

bilmemiz için beyaz miting düzenlen-

mesi yerinde bir karar. Buna biz çok

önem verdik ve Samsundan bir oto-

büsle arkadafllar›m›z› Pazar günü

tafl›yaca¤›z ve umuyorum bu arada

sesimizi daha iyi ç›kararak A¤›z Difl

Sa¤l›¤› konusunu ön plana ç›kararak

burada tüm toplumu hükümete güzel

bir ses veririz. 

B a fl k a n l a r K o n s e y i toplant›s› hak-

k › n d a k i g ö r ü fl l e r i n i z i a l a b i l i r m iyi z ?

B a fl k a n l a r konseyi toplant›s›n›

genel anlamda olumlu buluyorum.

Görüfllerin ortaklaflt›r›larak oluflturul-

mas› demokratik bir örgüt olarak bir

katk› sa¤l›yor. Ama bunun d›fl›nda

t o p l a n t › l a r › n 2-3 kez yap›lmas›na

ra¤men çok s›k tekrar›n› düflünüyo-

r u m . Z a t e n b u n u n n e d e n l e r i n e

bakt›¤›mda genel olarak insanlar›n

haz›rl›ks›z gelmesi konulara, konular

hakk›nda yeterli ve kesin çözümler

Samsun Diflhekimleri Odas› 
Baflkan› Abdullah ‹lker

Bursa Diflhekimleri Odas› 
Genel Sekreteri Emel Coflkun
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üretilmemesi diye  düflünüyorum.Ama

buna ra¤men baflkanlar konseyi top-

lant›lar› birbirimizi gördü¤ümüz, tan›fl-

t›¤›m›z yani arkadafllar edindi¤imiz ve

tart›flma olana¤› buldu¤umuz ortamlar

yarat›yor. Bu aç›dan olumlu buluyo-

rum.

Bu seferki toplant›larda en çok

neler görüflüldü? Ne tür ilerlemeler

kaydedildi?

T a b i ülke gündemi çok yo¤un.

Sa¤l›k alan›nda çok yo¤un. Özellikle

S o s y a l Güvenlik ve Genel Sa¤l›k

Sigortas› ile ilgili geliflmeler ana gün-

d e m d e n o l u fl t u . G e r ç e k t e n d e

mesle¤imizi ve genel sa¤l›k alan›n›

e t k i l e y e c e k s ü r e ç l e r y a fl › y o r u z .

Yasan›n hayat geçirilmesinin  ertelen-

mesi daha da ertelenecek olmas› biz-

ler aç›s›ndan da Muayenehanerden

hizmet sat›n al›nmas› ile ilgili önem

tafl›yor. fiuan aç›kças› bir belirsizlik

var, yasa tasar›s› öncesindeki durum

geçerli diflhekimli¤i alan›nda. Y a r › n

beyaz miting var bu anlamda bakal›m

g e l i fl m e l e r neyi gösterecek.

Bekleyece¤iz ve hep beraber göre-

ce¤iz. Ama bu konuda bir fley söyle-

mek istiyorum. Belki genel sa¤l›k

sigortas› ile ilgili odam›z›n görüflleri

M u a y e n e h a n e r d e n Hizmet al›m›

flimdiye kadar hep bununla tart›fl›ld›.

Benim içinde yer ald›¤›m komisyonda

da böyle oldu. Bu konuda da itirazla-

r › m d a oldu ve fluanda geldi¤imiz

n o k t a y a bakt›¤›m›zda keflke böyle

olmasayd›. Çünkü bir önceki günde

tart›flt›¤›m›z konularda gördük ki GSS

öncesindeki yapmam›z gerekenleri

bugün düflünüyoruz. Bununda d›fl›n-

da bir torba yasa vard›. Bu beyaz

eylemin bir gerekçesi de o torba

yasan›n 4 maddesi çekildi tasar›dan

Cumhurbaflkan› vetosu üzerine.Ama

bunlardan biride ithal hekimdi. Torba

yasada yer alanlardan biride bizi de

fluan direk etkilemiyor ama anlay›fl›n

göstergesiydi. Bunu da olumlu bulu-

yorum.   

Torba Yasa ile ilgili neler söyle-
yebilirsiniz?

‹lan edilen ama ertelenen, ilan edi-

len ama veto edilen, daha sonra geri

çekildi¤i söylenen kararlar güvensizlik

oluflturuyor. Geri çekilen torba yasa-

n›n tekrar gündeme gelece¤ine kesin

gözüyle bak›yoruz. Sa¤l›kta sistem-

den, daha do¤rusu sistemsizlikten her

kesim flikayetçi.  Bu yüzden sa¤l›kta

de¤iflim -sözlük anlam›nda kastediyo-

rum-  gerekli, hatta kaç›n›lmazd›.

Ancak gerçek anlamda meslek örgüt-

leriyle diyalog kurulmad›. Sadece biz

biliriz ile gelinen nokta ortada. Bu

durum yönetenler aç›s›ndan da hofl

de¤il. Ortaya konulanlardan sürekli

geri ad›m atmak zorunda kal›yorlar.

Art›k seçim sürecine girildi¤i için

yak›nda bir düzeltme veya yeni yap›-

lanma bekledi¤imi söyleyemem. Bir

çok fley seçim sonras›na ötelenecek. 

Beyaz Miting için görüflünüzü

söyler misiniz?
Burada dile getirece¤imiz her

meslektafl›m›z›n arkas›nda duraca¤›

fleyler olacak. Özellikle diflhekim-

li¤inin sorunlar› için toplanaca¤›z.

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün sa¤l›kl›

olmay› sadece hastal›k çekmemekle

özdefllefltirmiyor. ‹nsan, biyopsiko-

sosyal bir varl›k. Sa¤l›k, kiflinin kendi-

sini tüm varl›¤›yla iyi hissetmesiyle

ölçülüyor. Sa¤l›k bir bütündür. Ancak

a¤›z-difl sa¤l›¤›n›n yok say›ld›¤› bir

sa¤l›k politikas› kabul edilemez. Bu

mesle¤imizin de göz ard› edilmesi

anlam›na gelir. Bunun yan›nda özel-

den hizmet al›nmas› konusunda difl-

hekimli¤inin de yok say›lmas›na tepki-

mizi ortaya koyaca¤›z. Sa¤l›k hakt›r,

hiçbir ay›r›m yap›lmadan herkes bu

haktan eflit olarak yararlanabilmelidir.

Taleplerimiz bunlard›r. Sadece

mesle¤imiz için ç›kar bekleyen bir

meslek örgütü de¤iliz. Hem yurttaflla-

r›m›z›n, hem devletimizin ç›karlar›n›

savunuyoruz. Herkesin ç›kar›na oaln

ve beklentilere en çok cevap verebile-

cek öneriler sunuyoruz.  

Ankara Diflhekimleri Odas›
Baflkan› Merih Baykara

Baflkanlar Konseyi toplant›s›

hakk›nda görüflleriniz nedir?

Bu toplant›n›n ayr› bir özelli¤i ve

havas› var. Yap›lacak olan “Beyaz

Miting” Oda’lar›m›z aras›nda ortak

görüfl oluflturdu. Bir di¤er ortak görüfl

konusu da özel sa¤l›k kurulufllar›ndan

hizmet al›nmas›, özellikle muayeneha-

nelerin kapsam içinde olmas›, olmaz-

sa olmazlar›m›zdan. Di¤er konularda

de¤iflik görüfller ortaya konuyor. Biz

fikirlerin aç›kl›kla sunulmas› ve tart›fl›l-

mas›ndan yanay›z. Kurallar ve mevzu-

atlar ça¤a ve flartlara göre de¤iflebil-

meli, tabu olmamal›d›r. Özgürce,

çekinmeden sunulan her düflünce, o

düflünceyi ortaya koyanlar›n bak›fl

aç›s›yla da de¤erlendirilmeli. Buraya

gelenler kendilerini temsil ettikleri

meslektafllar› ad›na, onlardan ald›klar›

görüflleri de¤erlendirerek gündeme

sunuyorlar. Zaten temelde çok eksik-

likleri olan mevzuatlara saplan›rsak

h›zla de¤iflen ve ço¤alan sorunlar kar-

fl›s›nda çözüm üretmekte zorlan›r›z.

Bizim etki etmeye çal›flt›¤›m›z ama

bizi d›fl›m›zda olan, Sa¤l›k

Bakanl›¤›m›z›n ortaya koydu¤u politi-

kalar ortada. 



21

MER‹H BAYKARA ( A n k a r a
Diflhekimleri Odas› Baflkan›). 

Türk Diflhekimleri Birli¤i Merkez
Yönetim Kurulu, size de emekleriniz
için, eme¤inize duydu¤um sayg›yla
sizleri de selaml›yorum. 

Burada genel kurul kararlar› verili-
yor. Nas›l görevler al›yoruz? Kendi
vizyonumuzla göreve aday olurken
çizdi¤imiz bir yol var, yani iki türlü
görev, mesle¤in gelece¤i aç›s›ndan
kendimizi görevlendiriyoruz, bir de
genel kurulda al›nan kararlarla bunlar›
götürüyoruz. Faaliyet raporlar›nda
bakt›¤›m›z zaman, arkadafllar›m›z
anlatt›lar, Meslek Sorunlar› Sem-
pozyumu flu kadar yap›ld› diye.
Hiçbirinin çok detaylar›na girmek
istemiyorum, sonuç bildirgesi bile
olmayan ve sonuca kavuflmayan,
orada konuflulup, orada unutulan,
takip edilmeyen ifller…

… Baflar›rs›n›z, baflaramazs›n›z, o
ayr›. Elinizden geleni yapars›n›z, tabii
ki yapacaks›n›z. Buraya aday oluyor-
sunuz, sonuçta elinizden geleni tabii
ki yapacaks›n›z. 

Genel kurul kararlar› al›nm›fl, onlar
da Yönetim Kuruluna görevler veriyor.
Son dönemlere, sadece iki döneme
bakt›¤›n›z zaman, verilen görevlere
bak›yorsunuz, bunlar›n kaç tanesi
yap›lm›fl diye bak›yorsunuz, birço¤u
hâlâ ortada. 

Biraz önce gene buradan arkada-
fl›m›z kürsüden söyledi, “bu tan› teda-
vi protokolleri ve otomasyon sistemi
ç›kmadan sizi sistem içine alamay›z”
diyorlar. Arkadafllar›m›z diyecek ki,
“tan› tedavi protokolleri o kadar basit
haz›rlanm›yor, kolay ifl de¤il, uzun

zaman al›yor” Kaç sene oldu bafllaya-
l›? Daha yeni, birkaç senelik olay. Niye
bu iflin bafl›ndan beri burada yoksu-
nuz? Bir yöneticili¤e soyunuyorsan›z,
bir fley diyorsan›z, tepenin ard›n› gör-
meniz laz›m, önümüzdeki kaç senenin
projeksiyonunu yapman›z laz›m. Siz
düz yolda önünüzü görmezseniz, geç
kal›rsan›z, olmaz. 

Caner arkadafl›m›z söyledi, flu
kadar komisyon kurulmufl, 25 tane.
Bak›yorsunuz, hiçbirinin sonuç rapor-
lar› yok ortal›kta. Bu fleye benziyor, su
ç›karmak için tarlan›n 25 yerini yar›m
metre kazm›fllar, 1 metre kazm›fllar,
hiçbirinden su ç›kmam›fl. Onun yeri-
ne, bir yerini 25 metre kaz›n da, bir
yerden su ç›ks›n. Birtak›m fleyleri
sonuçland›rmak zorundas›n›z. 

….Sonuçta, burada delege arka-
dafllar›m›z olay› ciddi anlamda irdele-
yecekler. Hiçbir delege gerçek anlam-
da sorgulamadan, gerçek anlamda
de¤erlendirmeden oy kullanmamal›,
çünkü hem kimse kimsenin dedi¤im
gibi, tahakkümü alt›nda de¤ildir, her
delegenin ba¤›ms›z hareket
edece¤ine inan›yoruz, ama sorumlu-
lu¤uyla hareket edece¤ine de inan›yo-
ruz. Çünkü hepimizin arkas›nda bizi
buraya gönderen birçok diflhekimi var
ve bu diflhekimlerinin ne kadar mutlu,
ne kadar mutsuz oldu¤unu hepimiz
yafl›yoruz, odalar olarak daha iç içe-
yiz, onlarla daha birebir yafl›yoruz.
Muayenehaneler kapan›yor,
Ankara’da son 2 y›l içerisinde 300
muayenehane kapan›yor. Biraz önce
söylenildi¤i gibi, ekonomik olarak da,
itibar olarak da geriliyoruz. Ama
ondan sonra biz hâlâ burada dura-
ca¤›z diyoruz. Baflar›l› olduklar› fleyler

yok mu? Var tabii ki. 12 y›ld›r iktidarda
kalabilme baflar›s›n› göstermesini ben
takdire flayan görüyorum… 

ERDAL ERGÜNOL ( A n k a r a
Diflhekimleri Odas›)

Çal›flma raporundaki baz› konulara
dikkatinizi çekmek istiyorum.
Bunlardan birincisi, T›pta Uzmanl›k
Tüzü¤ü bildi¤imiz, yani 2000 senesin-
de iptal edilen bir tasar›. Hat›rlayal›m,
TDB’nin baflvuru dilekçesi usul
yönünden reddedildi. T›pta Uzmanl›k
Tüzü¤ü, ADO’nun ve meslektafllar›m›-
z›n flahsi baflvurular› sonucu iptal edil-
di…     ‹kinci olarak da, belediyeler ve
a¤›z difl sa¤l›¤› merkezleriyle ilgili
TDB’nin flimdiye kadar yapt›¤› çal›fl-
malarda Ankara Diflhekimleri Odas›n›
yaln›z b›rakt›¤›n› biliyoruz. Bu konuda
çok geç müdahale etmifltir ve bu
müdahale sonucunda da biz
Ankara’da 300 tane meslektafl›m›z›
kaybettik ve trilyonlarca liran›n da bu
haks›z rekabet eden insanlar›n cebine
girmesini sa¤lad›k. 

Son olarak da, GSS konusunda
TDB’nin kanun haz›rlanmas› konusun-
da etkili olamad›¤›n› gördük. Kanun
yürürlü¤e girdikten sonra, bugüne
kadar yönetmelikler konusunda etkili
olup olmad›¤› konusunda ciddi
flüphelerimiz var…      Bu iflin tam
çözümlenmesi için, flu anda görevde
olan TDB Yönetiminin etkili olamaya-
ca¤›n› görüyorum. Dolay›s›yla biz art›k
TDB’de bir çat› yönetiminin de¤iflme-
si gerekti¤i konusunda kararl›l›¤›m›z
mevcuttur.

HAKKI ERKAN SÜTEK‹N (Mu¤la
Diflhekimleri Odas›)

Bizim en büyük sorunlar›m›z,

TDB 11. Ola¤an Genel Kurulu
2006 Say›:4 devam›



deminki k›ymetli arkadafllar›m›n söy-
ledi¤i gibi, muayenehanelerdeki iflsiz-
lik ve ekonomik durum. Tamam, onlar
genel sa¤l›k sigortas›, kamudan hiz-
met alma, bunlar bizi tatmin edecek,
muayenehanelerimizi dolduracak hiz-
metler. Fakat flu anda diflhekimlerinin,
o kadar zor durumdalar ki, hele ben
Bodrum olarak bahsediyorum, yani
Bodrum’da bir kere en büyük rakiple-
rimizden bir tanesi çal›flan kaçak tek-
nisyenler. TDB’nin bu fleyine kat›l›yo-
rum, k›vançla tebrik ediyorum, bu tek-
nisyenlerin, bu meclisteki kanun tasa-
r›s›n› kabul ettirdiler, ceza veriyorlar,
ama art›k bunlar› bizim konuflmama-
m›z laz›m, yani bizim bunlar› aflmam›z
laz›m…      Bir de, bizim bafl›m›za den-
tist kelimesini ç›kard›lar, “dentist’i kul-
lanmayacaks›n›z” diye. Zaten bütün o
poliklinikler, özel hastaneler turistleri
kapm›fl. Bizim oras› turist bölgesi, tur-
izm bölgesi. Turistlerden baz›lar› çar-
fl›ya ç›kt›klar› zaman, olur olur bir difli
a¤r›r, bir dolgusu düfler, bir fleyi olur.
Tabelaya bakacak, çünkü turist çok
dikkatli difllerine, hemen acil olarak bir
muayenehaneye girecek.
Muayenehanelere bak›yor, hepsi difl-
hekimi, turistin Türkçe bilmesi laz›m, o
da hiçbir fley bilmiyor… Bodrum’da
bunun hukuksal olarak yolunu arama-
ya çal›fl›yoruz. 

YUSUF KILINÇ (Mu¤la Diflhekim-
leri Odas› Baflkan›)

TDB’nin web sitesinde 95. say›yla
ilgili baflyaz›y› okudum. Baflyaz›n›n
bafll›¤›, “körler görmese de, y›ld›zlar
›fl›maya devam ediyor” fleklinde.
“Efendim, bu yaz›n›n konusu ilk ve
son kez, baflka bir konuyla s›n›rl› ola-
cak” deniliyor yaz›da.

Burada size yapt›klar›n›z ya da
yapacaklar›n›z görünmüyor diye hay-
k›rd›k, ama siz duymad›n›z desem ve
bunu d›flar›dan dinleyen birisi, sizin
Alman atasözünüze karfl› bir Türk ata-
sözüyle karfl›l›k verse, “Körler sa¤›rlar
birbirini a¤›rlar” dese, hofl olur mu?

Baflyaz›da deniliyor ki, farkl›
görüfllerin olmas›n›n do¤al oldu¤u,
hatta olmas› gerekti¤ine inand›¤›n›

söylüyor ve yap›lan muhalefeti tukaka
ilan etti¤i, çürüttü¤ü kiflilerle özdefl-
lefltirerek suçlamakta ve böylece
kategorize etmektedir. Buna göre
odalar üç grup mudur? Gören odalar,
mevcut yönetimle her konuda ayn›
fikirde olan ve sorgusuz ve sualsiz
destek verenler. Kör odalar, kendile-
rinden farkl› düflünler ve sorgulayan-
lar. Bir üçüncü grup da, gözlerinden
tedavi edilebilir bozukluklar› olanlar ve
bunlar tedavisi yap›l›p, ilk gruba kat›-
labilecekler; öyle mi?

Arkadafllar; sizlere özgürlük, eflitlik
ve demokrasi üzerine ahkam kesmek
niyetinde de¤ilim, buradaki herkesin
en az benim kadar bu konularda bilgi-
li oldu¤una inan›yorum. Ancak flunu
söylememe müsaade ediniz: “Kifli ya
da kurumlar›n her durumda kendi
yandafllar›na de¤il, düflüncelerinden
ba¤›ms›z olarak herkese eflit davran-
mas› ancak klanc› düflünce yap›s›n›n
terk edilmesiyle mümkündür. Yoksa
hiç de görevimiz olmad›¤› halde, o
odalara -parantez içinde bunu ben
ilave ediyorum- nankör odalara des-
tek olduk” demek en hafifinden ay›p-
t›r. “Siz kimin imkânlar›n› kime lütfedi-
yorsunuz?” diye sormazlar m› size? 

‹deal bir toplum ya da topluluk
olman›n yolu, belli normlar tan›mlay›p,
çizilen çerçevenin d›fl›nda kalanlar›
öteki konumuna itmekten de¤il, her-
kesin kiflisel düflüncelerinden
ba¤›ms›z olarak eflit haklara sahip
olmas›n› öngören de¤erleri bütün tut-
maktan geçer. Aksi bir tutum mutlak
do¤runun hiç kimsenin tekelinde
olmayaca¤› yönündeki aç›k toplum
ilkesine tamamen ters düfler. Mutlak
do¤ruya sahip oldu¤u vehminde olan
bir grup, herkesi devflirmeye, adam
etmeye çal›flarak, bunu da demokrasi
ad›na yap›yor. Oysa sa¤l›kl› bir yap›n›n
üstün tutmas› gereken de¤er, kusur-
suz olamayaca¤›n› bilen, bu nedenle
de ikinci en iyiyi, yani kendisi geliflime
aç›k tutacak olan çoksesli bir yap›y›
hedeflemek ve bu yap›y› zedeleme-
mektir. Her düflüncenin uygulanabilir-
li¤i ona inanan insanlarla mümkündür.
Bir baflka deyiflle, düflüncelerin haya-

tiyetleri, geçerlilikleri, ifllevsellikleri,
niteliklerine de¤il, genel kabul görme-
lerine ba¤l›d›r. 

Arkadafllar; bizler sadece diflheki-
mi de¤iliz, ayn› zamanda bu topluma
karfl› sorumluluklar› olan ayd›nlar›z ki,
bu nedenle her konuda, özellikle
sa¤l›k konusunda bir politika ve duru-
flumuz olmal›d›r. Ayn› zamanda s›ra-
dan vatandafllar›z ki, bu ülkedeki her
olay ve uygulama bir flekilde bizi de
etkileyecektir; kay›ts›z kalamay›z, biz
de okula çocuk gönderiyoruz, biz de
hastalan›yoruz. Günümüzde sermaye
mevcut yat›r›m alanlar›n›n yetersiz kal-
mas› üzerine, yeni pazarlar ve yat›r›m
alanlar› aramaktad›r. Bunun için de
sosyal devlet unsurlar› birer birer yok
ederek, e¤itim gibi, sa¤l›k gibi alanlar›
kendisine hedef seçmifltir. Bu pers-
pektiften dergimize kapak yapacak
kadar benimsedi¤imiz sa¤l›kta dönü-
flüm program›n› irdelersek, dört ana
bafll›k karfl›m›za ç›k›yor; Sa¤l›k
Bakanl›¤›n›n yeniden yap›land›r›lmas›,
genel sa¤l›k sigortas›, aile hekimli¤i,
idari ve mali yönden özerkleflmifl has-
taneler. Amaç, sa¤l›k harcamalar›n›
art›r›p, kamu sa¤l›k hizmetlerini tasfiye
edip, özel sa¤l›k kurumlar›n› teflvik
ederek, yayg›nlaflt›rmakt›r, sermayeye
bu alanda bir aç›l›m yapmakt›r. Bunun
ilk uygulamalar›nda SSK, Sa¤l›k
Bakanl›¤› sa¤l›k tesisleriyle birlefltirile-
rek, SSK’n›n baflta ilaç giderleri
önemli ölçüde art›r›lm›flt›r. Y›ll›k 3 mil-
yar dolar gibi bir rakam. Kamu görev-
lilerine do¤rudan özel sa¤l›k kurumla-
r›nda muayene ve tedavi olana¤›
sa¤lanarak, kamudan özele kaynak
aktar›lm›flt›r. Burada ne hikmetse, a¤›z
difl sa¤l›¤› hizmetleri neredeyse tümü-
yle kapsam d›fl› b›rak›lm›flt›r. 

Bir di¤er uygulama, döner serma-
ye performans uygulamas›yla, hizme-
tin niteli¤i göz ard› edilerek, niceli¤e
prim veren bir sistemle sa¤l›k emekçi-
lerinin ücretleri bilinçli olarak düflük
tutulup, performans uygulamas›na
muhtaç hale getirilmifltir. Yine burada
ADM’ler hariç, sa¤l›k kurulufllar›ndaki
meslektafllar›m›z puanlama haks›z-
l›¤›yla yine ma¤dur edilmifllerdir. 
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Sa¤l›k Kanunu Tasar›s›yla tüm
hastaneler iflletmeye dönüfltürülerek,
özellefltirilmesi öngörülmekte, çal›-
flanlar›n ise sözleflmeli olarak ifl
güvencesiz koflullarda çal›flmalar›
hedeflenmektedir arkadafllar. 5302
say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanununda yap›-
lan bir de¤ifliklikle, kamu yönetiminin
temel ilkeleri ve yeniden yap›land›r›l-
mas› hakk›nda kanuna bile gerek kal-
madan, sa¤l›k hizmetlerinin il özel ida-
relerinin görev ve sorumlulu¤una veril-
mesine iliflkin düzenleme yap›lm›flt›r.
Bütün bunlar sermaye için, e¤itim ve
sa¤l›k alan›nda yap›lan aç›l›mlar›n
argümanlar›d›r. Ayn› kanunda yap›lan
bir baflka de¤ifliklikle, sa¤l›k persone-
linin sözleflmeli çal›flt›r›labilece¤ine
dair hüküm eklenmifltir. Yak›n geç-
miflte yaflad›¤›m›z, mahalli idareler
birili¤i çal›flmalar›n›n, benzeri oluflum-
lar›n altyap›s› haz›rlanm›flt›r.

Genel sa¤l›k sigortas›na gelirsek,
prim esas›na dayanmaktad›r, hepimiz
biliyoruz ve prim oran›n›n tespiti
Bakanlar Kuruluna b›rak›lm›flt›r.
Neden? Oranlar üzerinde istedikleri
de¤iflikli¤i yapabilmek için…
Soysal devlet yok arkadafllar. Özel
sa¤l›k kurumlar›na yap›lacak büyük
oranda kaynak transferi ve kay›t d›fl›
ekonominin oran›, GSS’nin bu haliyle
yaflama flans›n› asl›nda yok eder. Zira
aç›klar ya genel bütçeden karfl›lana-
cak ya da prim veya katk› paylar› art›-
r›lacak. Her halükarda bu sistem can
yakacak. Ö¤renim görmeyen, 18 yafl›-
n› doldurmufl çocuklar›n sigortal›l›klar›
sona erecektir. 

Bu GSS’nin içinde a¤›z difl sa¤l›¤›
hizmetlerine yafl s›n›rlamas› getirile-
cektir, daha do¤rusu daha ç›kmadan
getirilmifltir. Oysa a¤›z difl sa¤l›¤› hiz-
metlerinin büyük k›sm› bu kapsam
d›fl›ndakilere verilmektedir zaten. Bu
madde GSS’nin uyguland›¤› baz›
ülkelerde oldu¤u gibi, Turgan arkada-
fl›m›z da aç›klam›flt›r bu konuda, ileri-
de a¤›z difl sa¤l›¤› hizmetleri dahil, bir-
çok hizmetin, en baflta da a¤›z difl
sa¤l›¤› hizmetinin kapsam d›fl›na ç›ka-
r›laca¤›n›n iflaretidir. Hatta belki de
a¤›z difl sa¤l›¤› hizmetlerinin muaye-

nehaneden sat›n al›nmas› söz konusu
bile olmayacakt›r. 

Aile hekimli¤i uygulamas› baflla-
d›¤›nda, sa¤l›k evi, sa¤l›k oca¤› gibi
ekip çal›flmas›na dayal› hizmetlerde
yetki ve sorumluluk aile hekimlerine
devredilecektir. Ekip çal›flmas›yla
yap›labilecek böyle bir çal›flman›n bir
kiflinin yetkisine verilmesinin yarata-
ca¤› sorunlar› siz düflünün. Aile
hekimli¤i sadece birey ihtiyaçlar›
do¤rultusunda tasarland›¤›ndan, kifli
yaflad›¤› çevreden ba¤›ms›z kabul
görülecektir. Böylece birinci basamak
sa¤l›k hizmetlerinin yetersizli¤i ve
koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin ihmali
kaç›n›lmaz olacakt›r. 

En son olarak da, idari ve mail
yönden özerklefltirilmifl hastaneler.
Yasal düzenlemeyle Sa¤l›k
Bakanl›¤›na tahsisli, Hazine mülkiye-
tindeki tafl›nmaz ile Sa¤l›k
Bakanl›¤›nda bulunan di¤er tafl›nmaz-
lardan gerekli görülenlerin mülkiyetle-
rinin Hazineye bedelsiz devrinden
sonra, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
sat›labilmesi esasa ba¤lanm›flt›r. Bu
yolla kamu, sa¤l›k tesislerinin sat›fl›na
zemin haz›rlanmaktad›r. Sa¤l›k kanu-
nun tasar›s›yla tüm hastaneler ifllet-
meye dönüfltürülecektir. .

NEB‹L SEYFETT‹N ( H a t a y
Diflhekimleri Odas› Baflkan›). 

Türk Diflhekimleri Birli¤i iyi ki bu
çal›flma raporunu 15-20 gün önce
gönderdi de, genel kurullar›m›z ger-
çekten hareketlendi. Özellikle muha-
lefet ad›na ç›kan, muhalefet olarak
kendini haz›rlayan tüm arkadafllar›
gerçekten kutluyorum, çok iyi haz›r-
lanm›fllar. 

O kadar iyi haz›rlanm›fllar ki, bir ara
h›z›n› almad›lar, 20 y›l geriye, Türk
Diflhekimleri Birli¤inin kurulufluna
kadar gittiler. Allah’tan sadece bu
genel kurulun çal›flma raporuydu ki,
bu kadar k›sa tan›mlamalarla bitirdiler.
Bu son 2 y›l›n muhasebesi de¤il de,
son 20 y›l›n muhasebesine dönmeye
bafllad›. Gerçekten sevindirici bir olay,
bir hareketlilik geldi. Ama özetle flunu
söylemek istiyorum: El insaf ya.

Burada konuk konuflmac› gelen
Eczac›lar Birli¤inin Baflkan›, 30 y›ldan
beri vermifl oldu¤u mücadeleyi kazan-
man›n mutlulu¤unu anlatt›. Hiçbir
arkadafl 20 y›l önce, özellikle biz de
kurucusu oldu¤umuz Türk Diflhekim-
leri Birli¤inin bafl›nda nereden nereye
geldi¤imizi, o dönemdeki sorunun ne
oldu¤unu, bugünkü konumun ne
oldu¤u konusunda bir tek kelime söy-
leme ihtiyac› duymayacak m›? 

Hele çok ilginç, ilk defa rastl›yorum
böyle bir genel kurulda, bir odan›n
delegasyonu ç›k›yor, “ben bu konular-
da bilgilendirilmiyorum, taslaklardan
haberim yok” diyor. O zaman ben bir-
lik yöneticilerinden rica ediyorum,
y›lda iki kere baflkanlar konseyi, y›lda
iki kere delegeler konseyi, y›lda iki
kere saymanlar konseyi gerçeklefltirin
ki, tüm oda üyeleri bunlardan bilgilen-
dirilsin. 

Bir fley sormak istiyorum: …
Türkiye’de birlik düzeyinde baflkanlar
konseyi düzenleyen baflka bir meslek
birli¤i var m›, biliyor musunuz? Peki,
bugüne kadar al›nan kararlarda veya-
hut da yap›lacak olan Türkiye genelin-
deki eylemler konusunda Türk
Diflhekimleri Birli¤i odalar›n onaylar›n›
almadan m› yapt› bugüne kadar bun-
lar›? Bütün bunlar› ben genel kurulun
takdirine b›rak›yorum, çünkü Birli¤e
karfl› yap›lan bu elefltirileri cevaplaya-
cak olan da Merkez Konseyimiz olma-
s› gerekiyor. Ben onlara sayg›yla, bu
konularda konuflmak istemiyorum.

De¤erli meslektafllar›m; benden
önceki konuflmac› arkadafllar›m›n
birço¤u, Türk Diflhekimleri Birli¤inin
kendi sorunlar›n›n çözümüyle u¤rafl-
mas›n›n yan› s›ra, ülke sorunlar› hak-
k›nda da söz sahibi olabilmesi gerek-
ti¤inden söz ettiler. Bu sayede Türk
Diflhekimleri Birli¤i, bir sosyal bask›
grubu oluflturmas›n›n, kendi alan›nda-
ki geliflmeleri etkileme gücünü art›ra-
ca¤›n› söylediler. Bu düflüncelere
kat›lmamak elde de¤il. Özellikle son
y›llarda yaflad›¤›m›z toplumsal ve
siyasi geliflmeler karfl›s›nda, her
demokratik kitle örgütünün suskun-
lu¤unu bozarak, yaflanan bu süreçte
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nerede, nas›l duraca¤›n› belirlemesi,
önümüzdeki y›llarda izleyecekleri poli-
tikalar›, ilkelerin belirlenmesi ve bunla-
r›n korkmadan ifade etmesi gerek-
ti¤ine ben de inan›yorum…      Sevgili
meslektafllar›m; insan onuruna ve
yaflam›na yönelik her türlü bask›n›n ve
sald›r›n›n karfl›s›nda bar›fl›, eme¤i,
dostlu¤u, demokrasiyi, temel hak ve
özgürlükleri, kat›l›mc›l›¤›, diflhekimli¤i
haklar› ve meslek de¤erleri ile iyi ve
onurlu bir diflhekimli¤ini savunan
daha güçlü bir birlik istiyorsak, sade-
ce yeni meslek politikalar› üreten
de¤il, ter döken, samimi, kaybetse
bile savaflan bir birlik istiyorsak, tüm
odalar›m›z›n ve tüm meslektafllar›m›-
z›n Türk Diflhekimleri Birli¤ini y›prat-
mak yerine, ellerinden gelen her türlü
deste¤i vermek zorunda oldu¤una
inan›yorum. 

YEfi‹M SARAÇ ( S a k a r y a
Diflhekimleri Odas› Baflkan›) 

2 y›ll›k bir süreçte gerek Meslek
Sorunlar› Sempozyumunda, gerek
kongrelerde olsun nas›l bir çal›flma
döneminden geçti¤imizi, nas›l yo¤un
çal›flmalar yapt›¤›m›z› asl›nda hepimiz
biliyoruz. Bu yüzden çok teflekkür
etmek için buraya ç›kmak istedim.
Ancak daha sonras›nda yap›lan
konuflmalar›n bir k›sm›ndan üzüntü
duydum ve bunlar›n üzerine de
konuflmak istedim. Fakat Nebil bey
maalesef ki benden erken davrand› ve
benim hislerime de tercüman olarak,
söylediklerinin tamam›na kat›ld›¤›m›
söylemek istiyorum.

Gerçekten önümüzdeki dönem
çok sanc›l› bir dönem, önümüzde hem
ülkemizi, hem mesle¤imizi bekleyen
çok büyük sorunlar var ve bu sorunlar
karfl›s›nda o taraf, bu taraf, kör odalar,
gören odalar mant›¤›yla olaya bakma-
dan, biz bir birlik olarak, hep beraber
el ele verip, bu mesle¤i bir yerlere
getirece¤iz. Sonuçta biz bir birli¤iz.
Evet, muhalefet olabilir, karfl›t görüfl-
ler olabilir, tabii ki elefltirece¤iz, tabii ki
gördü¤ümüz yerde yanl›fllar› söyleye-
ce¤iz, gördü¤ümüz yerde do¤rular›
onaylayaca¤›z, onore edece¤iz, ama

bir birlik oldu¤umuzun unutulmamas›
gerekti¤ini düflünüyorum. Pazartesi
günü her ne sonuç ç›karsa ç›ks›n,
d›flar›da hepimizin el ele olmas› gerek-
ti¤ini, bu mesle¤i ileriye götürecek
olan kiflilerin bizler oldu¤umuzu düflü-
nüyorum. 

ASIM SAVAfi (Adana Diflhekimleri
Odas›) 

….benim mesle¤im, Allah’›n yarat-
t›¤› en flerefli varl›k olan insan›n tenine
hizmettir ve bu bir ibadettir. Bu ibade-
ti yaparken de, en iyi flekilde meseleyi
tadat edip, kol k›r›l›p yen içinde bura-
da de¤erlendirip, seçimlerden sonra
birlik ve beraberli¤imizi ortaya koyma-
d›¤›m›z takdirde, bizi yok etmek her-
kesin görevidir. Bu görevi bafllar›na
vermeyelim, ayakta kalmak için de
muhakkak birlik ve beraberli¤imizi
kaybetmeyelim. 

Burada meseleleri arkadafllar
teker teker tadat ettiler. Sahte diflçiler
konusu geldi, birli¤e teflekkür edildi.
Teflekkür ederiz. Ama bir elin nesi var,
iki elin sesi var. Dedik ki, gelin yürüye-
lim. Baflkan dedi ki, gelin yürüyelim.
Yürüdük, gittik, o gün komisyondan
çektirdik onu, ama bu tavr› yaparken
meflveret devam etti. Meflveret
devam etmeseydi, Adalet Bakan›ndan
randevu al›nmazd›, mesele görüflül-
mezdi, bu meseleyle ilgili madde de
takdir komisyonundan ç›kar›ld›. Öyle
olmad› m›, yanl›fl m› de¤erlendiriyo-
rum? Onun için tek gözle etrafa bak-
mak mümkün de¤ildir. Gözümüzü
açaca¤›z, her ikisini de çok iyi kullana-
ca¤›z, ama de¤erlendirmeyi güzel
yapaca¤›z…     Burada milletvekilleri-
miz geldi, bizim milletvekillerimiz.
Be¤enmedi¤iniz bir iktidar olabilir,
ama orada diflhekimleri var, muhalefet
partisinden de arkadafllar var. Onlar›n
sayesinde birçok fleyi hallettik. Gönül
arzu eder ki, oradaki milletvekillerinin
yar›s› diflhekimi olsun ki, meseleleri-
mizi çözelim. Bizim hiçbir sosyal
güvenli¤imiz yokken, hukukçular›n var
idi, sigortal›yd›lar. Niye? Yar›s› avukat-
t› da ondan. 

‹flte biraz sonra yine gündeme

koydurdum, asgari fiyatla ilgili. Bunun
kontrolünü odalar yapmal›. Bununla
ilgili bütçe talimat›yla anlaflma yap›yor
diflhekimleriyle, polikliniklerle arka-
dafllar. Kim yap›yor? Bu devlet yap›-
yor, devletin yan kurulufllar› yap›yor,
avantac›lar yap›yor. Kimlerle ilgili,
yapt›¤›yla ilgili hiç soruflturma yapt›k
m›, “seninle anlaflmay› kim yapt›?”
diye soru sorduk mu? Yok.
Sorduysak, soranlar nas›l cevap ald›-
lar, alabildiler mi? Hay›r. Niye takip
etmedik? ‹flte yasa var, fleffaf bir
flekilde bana cevap vermekle mükel-
lefsin. Vermediler. ‹nsan haklar› mah-
kemesi var, gittiniz mi? Yok. ‹flte bun-
lar bizim meselelerimiz, iflte bizim
takip edece¤imiz noktalar. Diflhekim-
leri odalar›n›n ve Diflhekimleri
Birli¤inin görevi bunlar... 

.... Biz tasdiki ve asgari fiyat› kay-
bedersek, samimi söyleyeyim, bu
odalar ve birlik ba¤›ms›zl›¤›n› kaybe-
der. Bak›n, iflte flimdi oturuyoruz biz
burada, ama baz› merkezler poliklinik-
ler ad› alt›nda baz› sermayelerle yap›-
l›yor. Yetkimiz var m› onlar›n anlaflma-
lar›n› istemeye? Hay›r, yani sermaye-
ler var, o merkezlerde baflkalar›n›n
sermayesi var. Hem bizim çocuklar›-
m›z› zehirleyen eroin var, eroin var o
sermayenin içinde… 

Fakülte aç›lmas›n diyoruz. Ulan, o
fakülteleri açt›ranlar benim meslekta-
fl›m, siyasinin önüne gidiyor, buraya
fakülte laz›m diyor. Niye? Kendine
sandalye ayarl›yor. Bunlar› yafl›yoruz
arkadafllar, bilin…

ZEKA‹ B‹ÇER (Mersin Diflhekim-
leri Odas›) 

.., TDB’nin son y›llarda bu
mesle¤in sorunlar›n› çözemez hale
geldi¤ini düflünenlerin örgütlü bir
yap›s› olufltu. Do¤ald›r ki, ayn› düflü-
nenler birleflecektir…      Benden olan-
olmayan odalar ayr›m›na gitmek, geli-
nen noktaya kadarki emeklerin yok
say›lmas›, baz› odalar›n yok say›lacak
kadar d›fllanmas›, sempatik kanallarla
seçim kazanma al›flkanl›¤›, bir konufl-
ma patlat›r›z ifli bitiririz anlay›fl› birli¤i
yok olma noktas›na götürüyor.
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Sorunlar›m›z› ertelemek, yok saymak,
hal› alt›na süpürülen çöplere dönüfl-
türmek yerine, su yüzüne ç›kar›p,
bunlar› ay›klamak gerekiyor. 

Samsun’da bafllay›p Diyarbak›r’da
devam eden süreçte TDB mevcut
yönetimi bütün odalar›n birli¤i
oldu¤unu unutarak, resmi toplant›lar›
seçim kulisine çevirdi. Diyarbak›r’da
olanlar unutulmayacakt›r. TDB res-
men 23 oday› toplant›ya ça¤›rarak,
seçim komisyonu bile oluflturdu. Bu
toplant›ya y›llard›r rengini belli etmifl
iki üç oday› da ça¤›rd›. Bunun etik
olmad›¤›n› söyledi¤imizde, bu odala-
r›n içinde birlik olmad›¤› sav›n› gelifltir-
mifllerdir. Bu odalar üzerinden mani-
pülasyonlar oldu¤unu göstermektedir.
E¤er bir konu varsa, TDB ça¤›r›c›d›r
ve 32 oday› ça¤›r›r... Benim Genel
Baflkan›m›n Samsun’da üç günlük
sonuçsuz MSS’nin ertesi günü kongre
aç›l›fl›nda müjde veriyor, “mutlu sona
ulafl›lm›flt›r, 1.1.2007’de GSS uygula-
mas› bafllayacakt›r” diye. San›rs›n›z,
politikas›n› göklere ç›karan bir sa¤l›k
bakan› konufluyor. fiehrinize dönünce
bu haberi izlemifl meslektafl›n›z size
soruyor, “art›k muayenehanelerden
hizmet sat›n al›nacakm›fl, devlet her
fleyi ödeyecekmifl, do¤ru mu?” diyor.
Hadi buyurun bakal›m. Bir yanda size
güvenen üyeniz bilginize baflvuruyor,
di¤er yanda Genel Baflkan›n›z, yalan
m› diyeceksiniz, do¤ru mu diyeceksi-
niz? Yapmay›n arkadafllar… 

….Türkiye’nin gelece¤ini düflünün,
günübirlik pazarl›kç› politikalarla de¤il,
Türkiye diflhekimlerinin ve Türkiye hal-
k›n›n ekonomik, siyasi, bilimsel gele-
ce¤ini ve kaderini tayin edecek güçlü
kadrolar ç›kmal›d›r bu genel kuruldan.
Bu defa ç›kacak kadro, Anadolu’nun
32 odas›n› ve bunlar›n temsil etti¤i,
ba¤l› illerini temsil eden, hatta bütün
mozaiklerini bar›nd›ran bir yap›da
olmal›, herkes bu yap›da kendini bula-
bilmeli. Art›k zaman› iyi kullanmak
zorunday›z, çünkü Türkiye’nin kaybe-
decek zaman› yok. Büyük düflünerek,
kiflilerin yerlerinin de¤il, mesle¤in ve
Türkiye’nin gelece¤inin garanti alt›na
al›nmas›n› sa¤lamal›y›z…     Gelin difl-

hekimli¤i alan›nda Türkiye’nin önünü
açacak bir yap› olufltural›m. Bugün
art›k dünyada geri b›rakt›r›lm›fl ülkeler
varolma savafl› veriyor, dünyan›n bile
çok az zaman› kald›. Yaflanabilir bir
dünya b›rakmak istiyorsak çocuklar›-
m›za, gelin bu varolufl savafl›nda biz
de var›z diyelim. Projeler üreten, ikti-
darlar›n peflinde veya yan›nda de¤il,
onlar› zorlay›c›, yol gösterici politikalar
gelifltiren, meslektafllar›n›n ç›kmazlar›-
na ve Türkiye halk›n›n sa¤l›k sorunlar›-
na sahip ç›kan 17 bin diflhekimi ve 3
bin akademisyeniyle dünya ölçe¤inde
diflhekimi profilinin ne oldu¤unu gös-
terecek, uluslararas› toplant›larda iyi
dil bilen, bilimi özümsemifl akademis-
yenleriyle gerçekten temsil edilen bir
kurum olufltural›m…

MUSTAFA DÜ⁄ENC‹O⁄LU
(‹stanbul Diflhekimleri Odas› Baflkan›) 

Ben konuflmamda “daha çok
i¤neyi kendimize bat›ral›m, çuvald›z›
karfl› tarafa bat›ral›m” zihniyetinde
de¤il de, çuvald›z› kendimize bat›ral›m
diye konuflaca¤›m.

De¤erli meslektafllar›m; bugünün
meslek odalar› gücünü mevzuattan
de¤il, üyelerle olan s›k› ve canl›
ba¤lardan almal›d›r. Üyelerin kat›l›m
yollar› da art›r›lmal›d›r. TDB ise, gücü-
nü odalar›m›zdan almaktad›r. Çal›flma
raporuna bakt›¤›m›zda, bütün olarak
de¤erlendirmekte yarar vard›r. Net
biçimde birli¤in yapmas› gerekenleri
eksi¤i ve fazlas›yla yap›ld›¤› görül-
mektedir. Çal›flmalar› yapan Merkez
Yönetim Kurulu arkadafllar›ma,
Denetleme Kurulu arkadafllar›ma,
Disiplin Kurulu arkadafllar›ma, 2004
ve 2006 döneminde eme¤i geçen her-
kese çok teflekkür ediyorum ve onlar›
kutluyorum. 

Bu arada flunu da belirtmek iste-
rim ki, diflhekimli¤i örgütlenmesinde
kendili¤indencilik, gönüllükten çok,
yasal aç›dan bir araya gelifl vard›r.
Gönüllük örgütün yönetiminde bulun-
mak isteyenlerin bir araya gelmeleriy-
le gerçekleflmifltir. Meslek birli¤imiz
de tamamen gönüllü kifliler olufltur-
maktad›r. Bu anlamda meslek örgütü-

nün yöneticilerinin sorumluluklar›
daha fazlad›r. Kendilerine karfl›, kuru-
ma karfl›, üyelerine karfl›, topluma
karfl› sorumludurlar. Bu nedenle söy-
lediklerine, yazd›klar›na dikkat etme-
leri gerekir. TDB yöneticilerine kiflisel
tarzda elefltirmek biz yöneticilerin
uygulamamas› gereken bir tav›rd›r.
TDB politikalar›nda elefltirilecek yön-
ler olabilir, bunlar› yap›c› olacak
flekilde genel kurullarda, baflkanlar
toplant›lar›nda yapmak gerekir.
Yönetici arkadafllar›m›z› bu kurul seç-
mifltir, yani bizler seçtik. Kendimize
genel kurula seçilenlere sayg›l› olmal›-
y›z. Bizlere yak›flan bir genel kurul
yaflamal›y›z…     Burada al›nan karar-
lar›, baflkanlar toplant›s›nda al›nan
kararlar› uygulayan da odalard›r.
Birçok oda paylafl›mc›l›¤›, ço¤ulcu-
lu¤u yerine getiriyor. ‹letiflimi de bura-
da yerine getirmek odalar›n görevidir.
TDB görevlerini üstlenmek gibi bir
misyona lütfen kap›lmayal›m. 

Toplumun a¤›z difl sa¤l›¤› sorunla-
r›n›n çözümü için kamunun serbest
diflhekimlerinden hizmet almas›ndan
baflka yol olmad›¤› gerçe¤ini herkes
kabul etmektedir. Sa¤l›k sistemi
ayr›ms›z tüm insanlar›m›z›, tüm riskle-
ri kapsamal›, prim ödemeyen sa¤l›k
hizmetinden yoksun b›rak›lmamal›,
temel kavramlar›m›zdan baz›lar›d›r.
Koruyucu hekimlik de bunlardan biri-
dir. SSGSS Yasas›nda sosyal güven-
lik bölümüne ülke gerçeklerine uyma-
d›¤› için karfl› ç›kt›. GSS endiflelerimizi
dile getiriyoruz. TDB Dergisinde de
k›saca belirttim, kay›t d›fl›l›k, sigortal›
anlam›nda adil vergi sistemi, sistemde
seçilmifllerin fazla olmamas›, denetim
yetersizli¤i birçok uygulaman›n da
yönetmeliklerle belirlenecek olmas›…
Burada diflhekimli¤i fakültelerinin aç›-
l›fl›nda da TDB’yle beraber hep bera-
ber durmal›y›z.

Sonuç olarak, birlikte bir fleyler
yapmam›z ancak ekip ruhunu paylafl-
makla anlaml› olabilir… ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› olarak, onlar›n
önünde, ne arkas›nda, sürekli olarak
yanlar›nda olaca¤›z. Lütfen, çuvald›z›
kendimize bat›ral›m.

Devam Edecek...
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Türk Diflhekimleri Birli¤i, Türk Tabipler

Birli¤i, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri

Sendikas› (SES)‘in organizasyonunda ger-

çekleflen “Sa¤l›k Hakt›r..!” mitingi, 11 Mart

Pazar günü Ankara’da büyük bir kat›l›mla

gerçekleflti.

Türk Eczac›lar› Birli¤i, Türk Hemflireler

Derne¤i, ‹stanbul Eczac›lar Birli¤i, KESK,

TMMOB gibi çok say›da sivil toplum ve

meslek örgütünün de destek verdi¤i

mitingde, yaklafl›k on bin kifli sa¤l›k hakk›

ve meslek onuru için yürüdü. Hükümetin

sa¤l›k politikalar›n›n elefltirildi¤i mitinge;

CHP, Anavatan Partisi, SDP ve ÖDP gibi

siyasi partilerde destek verdi.

Sabah erken saatlerde Ankara Tren

gar›nda toplanan yaklafl›k on bin kifliden

oluflan kortej,  ö¤le saatlerinde mitingin

gerçekleflece¤i S›hhiye Meydan›'na

ulaflt›. 

Mitinge kat›lan tüm gruplar›n alan-

da toplanmas›n›n ard›ndan Türk

Diflhekimleri Birli¤i Genel Baflkan›

Celal Korkut Y›ld›r›m bir konuflma yapt›.

Konuflmas›nda; sa¤l›k hizmetlerinde

yaflanan karmaflan›n her geçen gün

artt›¤›n› belirterek, sa¤l›k hizmetlerinin

'SA⁄LIK HAKTIR'
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p i y a s a l a fl t › r › l m a s › n a ,

sa¤l›k çal›flanlar›n›n

eme¤inin sömürül-

mesine karfl› sesi-

mizi duyurmak için

m e y d a n l a r d a y › z

diye konufltu.

Y›ld›r›m; “Bugün

diflhekimi muayene-

hanelerinin kapsam d›fl›

b›rak›larak; diflhekimli¤i

hizmetlerinin özel hastane-

lerden al›nmas›  haz›rl›klar›,

sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesi

ve piyasalaflt›r›lmas› için at›lan yeni ad›m-

lard›r” diyerek, muayenehanelere karfl› yap›lmak

istenen ayr›mc›l›¤›n asla kabul edilemeyece¤ini ifade etti

A¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetlerinin muayenehanelerden sat›n

al›nmas›n› isteyen yaklafl›k 200’ü Ankara’dan olmak üzere

1100 diflhekimi, “Sa¤l›k Hakt›r..!” mitingi için meydandayd›. 

Türkiye'nin farkl› illerinden otobüslerle Ankara'ya gelen

diflhekimleri, sabah saatlerinde Ankara gar› önünde bir

araya gelerek, TDB ve ba¤l› bulunduklar› Diflhekimleri

Odas›’n›n pankart› eflli¤inde yürüyüfl kortejine kat›ld›lar.

Türk Diflhekimleri Birli¤i Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve

Türkiye’deki 30 Diflhekimi Odas›’n›n  yönetici ve üyelerinin

haz›r bulundu¤u yürüyüfle, Türkiye’nin çeflitli bölgelerinden

gelen diflhekimli¤i fakültesi ö¤rencileri de kat›ld›.











TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹N‹N

fiEKL‹ HÜKÜMET‹ 

CUMHUR‹YETT‹R

KURULUfiTAN 
BUGÜNE…

”CUMHUR’UN 
RE‹SLER‹”

Tarih : 29 EK‹M 1923
Saat : 20:30
Yer : T.B.M.M ULUS

43.B‹RLEfi‹M
364 NOLU KANUNUN
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ OTURUMU

Haz›rlayan: Dolunay HAMAM‹ZADE
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bir gelen dahi art›k genç cumhuriyetin
cumhurbaflkan›yd›. Cumhurbaflkan›
olduktan sonra söyledikleri hiçbir zaman
elde ettikleri ile yetinmeyen karakterinin
bir yans›mas›yd›.

“Savafl meydan›nda elde etti¤imiz
baflar›, siyasi ve kültürel konularda
yapaca¤›m›z at›l›mlarla ancak amac›na
ulaflacakt›r” diyerek ülkenin yapaca¤›
daha çok fley oldu¤una iflaret etmifltir.

Genç Türkiye
Cumhuriyeti onun
önderli¤inde benzeri
görülmemifl bir at›l›m
g e r ç e k l e fl t i r m i fl t i r .
Ümmetten millete dönen
halk, ona olan güvenini
göstermifl, alfabesinden,
takvimine,medeni kanu-
nundan, giyim kuflam›na
tüm yaflant›s›n›n h›zla
de¤iflmesine uyum gös-
termifltir. Yeni nesilleri
gelece¤e umutla baka-
rak cumhuriyetin
flemsiyesinde vatan için
çal›flm›fl, üretmifl ve
ça¤dafllar›yla benzer bir
yaflant› sürmüfllerdir.

Halide Edip (Ad›var)
Han›m, ‹zmir'in kurtulu-
flundan sonra Mustafa
Kemal'e flöyle der: "Art›k
biraz dinlenirsiniz
Paflam. Çok yoruldu-
nuz...." Pafla ise flu
cevab› verir: "Dinlenmek
mi? Yunanl›lardan sonra

birbirimizle kavga edece¤iz, birbirimizi
yiyece¤iz." Bu bir tahmin midir? Hay›r!
Çeflitli gruplar aras›ndaki siyasi ve ideo-
lojik mücadele zaten y›llard›r sürmekte-
dir ve daha da sürecektir. Ve bundan
devletin zirvesi kabul edilen
Cumhurbaflkanl›¤› makam› da muaf
de¤ildir. 

‹K‹NC‹ GRUP'UN D‹REN‹fi‹ 
Birçok kiflinin sand›¤›n›n aksine,

Mustafa Kemal Pafla'n›n,
Cumhurbaflkan› olmas› sanc›s›z bir
sürecin sonunda gerçekleflmedi. Milli
Mücadele, 23 Nisan 1920'de aç›lan
Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle yürü-
tülmüfltü. Kurtulufl Savafl›'n›n öncü kad-
rosu, Padiflah'a ve ‹stanbul
Hükümeti'ne karfl› meflrulu¤unu
Meclis'ten al›yordu. Birinci Meclis'in bir
özelli¤i de 'kuvvetler birli¤i' ilkesine göre
organize olmas›yd›: Hem baflbakan›,
hem de bakanlar› Meclis seçmekle kal-
m›yor, al›nan her karar›, at›lan her ad›m›
yine Meclis denetliyordu. Meclis'in
insan kompozisyonu ve iflleyifl biçimi,

Bu anayasa de¤iflikli¤i ile “yaflas›n
cumhuriyet” nidalar› ve alk›fllar› aras›nda
bir ulusun kaderi de¤iflti. S›ra ilk reis- i
cumhuru seçmeye gelmiflti.

Türklerin tarihindeki en büyük dev-
rimci Gazi Mustafa Kemal Pafla’n›n,
1923’te zorlu bir ölüm kal›m savafl›n›n-
muzaffer komutan› olarak, milli idareyi
temsil eden meclis taraf›ndan” cumhur
reisi “ seçilmesinden daha do¤al ne ola-
bilirdi? 1923’te Kurucu lider Gazi
Mustafa Kemal Pafla’n›n cumhurbaflka-
n› seçilmesi için, bar›fl›n uluslar aras›
tescili ve cumhuriyetin ilan› beklenmifltir.
Bilindi¤i üzere, 1920-1922 y›llar› aras›n-
daki ‹stiklal Savafl› süresince, Ankara’da
toplanan siyasi idarenin itaat etti¤i bir
devlet baflkanl›¤› makam› bulunmuyor-
du. ‹flgale ve esarete topyekün baflkal-
d›ran Türk insan›n›n yetki verdi¤i mecli-
si, tarihin yazd›¤› en büyük liderine, bafl-
komutan›na, atas›na Cumhurbaflkanl›¤›
payesini veriyordu. ‹ngiltere baflbakan›
Lloyd George’un, baflar›s›z Anadolu
iflgalinden sonra söyledi¤i gibi yüzy›lda

bir an evvel tüm iktidar› kendinde topla-
yarak, hayal etti¤i reformlar› gerçeklefl-
tirmek isteyen M. Kemal'e ayak ba¤›yd›.
‹lk Meclis'te iki grup vard›: Mustafa
Kemal'e ba¤l› Birinci Grup... Ve onun
diktatörlü¤ünü ilan etmesinden korkan,
'Milli Hakimiyet' ilkesini savunan ‹kinci
Grup

O TEK OYUN SIRRI 
Böylece 28 Ekim 1923 akflam›na

gelindi. Yak›n çal›flma arkadafllar›yla
sofrada sohbet ederken beklenen aç›k-
lamay› yapt›: "Yar›n cumhuriyeti ilan
edece¤iz!" Yemekten sonra Mustafa
Kemal ve ‹smet Pafla Anayasa üzerinde
çal›flmaya bafllad›lar. Birinci madde
flöyle olacakt›: 

"Türkiye devletinin flekl-i hükümeti
cumhuriyettir." Ertesi gün Halk
F›rkas›'n›n Meclis grubu topland› ve
Mustafa Kemal'e hükümet krizini çözme
görevini verdi. O ise as›l sorunun
Anayasa'dan kaynakland›¤›n›, olay›n
kapsaml› bir biçimde ele al›nmas› gerek-
ti¤ini belirtti. Peki çözüm? Çözüm cum-
huriyet idi. Böylece 29 Ekim 1923 saat
20.30'da cumhuriyet ilan edildi. Art›k
Meclis, cumhurbaflkan›n›, cumhurbafl-
kan› da baflbakan› seçecekti. Bakanlar›
ise baflbakan belirleyecekti. Yeni kanu-
na göre cumhurbaflkan› Meclis içinden
seçilecekti. Görev süresi seçimlerle (4
y›l) s›n›rl›yd›. fiimdikinden farkl› olarak
cumhurbaflkan› olan bir kifli, ayn› maka-
ma tekrar seçilebilecekti. M. Kemal
Pafla, ilk cumhurbaflkanl›¤› seçimine tek
aday olarak girdi. Meclis'in o zamanki
resmi milletvekili say›s› 287'ydi. Ancak
seçime 159 milletvekili kat›ld›.
Bunlardan 158'i oyunu Mustafa Kemal'e
verdi. Bir oy da ‹smet Pafla'ya ç›km›flt›.
Daha sonra o tek oyun Gazi taraf›ndan
verildi¤i flayias› ç›km›flt›. Peki ya di¤er
milletvekilleri? Onlar›n seçime kat›lma-
mas› bir protesto muydu? Siyaset bilim-
ciler 'hay›r' diyor: 

"O dönemde Meclis çal›flmalar›na
kat›l›m yüksek de¤ildi. Devams›zl›k
çoktu. Oturumlarda ortalama 150
mebus haz›r bulunuyordu

Cumhuriyetin ilk baflkan› sadece iyi
bir asker, ak›ll› bir idareci, ileri görüfllü
bir lider de¤ildi. Genel cumhurbaflkan›
profilinin d›fl›nda hobileri vard›. Sanat›,
kitap okumay›, müzik dinlemeyi, dans
etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok
severdi. Zeybek oyunlar›na, gürefle,
Rumeli türkülerine büyük ilgisi vard›.
Tavla ve bilardo oynamaktan büyük
keyif al›rd›. Sakarya adl› at›na ve köpe¤i
Fox'a çok de¤er verirdi. Zengin bir
kitapl›k oluflturmufltu. Akflam yemekleri-
ne devlet adamlar›n›, sanatç›lar› ve bilim
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SAVAfi D‹PLOMATI

‹smet ‹nönü
En cömert övgülerden, felaket dolu

yergilere muhatap" olmak ve "bir ömür
içine bu kadar olay ve de¤iflikli¤in
s›¤d›¤›na flaflmamak" ‹smet ‹nönü 'nün
ifade üslubudur. Ayr›ca bu anlat›m;
yak›n tarihimizle iç içe olan bir kiflinin
yaflamsal tan›mlanmas›d›r. 

‹nönü'nün, 19. ve 20. yüzy›l›n ak›p
giden zaman dilimindeki ilginç yaflam›;
imparatorluktan yeni Türk devletine uza-
nan ola¤anüstü dönemi de kapsamak-
tad›r. Siyasal tarih olgusundan silinme
düzeyine indirgenmifl bir ulus ve ülke,
art›k yeni bir dirilifle tan›k olacakt›r.
"‹nönü" savafllar›nda; "Türk'ün ters
dönmüfl yazg›s›" de¤iflecektir.
"Mudanya" Ateflkes Antlaflmas›nda öne
ç›kan diplomatik beceri, "Lozan" da
varl›¤› hukuken onanm›fl bir devlet yara-
tacakt›r. Cumhuriyet ve devrim sürecin-
de ise; fi. Süreyya Aydemir 'in deyifliyle
"‹kinci Adam" Türkiye sahnesinde
sürekli yer tutacakt›r. 

P o l i t ik a y › ; "devlet yönetme sanat›
olarak ciddi bir ifl" sayan ‹nönü'nün,
politik sahtekârlardan çok çeken bir
ülke manzaras›nda yaflad›klar› elbette
"yaman ve çetin" olmufltur. Bafl›na tafl-
lar ya¤d›ranlarla, linç edilmekle karfl›la-
flan ve son baflbakanl›¤›nda otomobili
k u r fl u n l a n a n ‹smet ‹nönü, Osman
Bölükbafl› 'n›n bir sorusuna yan›t bulu-
namad›¤›ndan yak›n›r: " D e m o k r a s i y i
bütün bunlar için mi getirdiniz?" 

Biz ‹smet ‹nönü'yü, "Namuslular en
az namussuzlar kadar cesaret sahibi
olmal›d›r" özdeyiflindeki ruha sahip flanl›
Anadolu ‹htilali'nin "‹kinci Adam›" olarak
an›yoruz.

2. Dünya savafl› s›ras›nda, böyle bir
savafl›n y›k›c› etkilerini kald›ramayacak
durumda olan ülkeyi ustaca yapt›¤› dip-
lomatik manevralarla savafl›n d›fl›nda
tuttu.26 Aral›k 1938 y›l›nda geldi¤i CHP

adamlar›n› davet eder, ülkenin sorunlar›-
n› tart›fl›rd›. Temiz ve düzenli giyinmeye
özen gösterirdi. Do¤ay› çok severdi.
Frans›zca ve Almanca biliyordu.

Özel hayat›nda büyük bir sadelik
içinde yaflayan Atatürk çocuklar› çok
severdi. Zorlu savafl y›llar›nda bile
çocuklarlarla yak›ndan ilgilenmifl; birçok
çocu¤un hamili¤ini üstlenmifl,
birço¤unu da manevi evlat olarak kendi-
ne seçmiflti. Atatürk'ün manevi evlatlar›,
Afet ‹nan, Sabiha Gökçe, Ülkü Adatepe,
Nebile, Rukiye Erkin,  Zehra, Mustafa,
Abdurrahim Tuncak, ‹hsan'd›r.

Soyad› kanunu ile birlikte ve TBMM
taraf›ndan ç›kar›lan 24 Kas›m 1934
tarihli ve 2587 say›l› kanun [1] ile ile ken-
disine "Türklerin  Atas›" anlam›na gelen
Atatürk ismi verilmifltir. (24 Kas›m 1934).
Yaflayanlar›na iyi bir gelecek haz›rlad›.
1937 y›l›nda çiftliklerini hazineye, bir
k›s›m tafl›nmazlar›n› da Ankara ve Bursa
Belediyelerine ba¤›fllad›. Miras›ndan
k›zkardefline, manevi evlatlar›na, Türk
Dil ve Tarih Kurumlar›na pay ay›rd›. 

57 y›ll›k ömrüne kimseye nasip
olmam›fl baflar›lar s›¤d›rd›. Derler ki
ölmeseydi Kerkük bugün Türkiye top-
raklar› içindeydi. ‹çinde neler uhde kald›
bilinmez, belki do¤du¤u flehrin art›k
Türk olmad›¤›n› bilmek, belki hasta-
l›¤›ndan dolay› yapmay› planlad›klar›na
ömrünün yetmeyece¤ini bilmek. Acaba
o çok sevdi¤i Rumeli türkülerini dinler-
ken gözleri Ege’nin öbür yan›na m›
bakard›? Ülkesi için daha neler planl›-
yordu?

10 y›l daha yaflasayd›, bugün
Türkiye Cumhuriyetinin konumu nas›l
olurdu? Sorular›n›n yan›tlar›n› vermek
kolay de¤il. Bilinen tek gerçek Türk halk›
ona doyamad›.

Türk milleti türk’ün atas› anlam›nda
olan Atatürk soyad›n› verdi¤i ulu önderi-
ni 4. Cumhurbaflkanl›¤› s›ras›nda kay-
betti. Ülkede a¤alar›n boyundur-
lu¤undan kurtulmufl köylüler a¤lad›.
Kafes arkas›ndan kurtulmufl kad›nlar
a¤lad›. Gelece¤e güvenle bakmay›
ö¤renen çocuklar a¤lad›.  Ülke topye-
kün yastayd›. Falih R›fk› Atay’›n Ulus
gazetesinde yazd›klar› durumu çok
güzel özetliyor.

“En mesut Türkler Atatürk yaflarken
ölmüfl olanlard›r”

Türkiye Cumhuriyeti derin yas›na
ra¤men 1938’de inan›lmaz sessizlik
içinde ve çok k›sa bir sürede yeni
Cumhurbaflkan›n› seçti.  Atatürk’ün
silah arkadafl›, ‹nönü savafllar›n›n
muzaffer komutan›, Lozan anlaflmalar›-
n›n zehir diplomat› ‹SMET ‹NÖNÜ

genel baflkanl›¤›ndan, 1972 y›l›nda istifa
etti.1916 y›l›nda Mevhibe han›m’la
evlendi. 3 çocuk babas›yd›.

Topçu subay› oldu¤undan dolay›
a¤›r iflitirdi. Rivayete göre ifline geleni
zehir gibi duyarm›fl.  Lozan konferans›
'nda cüzdan›n› masaya at›p "milletimizin
herfleyini ald›n›z, bunu da al›n o vakit"
diyerek salonu terketmiflli¤i de vard›r. 

Cumhurbaflkanl›¤› zaman›nda
Amerika'da fizik okuyan o¤lu Erdal
‹nönü ile tart›flabilmek için kimya ve fizik
çal›flm›flt›r. Ormana girdi¤inde tüm
a¤açlar› birbirinden ay›racak kadar bilgi-
si olan bir do¤aseverdi. Klasik müzi¤e
hayrand›. Klasik müzi¤e merak›
Yemendeyken frans›zlardan ellerine
geçen bir gramofon ve plaklarla bafllad›
fakat merak›n› daha da ileri götürüp
cumhurbaflkanl›¤› döneminde keman
dersleri ald›. Bunlar›n d›fl›nda yüzme,
satranç, briç, edebiyat gibi türlü zevkle-
ri olan bir devlet adam›yd›.

‹smet ‹nönü 25 aral›k 1973’te vefat
etti.27 aral›kta dava arkadafl›n›n yan›na
An›tkabir’e defnedildi.

SIRADAK‹ ADAM

Celal Bayar
Mülkiye ö¤rencisi Altan Öymen’in 15

May›s 1950 sabah› devlet radyosu ile
ilgili tan›kl›¤› flöyledir:

“Devlet radyosu, seçimlerde ne olup
bitti¤ini hala do¤rudan do¤ruya haber
v e r e m e m i fl t i . Seçimin sadece k›smi
sonuçlar› verilmiflti. O nu yaparken de,
CHP’nin ilerde oldu¤u yerlerdeki sonuç-
lara biraz daha a¤›rl›k verilmiflti. Ancak
bunlar çok az oldu¤u için dengeyi kur-
mak gene de güç olmufltu.

“Radyonun tecrübeli dinleyicileri, bu
yay›nlar›n ne anlama geldi¤ini sapta-
makta güçlük çekmemifllerdi.Bu bir
“iktidar de¤iflikli¤i “idi.

‹stanbul gazeteleri sabaha karfl›,
yeni bask›lar yapm›fllard›. D e m o k r a t
partinin zaferini genel ifadelerle ilan edi-
yorlard›.”
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Kendimle beraber sizi de türlü hadisele-
re sürüklemeye hakk›m yok

1908 y›l›nda efline söyledi¤i kehane-
ti 62 y›l sonra gerçekleflti. Bayar, 27
M a y › s 1960'da Türk Silahl›
Kuvvetleri'nin yönetime el koymalar› ile
tutuklanarak Yass›ada'ya götürüldü. 16
ay süren soruflturma ve yarg›lamadan
sonra, Yass›ada Yüksek Adalet Divan›
taraf›ndan, 15 Demokrat Parti, ileri gele-
ni ile birlikte idama mahkum edildi.(15
Eylül 1961) Milli Birlik Komitesi, idamlar-
dan üçünü (Menderes, Zorlu, Polatkan)
onaylarken, dönemin papas› taraf›ndan
yap›lan bask›lar sonucu baflta Celal
Bayar olmak üzere, 12 Demokrat Parti
ileri geleninin idam hükmünü müebbet
hapse çevirdi. Yass›ada'dan Kayseri
cezaevine götürülen Bayar, orada
rahats›zland›, evinde tedavi edilmek
üzere serbest b›rak›ld› (7 Kas›m 1964).
7 Temmuz 1966'da da dönemin
Cumhurbaflkan› Cevdet Sunay taraf›n-
dan, Anayasa'n›n 97. maddesinde yaz›l›
sebeplere dayan›larak affedildi.

2 2 A¤ustos 1986 tarihinde, 103
yafl›nda ‹stanbul'da vefat etti.

Celal Bayar yaklafl›k üç y›l kald›¤›
Kayseri Cezaevi'ndeki günle rini anla-
t › r k e n , geriye dönüfller yaparak,
Yass›ada an›lar›n› da aktar›yor."... vak-
tiyle bu avluda a¤açlar varm›fl. Zemin de
toprakm›fl. Yass›ada davalar› bafllad›k-
lar› s›rada hapishanenin tamir ve ›slah›
ele al›nm›fl, bir subay bu iflle vazifelendi-
r i l m i fl . U z a ¤ › gören insanlar!
Mahkemenin 450-500 kifliyi mahkum
ederek buraya göndereceklerini derin
bir ferasetle daha o zaman anlam›fllar!
‹flte bu tamir s›ras›nda avludaki a¤açlar
kesilmifl, toprak yere Erciyes'in atefl
püskürdü¤ü devirden kalma siyah tafllar
-arnavutkald›r›m› tarz›nda- döflenmifl.
Bu intizams›z kara tafllar üzerinde yürür,
dört duvar aras›nda bafl›m›z› yukar›ya
kald›r›r, mavi semadan temiz hava dile-
nirken, küçük bir "filiz" dikkatimizi çekti.
Samet bu filizi himayesine ald›, korudu,
büyümesi için ihtimam gösterdi. Filiz,
kesilmifl bir a¤ac›n kökünden sürmüfltü.
Ölçtüm, tam üç kar›fl boylanm›fl, k›fl›n
kuruttu¤u yapraklar› dökülmüfl, yerine
yeflil tomurcuklar belirmifl. Bu hal bana
d›flar›da bahar›n bafllad›¤›n› hat›rlatt›.
Düflündüm: ‹stanbul, bahar›n›n güzel-
li¤iyle meflhur flehirlerimiz cennet olarak
nazar›mda canland›. Odama döndü¤üm
zaman, Kayseri Hastanesi'nden muaye-
neden gelen Bahad›r Dülger 'bahar gel-
mifl, d›flar›s› yemyeflil' dedi. Ben de bu
filizin beni aldatmad›¤›n› anlad›m." 

1 9 5 0 cumhurbaflkan› seçiminde
Türkiye’de ilk kez cumhurbaflkan› aday›
kim olacakt›r, sorusunun yan›t›n›n kolay
verilmeyece¤i belli olmufltur. 1950 seçi-
minde gözlemlenen bu ilginç e¤ilim,
aday belirleme sürecince ortaya ç›kan
ve k›sa süreli bir kargaflaya, hatta
1989’da Turgut Özal örne¤inde, ciddi ve
çok boyutlu bir krize dönüflüveren bek-
lenmedik bir olgudur. Ama 1950 siyasi
rüzgar›n› arkas›na alan Bayar Türkiye
Cumhuriyetinin 3. Cumhurbaflkan›
oldu.1883 y›l›nda Bursa’n›n Gemlik ilçe-
si Umurbey köyünde do¤an Bayar ilk
sivil Cumhurbaflkan›yd›.

Rahmetli Celal Bayar'›n askeri e¤itim
görmemifl olmas› ve bir subay olmama-
s› onun "Sivil" oldu¤unun kan›t› olarak
al›n›rsa, Bayar gerçekten "Sivil" dir. 

Siyasi sözlüklerdeki genel tan›m› ile
"Sivil", askeri ve dini örgütlenmeler için-
de bulunmayan, hukuk aç›s›ndan
ola¤an faaliyetleri cezai, askeri ve ulus-
lararas› mevzuat›n de¤il medeni huku-
kun konusu olan vatandafllard›r. Mecazi
anlamda ise "Sivil" kavram› bir kifli hak-
k›nda kullan›ld›¤›nda, bu onun nazik,
uygar, görgülü oldu¤unu ifade eder.

Celal Bayar'›n iki a¤abeyi de okul
dönemlerinde verem olduklar› için, orta
o k u l d a n (Rüfltiye) sonra babas› onu
evde e¤itmifl. Eski bir "Komitac›" olan
day›s› da ona Frans›zca ö¤retmifl. Yani
Türkiye'nin 3'üncü Cumhurbaflkan›'n›n
e¤itim hanesinde "Özel" yaz›l›yd›. Ne
lise, ne de üniversite diplomas› vard›.
Celal Bayar s›k› bir ittihatç›yd›.Kendisine
e¤itim durumu soruldu¤unda  "Benim
üniversitem ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti
oldu" demiflti Bayar. Sonra "Ben önce
‹ttihatç›y›m. Hala da ‹ttihatç›y›m. Her fley
ondan sonra gelir" diyecek kadar cemi-
yete ba¤l›yd›. Kendi an›lar›nda anlatt›¤›
gibi bu u¤urda evlili¤inden bile vazgeç-
meyi düflünmüfltür.

"AYRILMALIYIZ ARTIK" 
O'na 1908'de ‹ttihat ve Terakki'nin

Bursa Murahhas azal›¤› teklif edil-
d i ¤ i n d e , Bayar 25 yafl›ndad›r ve efli
(Reflide Bayar) ile befl y›ld›r evlidir.
Cemiyet'ten yöneticilik teklifini al›nca
efline gider ve "Maalesef evlili¤imizin
sona ermesi gerekiyor. Sizden izin isti-
y o r u m " d e r . R a h m e t l i R e fl i d e
Han›mefendi flafl›r›r ve "Neden ayr›lma-
m›z gerekiyor" diye sorar. Bayar'›n efline
cevab›, bir "Sivil siyaset" ortam›n›n siya-
setçisinin düflünmesi mümkün olmayan
bir içeriktedir. fiöyle cevap verir Bayar
efline: 

- Çünkü siyasete at›lma karar› ver-
dim. Bunun ucunda dara¤ac› da vard›r.

KIfiLADAN ÇANKAYA’YA

Cemal Gürsel
24 Haziran1960 günü,saat 18:00’de

Milli Birlik Komitesi,Devlet ve Hükümet
baflkan› Orgeneral Cemal Gürsel, davet-
lilerin ayakta dakikalarca süren coflkun
tezaruhat› aras›nda salona girmifl ve
do¤ruca kürsüye yürüyerek toplany›y›
açm›fl ve uzun bir konuflma yapt›ktan
sonra yemin etmifltir.

“Bir karfl›l›k beklemeden, a h l a k ,
hukuk ve insan haklar› prensiplerinden
ve vicdani kanaatlerimden baflka bir
s›n›rla ba¤l› olmaks›z›n kendimi Türk
milletine adad›m. Vatan›n ve milletin
mutlulu¤una ve milletin egemenli¤ine
ayk›r› bir ülkü gütmeyece¤imDemokra-
tik cumhuriyeti yeni anayasaya göre
düzenlemek ve iktidar› yeni meclise
devretmek ülküsüne ba¤l›l›ktan ayr›lma-
yaca¤›m. Bunun için flerefim namusum
ve tüm mukaddesat›m üzerine ant içe-
rim.”

Bir saat süren toplant› boyunca
meclis binas› önünde toplanan yurttafl-
larda tezarühat yapmakta-
d›r.Yurttafllar›n “Cemal pafla çok yafla”
fleklinde tezarühata devam etmeleri
üzerine “Yaln›z Cemal pafla yaflamas›n
hep beraber yaflayal›m. Yoruldunuz Aziz
vatandafllar›m. Evlerinize dönmenizi rica
ediyorum demifltir.

1961 ve 1982 cumhurbaflkan›
seçimleri askeri yönetim liderinin cum-
hurbaflkan› ilan edilmesi ile sonuçlan-
m›flt›r.

27 May›s 1960 ‹htilali öncesinde
Kara Kuvvetleri Komutan› olan Gürsel;
2 May›s 1960'da ziyareti s›ras›nda soh-
bet etti¤i Milli Savunma Bakan› Ethem
Menderes'e ve dolay›s›yla hükümete
kiflisel görüfllerini belirterek Baflbakan
Adnan Menderes'in cumhurbaflkan›
olmas›n› destekleyen tarihi bir mektubu
3 May›s 1960'da yazd›. Gürsel erken
emekliye sevkedildi ve 3 May›s 1960'da
zorunlu izinle ‹zmir'e gitti.
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yeni Anayasa gere¤ince, 10 Ekim
1961'de yap›lan genel seçimlerden
sonra oluflturulan yeni Türkiye Büyük
Millet Meclisi taraf›ndan konulan aday-
l›¤› ço¤unlu¤un deste¤ini alarak 21
Ekim 1961'de Türkiye'nin dördüncü
Cumhurbaflkan› olarak seçildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhur-
baflkan› Cemal Gürsel, geçirdi¤i rahat-
s›zl›k sonucu, TBMM karar›yla bu göre-
vinden ayr›ld›. 

1960'da hafif bir felçle bafllayan
hastal›¤› zamanla ilerledi ve Gürsel,
2 fiubat 1966'da tedavi için ABD
Baflkan› Lyndon B. Johnson'un özel
uça¤›yla ABD'ye götürüldü. 9 fiubat'ta
komaya girmesi ve durumunun gittikçe
a¤›rlaflmas› üzerine, Bakanlar Kurulu 24
Mart'ta toplanarak Gürsel'in Türkiye'ye
getirilmesine karar verdi.  

Gürsel, 26 Mart'ta Türkiye'ye getiri-
lerek,  Gülhane Askeri T›p Akademisi'ne
kald›r›ld›. Ayn› gün 37 kiflilik ''Müflterek
Sa¤l›k Kurulu'', Gürsel'in Cumhurbafl-
kanl›¤› görevine devam edemeyece¤ini
belirten bir rapor haz›rlayarak
Baflbakanl›’¤a sundu. Gürsel'in Cum-
hurbaflkanl›¤› görevi, 28 Mart 1966'da
TBMM karar›yla sona erdi. Gürsel, 16
Eylül 1966'da vefat etti

UZLAfiMANIN ‹SM‹

Cevdet Sunay
Cemal Gürsel'in hastal›¤›n›n a¤›rlafl-

t› ¤ › günlerde zaman›n Genelkurmay
Baflkan› Cevdet Sunay bu makamdan
a y r›l›p 1966 y›l›n›n 14 Mart günü
Kontenjan Senatörlü¤üyle Senato'ya
girmifl ve Gürsel'in vazife yapamayacak
durumda oldu¤una dair rapor verilme-
sinden hemen iki gün sonra
Cumhurbaflkan› seçilmifltir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28
Mart 1966 Çarflamba günkü toplant›s›n-
da oylamaya kat›lan 532 üyeden
461'inin oyu ile Devlet Reisi seçilen ve o
günkü yemin merasiminden sonra "Bu

Silahl› Kuvvetlerin tüm kademelerine
iletilen ve ordunun mutlaka siyasetten
uzak kalmas›n› tavsiye eden bir veda
mektubu göndererek ‹zmir'e yerleflmiflti.

27 May›s 1960'da albay ve daha alt
kademedeki subaylarca gerçeklefltirilen
ihtilal sonras›nda Milli Birlik Komitesi'nin
(MBK) daveti üzerine MBK'n›n baflkanl›k
görevini üstlendi ve ihtilal lideri olarak
kabul edildi. Kendisiyle yapilan 16
Temmuz 1960 tarihli bir gazete
(Cumhuriyet) görüflmesinde, ‘fiebeke
zaten haz›rd›. Ben flahsen ordunun siya-
sete kat›lmas›n› istemiyor ve genç arka-
dafllar›m›n (ihtilal) teflebbüslerine engel
oluyordum. ‹fller öyle bir seviyeye geldi
ki, ordunun siyasete kar›flmas›na karfl›
olmama ra¤men, onlar› görevlerinde
serbest b›rakt›m. fiimdi bütün hedefim,
adalet ve ahlak prensiplerine dayal› bir
idareyi yeniden kurmaktir.’ aç›klamas›n-
da bulundu.

Cemal Gürsel, daha önce iptal edil-
mifl olan Türk ve ‹skoç milli futbol maç›-
n›n Ankara'da 8 Haziran 1960’da yeni-
den tertip edilmesini sa¤lad›kdan sonra
(Türkiye 4, ‹skoçya 2), ihtilalin yaratt›¤›
üzüntülü ortamda milli moralin ve kay-
naflman›n artmas› için "Cemal Gürsel
Kupas›" isimli, 3 Temmuz’da finali ‹stan-
bul’da oynanan Türk futbol turnuvas›n›
organize edip izledi (Fenerbahçe 1,
Galatasaray 0).

Tutuklu gazeteci ve ö¤rencilerin ser-
best b›rak›lmas›n›, yasakl› kapat›lm›fl
gazetelerin yeniden aç›lmas›n› sa¤lad›.
Yeni anayasan›n haz›rlanmas› için ‹stan-
bul Üniversitesi profesörlerini görevlen-
dirdi. Rag›p Gümü flpala'ya Demokrat
partilileri toplayan Adalet Partisi'ni
kurma görevi verildi. Yeniden demokra-
tik düzene dönülmesinde, yeni askeri
darbelerin önlenmesinde ve 1961
Anayasas›'n›n haz›rlanmas›nda liderlik
etti. Devlet Baflkan› Cemal Gürsel ve
‹smet ‹nönü’nün, di¤er dünya liderleri ile
birlikte Menderes ve di¤er kabine üyele-
rinin idam cezalar›n›n aff› dilekleri, Milli
Birlik Komitesi taraf›ndan reddedildi.
Komite üyesi bir kurmay albay taraf›n-
dan yap›lan suikast girifliminden yaral›
olarak kurtuldu. Bu olaydan sonra, ken-
dini silahla vuran albaya hukuki ceza
istemedi ve onunla di¤er 13 MBK üyesi
yurt d›fl›na görevli olarak gönderildiler.

Baflbakanl›k ve Cumhurbaflkanl›¤›
görevlerine aday olmalar› için yüksek
düzeyli t›p ve mühendislik dal›ndaki
Ankara'daki akademisyenlere teklif
götürdü ve destek verme önerisinde
bulundu. Cumhurbaflkanl›¤› için kendi
adayl›¤› ya da baflkalar›n›n adayl›klar›na
karfl› hiçbir lobi ve giriflimde aç›k ya da
dolayl› flahsi rol almad›.

Halk oyuna sunulan ve kabul edilen

serefli vazifeyi kabul ederken, milletin ve
sizlerin hizmeti için Allah'tan bana yar-
d›mc› olmas›n› niyaz ederim" diyerek
görevine bafllayan Sunay'dan boflalan
Genelkurmay Baflk a n l› ¤ ›'na da Kara
Kuvvetleri Kumandan› Cemal Tural geti-
rilmifltir. An›lar›ndan ö¤rendi¤imize göre
Cemal Tural'›n bu makama getirilmesi
Sunay'›n tavsiyesiyle gerçekleflmifltir.

1966 y›l›n›n meclis aritmeti¤i
Adalet partisinin tek bafl›na cumhur-
baflkan›n› seçebilmesine olanak tan›-
yordu. 1965 seçimlerinde m e y d a n l a r-
d a CHP + Ordu = iktidar propagandas›
yap›lm›flt›. Dönemin AP Genel Baflkan›
Süleyman Demirel, 27 Aral›k tarihinde
kat›ld›¤› Abbas Güçlü ile Genç Bak›fl
program›nda flöyle diyordu…

-Halk› birbirine yaklaflt›rmaya çal›fl-
t › k . Kurumlar›n kavgal› olmas› siyaseti
ray›ndan ç›kart›yor. O gün o iflleri topar-
layabilecek olan merhum Cevdet Sunay,
Genelkurmay Baflkan› idi. Kendisine git-
tim dedim ki” Say›n Genelkurmay
Baflkan›, siz benim emrimdesiniz flimdi
ben sizin emrinize girece¤im. Sizi Cu m-
hurbaflkan› istiyoruz.

Ana muhalefet baflkan› ‹smet
‹nönü’nün de görüflü bu yöndeydi.
Böylece Cumhuriyetin 12. Genelkurmay
baflkan›, 5. Cumhurbaflkan› oldu.

BAKIMSIZ KÖfiK'TE T‹T‹Z B‹R EV
KADINI: ATIFET HANIM

Cevdet Sunay, 1929 y›l›nda, 31
yafl›ndayken, 21 yafl›ndaki At›fet
Han›mla evlendi. Üç çocuklar› oldu:
Atilla, Aysel, Argun. Baz› cumhurbaflka-
n› efllerinin aksine At›fet Han›m, evini
seve seve terk edip Çankaya'ya ç›kt›.
Cemal Gürsel hasta oldu¤u için efli
Melahat Han›m, Köflk ile ilgilenememifl-
ti. At›fet Han›m ilk gitti¤inde karfl›s›na
ç›kan manzaray› flöyle anlat›r: "Köflk
çok bak›ms›zd›. Her odada gri, demir bir
karyola ve üzerlerinde askeri battaniye...
Koridorun sonunda Gürsel Pafla'n›n
odas› vard›. Atatürk döneminden kalma
perdeler çok eskimiflti. Salondaki çiçek-
li hal› delik deflikti. Ortadaki masan›n
üzerinde, etraf›na makine çekilmifl
patiska bir örtü vard›. Atatürk'ün yatt›¤›
ve gül bahçesine bakan odadaki eflyalar
da eskimifl ve solmufltu. Kimse kullan-
mad›¤› için perdeler çürüyüp dökülmüfl-
tü. Sauna bölümünde, duvardaki mus-
luklardan s›cak sular f›flk›r›yordu. Her
yeri temizlettik, onartt›k, yeniledik. Hatta
sonraki cumhurbaflkan›n›n efli Emel
Korutürk, 'Bize yapacak ifl b›rakmam›fl-
s›n›z' demiflti."

REJ‹M‹N YEN‹ ADI
1990'l› y›llarda, öncülü¤ünü Prof.

Mehmet Altan'›n yapt›¤› bir grup '‹kinci
Cumhuriyet' kavram›n› ortaya att›.



37

Çok s›k›nt›l› günlerdi. Fahri
Korutürk’ün efli Emel Korutürk, eflinin,
Türkiye’nin alt›nc› Cumhurbaflkan› olu-
flunun hikâyesini flöyle anlat›yordu.

- Tam da o günlerde, Kad›köy
Moda’da, saat gece yar›s›na do¤ru iler-
lerken bizim evin  telefonu çald›: “Dedi
ki efendim Fahri Pafla ile görüflebilir
miyiz?’ ‘Beyefendi uyuyor’ dedim. ‘Çok
mühim bir fley için görüflmek istiyoruz’
dedi. ‹hsan Sabri Ça¤layangil, o zaman
Hariciye Vekili idi. ‘Frak›n›z› al›p yar›n
Ankara’ya gelebilir misiniz? Muhakkak
gelmeniz lâz›m. Bekliyoruz sizi’ dedi.
Bizim hiç akl›m›zda yoktu cumhurbafl-
kan› olaca¤›. Bir gecede ortaya ç›kt›.
Ama Fahri bir flart koflmufltu. ‘‹ki parti
birleflip karar versin. Bir kere oylamaya
girerim, yoksa kabul etmem’ demiflti.”

1903’te do¤an, 1936 y›l›nda Montrö
Bo¤azlar Konferans›’na askerî uzman
olarak kat›lan, Deniz Kuvvetleri
Komutan› olarak 1960’ta emekli olan,
soyad›n› bizzat Atatürk’ün verdi¤i Fahri
Korutürk, Kemahl› üç çocuklu bir ailenin
o¤luydu. Sadi Koru soyad›n› kullanan
kardefli, Amerika’da devam ettirdi¤i tah-
sil hayat›ndan sonra profesör olmufl ve
Amerikal› bir kad›nla evlenip orada kal-
m›flt›. ‹ki o¤lu olmufl, ancak onlar›n da
Türkiye ile ba¤lant›lar› yok gibiydi; hatta
Türkçe dahi bilmiyorlard›. Fahri Korutürk
ile ünlü Cimcoz ailesinin bir ferdi olan
Emel Han›m müflterek bir arkadafllar›
sayesinde tan›flm›flt›.Emel Korutürk
tan›flmalar›n› flöyle anlat›yor. “Kocas› da
bahriyeli, Fahri’nin çocukluk arkadafl›
olan Vecihe Han›m vard›. Onlar böyle
‘Aman flöyle k›ymetli, flöyle iyi, hatta rei-
sicumhur olabilecek bir insan’ diye met-
hetmiflti onu. Evlenmeyi düflünmüyor-
dum. Onlar›n teflviki ile evlendim.

Fahri Korutürk sanata düflkün, özel-
likle alaturka müzikten hofllanan ve
anlayan biriydi. Gençli¤inde meflk etmifl
Korutürk’ün önemli özelliklerinden biri
de çok dakik olmas›yd›. 27 May›s’tan
sonra Moskova Büyükelçili¤i’ne atanan
Korutürk, orada, Endonezya sefaretinde
Endonezya Cumhurbaflkan›’n›n, hem de
kendi davetine bir saat geç kalmas›na
tahammül edememifl, mekân› terk ede-
rek Kruflçev’i bile flafl›rtm›flt›. Madrid
Büyükelçili¤i’ne tayin olmas›na ra¤men
bu da¤›n›kl›¤a daha fazla dayanamay›n-
ca da istifa etmiflti.

1968’de Cumhuriyet Senatosu
Üyeli¤i’ne seçilen Korutürkler için özel-
likle Moskova Büyükelçili¤i unutulmaz-
d›. Çünkü komünist rejim Türk Sefiri
Korutürk ve ailesini dört y›l boyunca
sürekli dinlemiflti.

1973 y›l›nda iki büyük partinin uzla-
flarak seçti¤i Fahri Korutürk’ün daha
sonra tüm çabas›na ra¤men bu iki parti-
yi bir araya getirememesi çok dramatik-

Özlemleri, Avrupa Birli¤i ilkelerine uyum
sa¤lam›fl, demokrasisini gelifltirmifl, ger-
çekten hukuk devleti haline gelmifl yeni
bir cumhuriyet özlemiydi. Ancak bu
t a b i r , ' s ö z ' olarak yeni de¤ildi. 27
May›s'tan sonra, hem Anayasa'da, hem
de parlamentoda önemli de¤ifliklikler
yap›ld›¤› için, baz› yazarlar, o yeni döne-
me '‹kinci Cumhuriyet' ad›n› vermifller,
h a t t a baz›lar› Sunay'a, "‹kinci Cumhu-
riyet'in ikinci Cumhurbaflkan›" demiflti.

Yedi y›ll›k görev süresini tamamla-
d›ktan sonra 1973 y›l›nda Cumhur-
baflkanl›¤›'ndan ayr›ld›. 

Cevdet Sunay 22 May›s 1982
gününde vefat etti.

SO⁄UK SAVAfi

Fahri Korutürk
Türkiye’de en tart›flmal› Cumhurbafl-

kanl›¤› seçimlerinden biri, koltu¤un
alt›nc› sahibinin belirlenmesi sürecinde
yaflanm›flt› flüphesiz. 27 May›s 1960
darbesiyle, bir gece evinden al›narak
kendisine Cumhurbaflkanl›¤› yolu aç›lan
Cemal Gürsel’in sa¤l›k durumu nedeniy-
le görevini yürütemeyece¤inin anlafl›l-
mas›ndan sonra Cevdet Sunay olmufltu
bu koltu¤un beflinci sahibi. Onun görev
süresi dolunca, Çankaya’da oturacak
ismin belirlenmesi tam bir komediye
dönüflmüfltü. Ordu içinde bir grup aç›k-
tan aç›¤a Faruk Gürler’in bu göreve
getirilmesi için Çankaya üzerinde alçak-
tan jet uçufllar› bile yapm›flt›. CHP’li
Mustafa Kemal Palo¤lu, emekli
Orgeneral Tekin Ar›burun, Ferruh
Bozbeyli seçimlerde ilk aday olan isim-
lerdi. Öte yandan, dönemin CHP Genel
Baflkan› Bülent Ecevit ile AP Genel
Baflkan› Süleyman Demirel, zaman›n
Anayasa Mahkemesi Baflkan› Muhittin
Taylan’›n adayl›¤› üzerinde uzlaflmaya
varm›flt›. Ancak, görev süresinin uzat›l-
mas› beklentisi içindeki Cevdet Sunay,
Taylan’› Cumhuriyet Senatosu üyeli¤ine
atamaya yanaflm›yordu.

tir. Bir yanda K›br›s’a ç›kartma yap›lan
di¤er yanda kanl› 1 May›s eylemlerinin
yafland›¤›, gençli¤in kan›n›n kaynad›¤›
bu dönemlerde, 6 Nisan 1973’ten 6
Nisan 1980’e kadar cumhurbaflkanl›¤›
koltu¤una oturan Fahri Korutürk’ün
ülkenin en zor günlerinde devletin kurul-
lar›n›n sa¤l›kl› iflleyebilmesi için çok
büyük gayret göstermiflti. O dönemde
bir hükümet gidiyor, di¤eri geliyordu.
Fahri Korutürk, ailesine devlet ifllerinden
hiç bahsetmezdi. Asker kökenli, emekli
oramiral olmas›na ra¤men, Cumhur-
baflkanl›¤› Köflkü’ne, daha öncekilere
göre ‘sivil’ bir hava getirmiflti. Onun
döneminde köflkün kap›lar› milletvekille-
rinin tümüne, ayr›ca sanat ve kültür
adamlar›na da aç›lm›flt›.

Nihayet 6 Nisan 1980’de onun da
görev süresi dolmufltu.Ailesi bozulan
sa¤l›¤› nedeniyle bugünün geldi¤ine çok
s e v i n m i fl t i . Bilmedikleri fley ülkenin
alt›nda yanan ateflin hararetinin artaca¤›
ve yeni Cumhurbaflkan› seçilemedi¤i
için ülkenin bir Eylül sabah› tank sesiyle
uyanaca¤› idi.

DARBE.M‹? ÇARE M‹?

Kenan Evren
Tarih 27 Aral›k 1979. 
Ankara. 
Önde Genelkurmay Baflkan› Kenan

Evren, arkas›nda kuvvet komutanlar›,
haz›rlad›klar› bir mektup ve mektuba ilifl-
tirilmifl TSK’nin görüfllerini yans›tan iki
sayfal›k bildiriyle Cumhurbaflkan› Fahri
Korutürk’e yeme¤e gittiler. 

‘Buyrun oturun çocuklar’ d e d i
Korutürk. 

Oturuldu, yenildi içildi, derken
konuya girildi: 

‘Efendim  gidiflat iyi de¤il TSK kuv-
vetleri durumdan çok rahats›z. Halk art›k
bu ifle bir son vermemizi bekliyor.

Hergün kardefl kan› dökülüyor. Bu
duruma bir son vermek gerekiyor.

Korutürk tansiyonu düflürdü.



‘fiimdi yapmay›n. Bir defa ihtilal
mevsimi de¤il. Tarihe dönüp bak-
t›¤›m›zda ihtilallerin hep kuru mevsimler-
de, ekseriyetle Eylül - Ekim ay›nda yap›l-
d›¤›n› görürüz. Tanklar›n›z yürümez,
çamura saplan›r kal›r maazallah...’ 

Korutürk’ün görev süresi birkaç ay
sonra doluyordu. ‘Darbeyle indirilmifl
Cumhurbaflkan›’ olarak an›lmak kabul
edilir bir durum de¤ildi bir ‘centilmen’
için. 

‘Karar›n›z› erteleyin’ dedi ve ekledi:
‘E¤er karar›n›zda ›srarl›ysan›z ve beni
engel olarak görüyorsan›z, bir sa¤l›k
nedeni ileri sürüp istifa etmeye haz›r›m.’

Komutanlar bu teklife s›cak bakma-
d›. Sayg›n bir isimdi Korutürk, onu bir
oldu bittiyle karfl› karfl›ya b›rak›p refüze
etmek yak›fl›k almazd›. Konuflmalar›n
sonunda ‘sabredilmesi’ karar› ç›kt›. 

Nitekim, darbenin mimar› Orgeneral
Kenan Evren, y›llar sonra, ‘Sabrettik,
murad›m›za erdik’ diyecektir.

Ahmet Kenan Evren (do¤um 17
Temmuz 1917 - Alaflehir, Manisa)
Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhur-
baflkan› ve Türk Silahl› Kuvvetleri'nin 17.
Genelkurmay Baflkan›'d›r.

27 May›s 1960 darbesi ve 12 Mart
1971 muht›ras›n›n ard›ndan Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde silahl› kuvvetlerin
yönetime üçüncü aç›k müdahalesi olan
12 Eylül darbesinin en tepesinde Kenan
Evren vard›.

Bu müdahale ile Süleyman Demirel'in
Baflbakan'› oldu¤u hükümet görevden
a l › n d › , Türkiye Büyük Millet Meclisi
la¤vedildi, 1970 sonras›nda de¤ifltirilen
1960 Anayasa's› tamamen rafa kald›r›ld›
ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlan-
d›¤› bir bask› dönemi bafllad›.

Genelkurmay Baflkan› Orgeneral
Kenan Evren ve Kuvvet Komutanlar›
taraf›ndan oluflturulan askeri cunta Milli
Güvenlik Konseyi ad› alt›nda 1983 genel
seçimine kadar Türkiye'ye iliflkin tüm
kritik kararlar› ald›.

Darbe ard›ndan geçen 3 y›l içerisin-
de önemli kanunlar›n tamam›na yak›n›
de¤ifltirildi ve cuntan›n belirledi¤i
Dan›flma Meclisi taraf›ndan haz›rlanan
Anayasa, 1982 y›l›ndaki halk oylamas›n-
da, yüzde 92'lik "Evet" oyu ile büyük
farkla kabul edildi. Halk oylamas›nda
'Hay›r' oyu kullananlar› sand›k bafl›nda
bask› alt›nda tutmak için rengi d›flardan
görünen oy pusulalar› kulland›r›ld›¤›
iddia edildi ama bu, Anayasa'n›n çok
büyük ço¤unlukla kabul edilmesini aç›k-
layan tek neden de¤ildi. Anayasa'n›n
kabulünün bir baflka önemli etkeni ola-
rak, ihtilal öncesi iç savafl ortam› nedeni
ile vatandafllar›n kendi hayatlar›ndan
endifle etmesi de ifade edilir.

12 Eylül 1980 darbesi, Türkiye'de
halk›n önemli bölümü taraf›ndan, siyasi

ve ekonomik sorunlar›n hiçbirine çözüm
bulamayan iflas etmifl parlamenter reji-
min 'hakl›' alternatifi olarak görüldü. Bu
nedenle, darbeye bir direnifl olmad›¤›
gibi, büyük ço¤unluk, darbe liderlerini,
ülkenin yeni liderleri olarak k›sa sürede
benimsedi.

Ayn› halk oylamas›nda, Kenan Evren
Cumhurbaflkan› seçildi. Kabul edilen
Anayasa'da, cunta üyelerinin ömür boyu
yarg›lanmas›n› engelleyen geçici 15.
madde seçimlerle iktidara gelen hiçbir
hükümet taraf›ndan kald›r›lmad› ve 12
Eylül liderlerinin dokunulmazl›¤› sürdü.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin
gerekçeleri aras›nda ülkede yayg›nlaflan
siyasi cinayetler, Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin birçok tur ard›ndan
Cumhurbaflkan›'n› seçememesi ve 6
Eylül günü Konya'da Necmettin
Erbakan önderli¤inde yap›lan ve darbe
liderlerinin flerîat amaçl› bir kalk›flma
giriflimi olarak niteledi¤i yürüyüfl göste-
rildi.

Ülkede t›rmand›r›lan sa¤-sol ve
alevi-sünni gerginli¤i bireysel ve kitlesel
siyasi cinayetleri besledi. 12 Eylül 1980
öncesinde sa¤ ve sol siyasi hareketin
önde gelen temsilcileri cinayetlere kur-
ban gitti. Doç. Bedrettin Cömert, Abdi
‹pekçi, Gün Sazak, Nihat Erim ve tan›n-
m›fl birçok kifli sa¤ ve sol gruplara men-
sup militanlar taraf›ndan öldürüldü.
Darbe öncesinde siyasi c i n a y e t l e r i n
say›s› her gün 30'a yaklafl›yordu.

12 Eylül 1980'e gelindi¤inde 19 ilde
s›k›yönetim uygulan›yordu.

Ülkede, yönetemeyen hükûmet,
karar alamayan Meclis ve ard› arkas›
kesilmeyen siyasi cinayetlerin yol açt›¤›
y›lg›nl›k havas›, 12 Eylül öncesi dönemin
son Baflbakan› Süleyman Demirel'in "70
sente muhtac›z" sözü ile özetlenen
iflsizlik, k›tl›k ve iflyeri anlaflmazl›klar› ile
yo¤unlaflt›.

Darbe ard›ndan, siyasi cinayetlerin
çok k›sa sürede sona ermesi, güvenlik
güçlerinin fliddet eylemlerini darbe
öncesinde neden önlemedi¤i / önleye-
medi¤i sorular›n› da beraberinde getirdi.
Amerika Birleflik Devletleri yönetiminin
darbeden haberdar oldu¤u ve darbe
gecesi Baflkan Jimmy Carter'a "bizim
çocuklar ifli bitirdi" anlam›nda bir mesa-
j›n, bir toplant›n›n ortas›nda iletildi¤inin
anlafl›lmas›, 12 Eylül'de ABD'nin rolü
konusunu da tart›flmalara açt›.

12 Eylül 1980 ard›ndan partiler
la¤vedildi, parti liderleri önce askeri
üslerde gözetim alt›nda tutuldu, ard›n-
dan yarg›land›. Bu durum, siyasi partile-
rin süreklili¤i konusunda tarihsel sorun-
lar yaflayan Türkiye'de siyasi temsilin
demokratikleflmesi önünde yeni bir
engel oluflturdu, siyasi gelenekler geçici
de olsa alt-üst edildi. Kas›m 1982 y›l›n-

da kabul edilen anayasa ileTürkiye’nin
7. Cumhurbaflkan› oldu. Türk siyasi tari-
hine katt›¤› ilginç sözler haf›zalardan
silinmedi.

-Asmayal›m da besleyelim mi?
-Adalet yerini bulsun diye bir sa¤dan

bir soldan as›yorduk.
-Netekim
9 Kas›m 1989'da görev süresi doldu

ve cumhurbaflkanl›¤›ndan ayr›larak
Marmaris'te resimle ilgilenmeye bafllad›.
Son günlerde “Türkiye 8 eyalete bölüne-
bilir” aç›klamas› tekrar gündeme gelme-
sine neden oldu.

L‹BERAL 
RÜZGARLARIN YELKENL‹S‹ 

Turgut Özal
Turgut Özal 12 Eylül öncesi yap›lan

s e ç i m l e r d e Milli Selamet partisinden
milletvekili seçilseydi, herhalde siyasi
yasakl› olarak mühendislik yapacak-
t›.Fakat tam tersi bir geliflme olmufl,
seçimi kaybetmifl ve Çankaya köflkü’ne
Türkiye’nin 8. Cumhurbaflkanl›¤›na uza-
nan bir yolculu¤a bafllam›flt›r. 12 Eylül
askeri müdahalesi onu buldu¤unda o
Dünya Bankas›nda ki görevinden dön-
müfl,Baflbakanl›k müsteflar› ve devlet
planlama teflkilat› müsteflar vekilidir. 24
ocak 1980 ekonomik önlem paketinin
takdimini yapt›¤› brifingle Ordu
Karargah›nda muhataplar›n› ikna etmifl
olmal› ki; az sonra Baflbakanl›k görevi
verilen Oramiral Bülent Ulusu’nun yar-
d›mc›l›¤›na getirilmifl ve mimar› oldu¤u
ekonomik önlem paketinin uygulanma-
s›nda birinci derecede sorumluluk
a l m › fl t › r . 1983 seçimlerinde Cumhur-
baflkan› Evren ve tüm komutanlar›n
gönlünden geçen Turgut Sunalp’in
Milliyetçi Demokrasi partisinin kazan-
mas›yd›. Ancak Özal’›n ANAP’› herkesi
flafl›rtarak ipi gögüslemifltir. 4 e¤ilimi
temsil etti¤i söylenen ANAP’›n vitrinine
sa¤c›lar›, solcular›, dindarlar›, liberalleri
mutlu edecek isimler koymufltu.
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Demirel, Ecevit gibi isimlerin siyasi
yasakl› oldu¤u dönemde karfl›s›nda
ciddi bir muhalefet bulmayan Özal, “Ben
zenginleri severim” diyerek ülke çap›nda
liberal rüzgarlar estirmeye bafllad›.
”Türkiye’yi küçük Amerika yapaca¤›z”
sözü gönlünde yatan aslan› belirtmeye
yetiyordu. Bugüne kadar gelen her lider-
den farkl› davran›fllar sergilemesi ilgi
çekiciydi. Ailesi hep göz önünde idi. Efli
Semra han›m›n kurdu¤u papatyalar
vakf›, k›z› Zeynep’in evlilikleri, o¤ullar›n›n
ticari dehalar›(!) baflbakan›n yo¤un elefl-
tiriler almas›na neden oldu. 1987 seçim-
lerinde ANAP oylar› inifle geçmiflti. Art›k
baflbakan yak›n çevresine Çankaya’ya
ç›kabilece¤i yönünde ipuçlar› veriyordu.
Siyasi yasaklar kalkm›fl, D e m i r e l
DYP'nin bafl›na geçerek siyasete dön-
müfltü. Özal ise ANAP Genel Baflkan› ve
Baflbakan'd›. ‹ki eski dost, art›k "siyasi
rakip"tiler. Özellikle 1987 seçim kam-
panyas›nda birbirlerini çok h›rpalad›lar,
ama "medeni çizgi"yi hiç aflmad›lar. 

Özal, 1989'da Cumhurbaflkan› seçil-
d i . Demirel ise, 1991 seçimlerinden
sonra DYP-SHP koalisyonu kurmufl, 11
y›ldan sonra tekrar Baflbakanl›k
koltu¤una oturmufltu. O y›llarda Özal’›n
Çankaya’ya ç›kmas›n› istemeyen muha-
lefetin ortaya att›¤› ve toplumun büyük
bir bölümüne yay›lan “al›flamad›k” kam-
panyas›na yan›t› “al›fl›rlar, al›fl›rlar”
fleklinde idi. Konuflmay› sever, güzel
konuflurdu. Bazen ipin ucunu, ya da
dozunun kaç›r›r, "ümü¤ünü s›kar›z",
"k›çüstü oturdular" gibi laflar ederdi. "O
zaten Bursal›" diyerek merhum ‹hsan
Sabri Ça¤layangil'i, "O küçük Turgut'la
u¤rafls›n" diyerek Erdal ‹nönü'yü k›zd›r-
d›¤› olurdu.

Yapt›¤› reformlar› tamamlamak için
"‹kinci De¤iflim Program›" haz›rlam›flt›. 

Amerika tipi Baflkanl›k Sistemi'ni
savundu¤u bu programda, K‹T'leri, sos-
yal güvenlik sistemini, barajlar›, otoyol-
lar›, elektrik santrallerini, okullar› ve has-
taneleri özellefltirerek, ekonomideki pay›
minimuma indirilmifl bir devlet modeli
öngörülüyor; k›rsal nüfusun yüzde 15'e
düflürülmesi, kentsel nüfusun yüzde
85'e ç›kar›lmas›, memur say›s›n›n yar›
yar›ya azalt›lmas›, tar›m toplumundan
ileri sanayi toplumuna geçilmesi, vergi
oran›n›n tek tip olmas› ve idari reformla-
r›n yap›lmas› hedefleniyordu. 

Özal, Cumhurbaflkanl›¤›'ndan istifa
ederek aktif siyasete dönmeyi ve bu
program›n› hayata geçirmeyi düflünü-
yordu. Ömrü yetmedi. 

Çok çal›flm›fl, flartlar› ve f›rsatlar› iyi
de¤erlendirmifl, biraz da flans›n yard›-
m › y l a " d e v l e t i n zirvesi"ne ç›km›flt›.
"Cumhurbaflkanl›¤› kaderimdi" diyordu. 

Çankaya'da yapayaln›zd›. Bol bol
seyahat ediyordu. 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne
yapt›¤› ve 4 Nisan 1993'te bafllay›p 15
Nisan 1993'te biten 11 günlük son gezi,
onu çok yormufltu. 

Gezinin son dura¤› Azerbaycan'da
art›k ayakta durabilecek gücü kalmam›fl,
yüzü sararm›flt›. 

"Yoruldunuz efendim" diyenlere,
"Ben daha gencim" karfl›l›¤›n› veriyordu. 

Genç öldü. 
Öldü¤ünde altm›flalt› yafl›ndayd›. 

YOL VE SÜVAR‹

Süleyman Demirel
Cumhurbaflkan› Turgut Özal 17

Nisan 1993 günü Ankara'da vefat
etti¤inde, o zaman Baflbakan olan
Süleyman Demirel Ayd›n'da Adnan
Menderes Üniversitesi R e k t ö r l ü k
Binas›'n›n aç›l›fl törenindeydi. ‹çiflleri
Bakan› ‹smet Sezgin, Ankara Valisi
Erdo¤an fiahino¤lu'nun telefonla bildir-
di¤i ac› haberi Demirel'e iletti. Demirel
kürsüye ç›karak, son derece üzgün bir
flekilde, "Cumhurbaflkan› Özal'›n vefat
etti¤i haberinin kendisine ulaflt›¤›n›"
aç›klad›. 

Yan›ndakilerle birlikte hemen
Ankara'ya hareket eden Demirel, önce
Özal'›n bulundu¤u Hacettepe Hasta-
n e s i ' n e g i t t i , oradan Çankaya Köflkü'ne
ç › k a r a k , aç›lan taziye defterine flunlar›
yazd›: 

"De¤erli dostum, aziz kardeflim.
Geride kalan k›rk y›l›, hat›ralarla dolu ola-
rak geçirdik. Sana ebediyet yolunda
hay›rl› yolculuklar diliyoum." 

Daha sonra yapt›¤› aç›klamada ise
flöyle diyordu: 

"Say›n Özal ile ümitlerimizi, sevinçle-
rimizi, üzüntülerimizi, lokmam›z› paylafl-
t›¤›m›z çok günler olmufltur. Rahmetli
Özal ile yapt›¤›m›z mücadelede hiçbir
zaman insanl›k çerçevesi d›fl›na ç›kma-
d›k. Özal'›n Türkiye'ye yapt›¤› katk›lar,
ölümünden sonra da olumlu etkilerini
göstermeye devam edecektir." 

Türkiye'nin en genç genel müdürü,
en genç baflbakan› ve ‹smet ‹nönü'den

sonra en uzun baflbakanl›k yapm›fl kifli-
sidir. 

6 dönem Isparta Milletvekilli¤i yap-
m›fl, 7 sene yasakl› kalm›fl, 6 defa hükû-
metten gitmifl, 7 defa hükûmet kurmufl-
tur. 

16 May›s 1993 tarihinde, Türkiye
Büyük Millet Meclisi taraf›ndan
Türkiye'nin 9. Cumhurbaflkan› olarak
seçildi. 

Demirel bu görevi 16 May›s 2000
tarihine kadar sürdürdü. Yak›n tarihimi-
zin miheng tafllar›ndan olan Demirel efli
Nazmiye han›mla birlikte yürüdü¤ü uzun
siyasi yolculukta tüm iniflleri ve ç›k›fllar›
y a fl a d › .

Turgut Özal kendi partisinin oylar›yla
cumhurbaflkan› olmufltu. DYP'nin 1993
y›l›ndaki oylar› ise Demirel'i Köflk'e ç›kar-
maya yetmiyordu. 'Baba' en büyük
deste¤i ‹nönü ve Türkefl'ten ald›. 

Adettir, 23 Nisanlarda çocuklar siya-
setçileri ziyaret eder. 23 Nisan 1993'te
de çocuklar dönemin baflbakan›
Süleyman Demirel'i ziyaret etmiflti.
Sordular: "Cumhurbaflkan› olmak istiyor
musunuz?" Baflbakan çocuklar›n gözle-
rinin içine baka baka flöyle dedi: "Hiç
düflünmedim ama üstüme kalacak gibi
g ö r ü n ü y o r . " '17 Nisan 1993 günü
Demirel, Ege'deydi. Ayd›n Havaalan›'n›n
aç›l›fl›n› yaparken gelmiflti haber: Turgut
Özal kalp krizi geçirdi, durumu iyi de¤il."
Adnan Menderes Üniversitesi'nin aç›l›-
fl›nda da kesin bilgi ulaflt›: Turgut Özal
vefat etmiflti. Demirel o andan itibaren
cumhurbaflkan› seçilmekten baflka hiç-
bir fley düflünmedi!

ÖZAL'IN ÖLECE⁄‹N‹ B‹L‹YORDU 
Asl›nda bu düflüncesi de yeni de¤ildi.

Önceki bölümde de belirtti¤imiz gibi,
1987 seçimlerinde ANAP 292 milletveki-
li ile tekrar iktidara gelince, Özal, Çanka-
ya'ya ç›kar" demiflti Demirel. Daha son-
ralar› da eklemiflti: "Onun yerinde olsam,
ben de kendimi seçtirirdim." Demirel'in
Çankaya için iki fikri vard›: Özal'› oradan
indirmek. (Ancak bu kriz yarat›rd›)...
Köflk'e Özal'dan sonra 1996 y›l›nda ç›k-
mak. Ancak Demirel'e el alt›ndan gelen
haberler bu hesaplar› de¤ifltirmiflti: Özal
ciddi biçimde hastayd›! Kamuoyu bunu
y›llar sonra (May›s 2002) ö¤rendi. Emin
Çölaflan, gazetedeki köflesinde flöyle
yaz›yordu: "Ocak 1993'te, halam›n o¤lu
ve Meclis Baflkan› Hüsamettin Cindoruk,
'Özal gidici, yak›nda ölecek' dedi. ‹nan-
mad›m. Bilginin Demirel'den geldi¤ini,
gizli devlet bilgisi oldu¤unu, Özal'›n yaz
aylar›n› ç›karamayaca¤›n› söyledi." Konu
Demirel'e aç›ld›¤›nda, "ABD'deki hasta-
neden bana gelen bilgi, Özal'›n prostat
kanseri oldu¤uydu..." demiflti. Ancak
prostat kanseri adam› öyle h›zla 'götürür'
müydü? Hay›r! Peki o halde nas›l oluyor-
du da, Özal'›n yaz aylar›n› ç›karamaya-
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ca¤›n› Demirel biliyordu? Velhas›l
Demirel çoktan beri kendini Cu m h u r b a fl-
kanl›¤›na haz›rl›yordu. Peki önündeki
engeller nelerdi? Genelkurmay Baflkan›
Org. Do¤an Gürefl, "Meclis seçsin, biz
selam› çakal›m" diyordu. Karfl›s›na
askerler dikilmedi¤ine göre Demirel en
iyi bildi¤i ifli yapacak, sivil siyasetçilerle
cebelleflecekti. Demirel'in durumu
Özal'›nkinden epey farkl›yd›. Özal'›n
seçilmesi için kendi partisinin oylar› yet-
miflti. Demirel ise seçilebilmek için bir
"Köflk koalisyonuna" ihtiyaç duyuyordu.
SHP Baflkan› ve Baflbakan Yard›mc›s›
Erdal ‹nönü aç›kça Demirel'i destekliyor-
du ama Anayasa gere¤i Köflk seçiminde
partiler "grup karar›" alam›yordu. Herkes
vicdan›yla bafl baflayd›. Asl›nda ortada
Demirel'den baflka kayda de¤er bir aday
aday› görünmüyordu. Ancak Meclis için-
de ve d›fl›nda birçok kifli ona karfl›yd›.
Mesut Y›lmaz, "Gelin baflka bir aday
üstünde anlaflal›m" diyordu... M ü m t a z
Soysal (SHP) soruyordu: "Aslan sosyal
demokratlar bir Köflk aday› dahi ç›kara-
m›yor mu?" fiahin Ulusoy (SHP) aynen
Bedri Koraman'›n çizdi¤i durumdan
y a k › n › y o r d u : "Demirel'i Köflk'e t a fl › y a n
parti, olarak tarihe geçece¤iz." Erbakan,
"Yeni cumhurbaflkan› masonik zihniyette
olmas›n" diyerek eski defterlere gönder-
me yap›yordu.

Y‹NE fiAPKASINI ALIP ÇIKTI 
D e s t e k d e ç o k t u Demirel'e... Meclis

içindekilerden baflka, mesela Sak›p
Sabanc› baflta olmak üzere ifl alemi
a¤›rl›kla onu istiyordu. Derken Demirel
adayl›¤›n› aç›klad›. ANAP onun karfl›s›na
Kamran ‹nan'› ç›karacakt›. 8 May›s 1993
günü ilk tur yap›ld›. 450 sandalyeden
oluflan Meclis'ten 422 milletvekili oyla-
maya kat›ld›. Bu ilk oylamada üçte iki
ço¤unluk gerekiyordu. Ancak böyle bir
mutabakat imkâns›zd›. Üçüncü turdaki
226 oy s›n›r› beklenecekti. Demirel'e 234
oy ç›kt›. Kamran ‹nan 95'te kald›.
Demirel durumdan memnundu. Gerekli
oyu alabilecekti. M e s u t Y › l m a z ,
"Koalisyon 226'y› dahi bulamad›.
MHP'nin deste¤i olmasa Demirel 234'ü
bulamazd›" diyordu. Demirel bu sözlere
flöyle cevap verdi: "At› alan Üsküdar'›
geçti." Gerçekten de öyle oldu. 16 May›s
1993 günü yap›lan üçüncü turda Demirel
244 oy alarak 9'uncu Cumhurbaflkan›
seçildi. Sevenlerinin 'Baba' dedi¤i
Demirel, bir kez daha "flapkas›n› alarak"
partisinden ç›k›p gitmiflti.

Türkiye’nin yak›n tarihinin bafl aktör-
lerinden Süleyman Demirel , görev süre-
sinin bitmesine yak›n en büyük deste¤i
y›llarca en büyük kavgalar› verdi¤i Bülent

Ecevit’ten gördü. Süresinin bitmesine 1
ay kala DSP, MHP ve ANAP koalisyonu
taraf›ndan yeniden seçilmesine olanak
verecek olan anayasa de¤iflikli¤i
TBMM’de reddedilince Demirel’e Güniz
sokak yolu görünmüfl oldu.

HUKUK VE CUMHUR‹YET
Ahmet Necdet Sezer

Türkiye 10. Cumhurbaflkan›'n› seçe-
cekti ve tablo her zamankinden kar›fl›kt›.
Bu kar›fl›kl›¤›n temelinde ise Türkiye'nin
siyasi tablosu ve ülkeyi yöneten koalis-
yon hükümetinin birbirine güvenmeyen
liderlerinin tavr› yat›yordu. Demirel henüz
Çankaya Köflkü'ndeyken bafllad› cum-
hurbaflkanl›¤› aray›fllar›. ‹ fl b a fl › n d a
Ecevit'in Baflbakanl›¤›ndaki DSP-MHP
ve ANAP'tan oluflan koalisyon hükümeti
vard›. Baflbakan Ecevit, yüksek okul
mezunu olmad›¤› için Cumhurbaflkan›
olam›yor, ANAP lideri Y›lmaz'›n
Cumhurbaflkan› olmas› hesab›na ise
koalisyon orta¤› Devlet Bahçeli ve Ecevit
s›cak bakm›yordu. 

Anayasa'da Cumhurbaflkan›'n›n 7
y›ll›¤›na üst üste bir kez seçilece¤i belir-
tilmesine ra¤men, Anayasa de¤ifltirilerek
Demirel'in ikinci kez seçilmesi yoluna
gidildi. Ancak Ecevit'in bu giriflimi bafla-
r›s›zl›kla sonuçland›, Demirel destekli
Anayasa de¤iflikli¤i Meclis'ten geçmedi.
Eski Anayasa Mahkemesi Baflkan›
Muhittin Taylan'› Cumhurbaflkan› yap-
may› baflaramayan Bülent Ecevit, bu kez
Ahmet Necdet Sezer ismini ortaya att›.

Anayasa Mahkemesi'nin aç›l›fl y›ldö-
nümünde yapt›¤› özgürlükçü konuflma
nedeniyle muhalefetin de s›cak bakt›¤›
bir isim olan Ahmet Necdet Sezer, lider-
lerin ortak önergesiyle Cumhur-
baflkanl›¤›'na aday gösterildi. 3. turda
cumhuriyet yeni reisini bulmufltu.

SEZER, ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇ‹LD‹ 
M. Mail Büyükerman: 7
G e ç e r s i z: 8
B o fl: 8
Rasim Zaimo¤lu: 2 4
Sadi Somuncuo¤lu: 4 3
Nevzat Yalç›ntafl: 1 1 3
A. Necdet Sezer: 330 
13 Eylül 1941'de Afyon'da do¤du.

Anne Hatice ve baba Mehmet Sezer'in
üç çocu¤undan biri olan Ahmet Necdet
Sezer, ailenin tek erkek evlad› ve en
küçü¤ü. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini
Afyon'da tamamlayan Sezer, 9.
Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel ve
‹smail Hakk› Karaday›'n›n mezun oldu¤u
Afyon Lisesi'ni bitirdi. 

1955-1958 y›llar› aras›nda e¤itim
gördü¤ü lisede arkadafllar› taraf›ndan
sessiz, sakin ve giyimine dikkat eden biri
olarak tan›nan Sezer, Maliye eski Bakan›
DYP'li ‹smet Attila, Sa¤l›k eski Bakan›
ANAP'l› ‹brahim Halil Özsoy gibi siyasi-
lerle ortaö¤renimi s›ras›nda ayn› s›n›ftay-
d›. 

Ö¤rencili¤inden bu yana " ç a l › fl k a n ,
mütevazi, tertipli ve mükemmeliyetçi"
olarak tan›nan Sezer'in Afyon Lisesi'nde
okudu¤u dönemde en baflar›l› oldu¤u
dersler Askerlik, Felsefe, Beden ve
Kimya idi. Bu derslerden 10 tam not alan
Sezer'in en düflük notlar› ise 6 ortalama
tutturdu¤u Türkçe-Kompozisyon ve
Müzik'ti. 

Huku¤u seçti
1962 y›l›nda Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
Yekta Güngör Özden'in emekliye

ayr›lmas›yla boflalan A n a y a s a
M a h k e m e s i Baflkanl›¤› görevine 6 Ocak
1998'de seçimle getirildi. RP'nin kapat›l-
mas› davas›, onun baflkanl›¤› dönemin-
de sonuçland›. 

Bu davada RP'nin kapat›lmas›,
Necmettin Erbakan'a siyasi yasak gel-
mesi yönünde oy kulland› ve karar› biz-
zat aç›klad›. Üç çocuk sahibi olan Sezer,
babas› gibi ö¤retmen olan Semra Han›m
ile evli. 

Devir-Teslim töreni
16 May›s 2000'de TBMM'de düzen-

lenen devir-teslim töreni ile cumhurbafl-
kanl›¤› görevini devralan Ahmet Necdet
Sezer, Demirel'e hitaben yapt›¤› konufl-
mada, "Kendisine hizmet edenlere hiçbir
zaman vefas›zl›k göstermeyen ulusu-
muz, sizi her zaman sayg›yla, sevgiyle
anacakt›r. Her alanda edindi¤iniz dene-
yim ve birikim, hepimiz için her zaman
yararlanaca¤›m›z zengin bir kaynak ola-
cakt›r" dedi. 

Meclis'teki ilk konuflmas›nda ça¤dafl
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demokrasi, sosyal adalet, hukuk devleti
ve hukukun üstünlü¤ü konusunda
önemli mesajlar veren Sezer, "Polis dev-
letini ça¤r›flt›ran yap› ve uygulamalar›
terketmeden ça¤dafl toplum gereksin-
melerini karfl›layamay›z. Bu dönüflümün
sa¤lanmas›na önem verece¤im" ifadesi-
ni kulland›. 

Sezer "‹nsanlar›m›z›n hak ve hukuku-
nu korumak, onlar›n duygular›n›, inançla-
r›n›, eme¤ini sömürtmemek öncelikli
görevim. Baflar›m yurtseverli¤imin de
ölçüsü olacak" fleklinde konuflurken,
hukuk üstünlü¤ünün önemini de flu söz-
lerle vurgulad›: "Kimse hukukun üstünde
de¤il. Hukukun üstünlü¤ü ilkesi herkesi
ba¤lamal›. En büyük sosyal felaket
hukuka ve adalete olan güvenin yitirilme-
si." 

By-Pass oldu 
Cumhurbaflkanl›¤›na aday gösteril-

meden iki ay önce 7 fiubat 2000'de
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü'nde by-
pass ameliyat› geçiren Sezer'in 4 kalp
damar› de¤ifltirildi. 

Yurtd›fl›nda ameliyat için özel uçak
tahsis edilmesine ra¤men Sezer'in iste¤i
d o ¤ r u l t u s u n d a Türkiye'de Profesör
Doktor ‹lhan Paflao¤lu taraf›ndan ameli-
yat edildi. 5 saat süren operasyon sonra-
s› sa¤l›¤›na kavuflan Sezer, yiyeceklerine
dikkat ediyor, ya¤l› ve flekerli besinler-
den kaç›n›yor. 

10 y›ll›k berber, 40 y›ll›k terzi
Kulis Kuaför'ün sahibi Ahmet Koç,

Sezer'in 10 y›ld›r de¤ifltirmedi¤i berberi.
Hastanede yatt›¤› s›rada da Sezer'in
saçlar›n› kesen Koç, 10. Cu m h u r b a fl k a-
n›n› "mütevazi ve sakin" diye tan›ml›yor
ve 20 günde bir Sezer'i trafl etti¤ini söy-
lüyor. 

Sezer'in 40 y›ll›k terzisi ayn› zamanda
yak›n arkadafl› olan Erol Akosmano¤lu.
Ceket bedeni 50, bel ölçüsü 47, panto-
lon boyu da 99 olan Sezer, kumafllar›n›
ço¤unlukla Sümerbank'tan al›yor. 

Çarfl›-pazar keyfi 
Cumhurbaflkan› seçilmeden önce

Devlet Mahallesi'nde oturan Sezerler,
Kanka Pidecisi'nin en iyi müflterilerinin-
den biriydi. Otomobiliyle gezip al›flverifl
y a p m a k t a n hofllanan Sezer'in
TBMM'deki oylaman›n sonucu ortaya
ç›k›p cumhurbaflkan› seçildi¤i ilan edilin-
ce gülümseyerek, "Art›k, otomobilime
atlay›p dolaflamayacak m›y›m? Normal
vatandafl gibi çarfl› pazara gidip al›flverifl
yapma keyfinden mahrum mu kala-
ca¤›m?" dedi¤i ö¤renildi. 

Sezer'in iki k›z›ndan biri olan Ebru
Akbatur, Eximbank'ta çal›fl›yor. Efli
Hakan Akbatur ise Baflkent Üniversitesi
ö¤retim üyesi. Eximbank'ta müdür ola-
rak çal›flan Zeynep K›sac›kl›o¤lu da yine
ayn› bankada görev yapan Mustafa
Kemal K›sac›kl›o¤lu ile evli. Sezerler'in
tek torunu ise Sezer K›sac›kl›o¤lu.
Sezer'in ‹stanbul'da yaflayan ve Ebru
Akbatur ile ikiz olan o¤lu Levent Sezer ‹fl
Bankas›'nda görevli. 

Ahmet Necdet Sezer Befliktafl taraf-
tar›. 13 Eylül do¤umlu olan Sezer tipik bir
Baflak burcu insan›. Temizli¤e düflkün-
lü¤ü, çal›flkanl›¤› ve plans›zl›¤a olan tep-
kisi nedeniyle burcunun tüm özelliklerini
tafl›yan Sezer, kendini sürekli yenilemesi
ve de¤iflimlere aç›k olmas›yla da tan›n›-
yor. 

Limuzin'e itiraz
Tutumlu ve mütevazi kiflili¤i ile tan›-

nan Sezer, cumhurbaflkan› seçildikten
sonra ilk olarak Demirel'in s›k s›k kullan-
d›¤› Çankaya Köflkü'nün ünlü Limuzin'e
itiraz etti. Sezer, "Ben Toyota'ya binen
bir adam›m. Cumhurbaflkanl›¤›'n›n ise
büyük büyük arabalar› var. Mercedes
200 neyine yetmez insan›n" dedi. 

"Limuzin'e binmek istemedi¤ini"
söyleyen Sezer'i arkadafllar›, flu sözlerle
iknaya çal›flt›: "Devlete yeni bir masraf
kap›s› daha açma. Sen Mercedes 200'e
binince, bakanlar ay›p olmas›n diye
Mercedes 190'a, bürokratlar yerli oto-
mobile binmek zorunda kalacak. O
zaman da devlet bir sürü yeni araba
almak zorunda kalacak..." 

Sezer, Anayasa Mahkemesi Baflkan›
olarak devletin kendisine tahsis etti¤i
z›rhl› Mercedes 500'e de, "4.5 tonluk
araba, oluk gibi benzin yak›yor.
Havaalan›na gidip gelince 40 kilometre-
lik yolda bir depo benzin yak›yor. Yaz›k
devletin benzinine" diyerek, çok önemli
protokol görevleri d›fl›nda binmedi ve ifle
gidifl gelifllerinde bile Toyota marka oto-
mobilini kulland›. 

Çankaya'da kemerler s›k›ld›
Sezer, göreve geldi¤i ilk günden iti-

baren çizdi¤i farkl› cumhurbaflkan› profi-
li ile dikkat çekti. 9. Cu m h u r b a fl k a n ›
Süleyman Demirel'den görevi devrald›k-
tan sonra Çankaya Köflkü'nde yeni bir
dönem bafllad›. Koruma say›s› 390'dan
250'ye düflürülürken, do¤u görevi gelen
korumalar yerlerine gönderildi. Di¤erleri
emniyet teflkilat›na geri gönderildi. CAT
timlerin›n say›s› azalt›ld›. 

1000'i bulan personel say›s› 750'ye,
26 dan›flman say›s› 4'e indirildi. Köflk
ç›k›fllar›ndaki koruma ve eskort say›s›

azalt›ld›. Üç ay boyunca çok az say›da
yurtiçi ve yurtd›fl› gezi gerçeklefltirildi. Bu
giderleri düflürdü. Geçti¤imiz flubat ay›n-
da 770, may›sta da 1 milyar 74 milyon
olan Köflk harcamalar› haziran ay›nda
700 milyara düfltü. 

Sezer giderleri art›ran harcamalar›n
bafl›nda gelen davetler ve Köflk olanak-
lar›n›n kullan›lmas› konusunda da önem-
li de¤iflikliklere gitti. 

Bunlardan baz›lar› flöyle: Al›nan son
kararlara göre, zorunlu olunmad›kça
Çankaya'da davet düzenlenmeyecek.
Diplomatik davetlerde ise yaln›zca
D›fliflleri Bakanl›¤›'n›n listesi esas al›na-
cak. Bu tür davetlerde cumhurbaflkanl›¤›
makam›na uygun ancak afl›r› harcama-
lardan kaç›n›lacak. 

Köflk'teki kifliye tahsisli araç uygula-
mas›na son verilecek. Bu uygulamayla
Cumhurbaflkanl›¤›'n›n tahsisli araçlar
havuz sistemine tabii olacak.
Görevlerine son verilen dan›flmanlar›n
makam araçlar› da havuza dahil edile-
cek. Araçlar genel hizmet çerçevesinde
ihtiyaca göre isteyen görevliye verilecek. 

Sezer'in getirdi¤i yeni sistemle tüm
Köflk araçlar› için sivil plaka uygulamas›-
na geçildi. Fazla araçlar ilgili kurumlara
gönderildi. Araçlar›n özel ihtiyaçlar için
kullan›lma dönemi de sona erdi. Hiçbir
görevlinin kendisi ya da ailesi için araç
talebinde bulunmamas› ve 2001 y›l› büt-
çesinde Cumhurbaflkanl›¤› için araç al›n-
mamas› karar› ç›kar›ld›.

Köflk’teki ‘yaln›z hâkim’ ve Semra
Han›m flimdilerde inzivaya çekilmeye
haz›rlan›yor. Sezerlerin yeni ikametgâh›
flehir merkezine 25 km. uzakl›ktaki
Gölbafl› ilçesinin Hac›lar köyünde.
‘864’lük rak›m burada 973’e yükseliyor.
Hac›lar köyü iki ay sonra gelecek olan
“Mütekait Reis-i Cumhur’unu” beklerken
Çankaya Köflkü de yeni sahibinin kim
olaca¤› konusunda sab›rs›zlan›yor.
Sezer, omuzlar›ndan Çankaya’n›n yükü-
nü atmaya haz›rlan›rken, Köflk kendisini
yedi y›l omuzlar›nda tafl›yacak yeni sahi-
bini bekliyor. 

Bayan Sezer, eflinin 24 Nisan
2000'de iktidar ve muhalefet partilerinin
tarihi mutakabat›yla Cumhurbaflkan›
aday› olarak gösterildi¤ini televizyondan
ö¤rendi¤ini belirtirken, yorum yapmak-
tan kaç›nd›. Sadece “Hay›rl› olsun”
demekle yetindi. Mütevazi kiflili¤i ile tan›-
nan Bayan Sezer saçlar›n› boyatm›yor,
tak› kullanm›yor. Her zaman sadeli¤i ter-
cih eden Semra Han›m'›n marka düfl-
künlü¤ü hiç olmad›. Aile bütçesine katk›-
da bulunmak için özel dersler verdi,
tutumlu bir insan olarak tan›n›yor. Çok
konuflmay› sevmiyor, içki ve sigara kul-
lanm›yor. Tek düflkün oldu¤u fley ise efli
ve çocuklar›. 
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3 Her türlü üst yap› uygulamas›

için genifl protetik seçenekler.

3 Tüm yüklerin implant-abut-

ment birlikte karfl›lanmas›n›

sa¤layan trigonal – internal 

birleflim.

3 5 y›ll›k klinik takip sonucu elde

edilmifl % 96.03 baflar› oran›.

D‹S DENTAL ‹MPLANT S‹STEMLER‹ T‹C. LTD. fiT‹.
ANKARA : ‹zmir Cd. No: 3/5 K›z›lay • Tel: 0.312 230 34 82 • Faks: 0.312 468 64 91

disdental@disdental.com

3 Özel patentli BT-TITE yüzey.

3 3,3 – 3,75 –  4,5 –  5,5 –  6,5 mm çap

8 – 10 – 11,5 – 13 – 16 mm boy seçenekleri.

3 Difl kökü formu.

3 Agresif yivleri sayesinde ( 0,20mm) yüksek primer-

stabilite.

3 Hem tek aflama hem iki aflama cerrahi imkan›.







SAHTE D‹fiHEK‹M‹NE
HAP‹S CEZASI

Antalya 7.Asliye Mahkemesi,
Antalya Diflhekimleri Odas›’n›n
açt›¤› davada  Gürsel YEfi‹LKAYA
isimli flahsa, meslek diplomas›
olmad›¤› halde diflhekimli¤i yapt›¤›
gerekçesiyle hapis cezas› verdi. 

Diplomas›z diflhekimli¤i yapt›¤›
tan›klar›n beyanlar›yla tespit edilen
ve ifl yerinde yap›lan aramada difl-
hekimli¤inde kullan›lan malzemeler
bulunan Gürsel YEfi‹LKAYA hakk›n-
da, 2 y›l 6 ay hapis ve 833.YTL adli
para cezas› verildi.

Mahkeme, Gürsel
YEfi‹LKAYA’n›n iflyerinde ele geçiri-
len diflhekimli¤i meslek icras›nda
kullan›lan cihaz ve aletlerin de 1219
say›l› kanunun 41. maddesi gere-
¤ince müsaderesine karar verdi.

SREBREN‹ÇA’DAK‹
KATL‹AM SOYKIRIM
OLARAK
ADLANDIRILDI

Uluslar aras› Adalet Divan›,
BM‘nin  eski Yugoslavya için
Uluslararas› Ceza  Mahkemesi’nin
(EYUCM) daha önceki bir hükmünü
onaylad› ve 1995 ‘ te Srebreniça ‘
da 8 bin   civar›nda  Müslüman›n
katledilmesi olay›n› ‘’ soyk›r›m ‘’ ola-
rak niteledi.

BM‘nin  mahkemesi olan Uluslar
Aras› Adalet Divan› bu karar›yla,
1948 anlaflmalar›na göre ilk kez bir
soyk›r›m suçunu tan›mlam›fl oldu.
Bosna Adalet Divan›’na  S›rbistan’›n
savafl s›ras›nda katliam,tecavüz ve
etnik temizlik gibi yöntemlerle soy-
k›r›m suçu iflledi¤ini öne sürerek
baflvurmufltu.

Uluslar aras› Adalet Divan›’n›n  2
‘ye karfl› 13  oyla karara ba¤lad›¤›
davay› Bosna 1993 y›l›nda açm›flt›.
Srebreniça katliam›ndan sorumlu
tutulan dönemin Bosnal› S›rp Lideri
Radovan Karadziç ve askeri lider
Ratko Mladiç halen yakalanmam›fl
durumda.

Türkiye Bosna Hersek Dostluk
Derne¤i taraf›ndan düzenlenen ‘’
BOSNA GERÇE⁄‹ ‘’ konulu aç›k
oturum  23.12.2006 tarihinde
ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI
TOPLANTI SALONUNDA yap›lm›fl,
Sanat Kurumu Baflkan› ‹lker ÇET‹N
yönetiminde  Prof.Dr.An›l ÇEÇEN ve
Cumhuriyet Gazetesi  yazar›
Mustafa BALBAY’›n Kat›l›m› ile ger-
çekleflmiflti. 

2007 YILI TIBB‹ ATIK
BERTERAF
ÜCRETLER‹

2 1 - 1 2 -

2006 tarih ve

2006/12 say›-

l› Mahalli

Çevre Kurulu

K a r a r l a r › ' n › n

1.nci maddesinde belirtildi¤i üzere,

22-07-2005 tarih ve 25883 say›l›

Resmi Gazete'de yay›mlanarak

yürürlü¤e giren T›bbi At›klar›n

Kontrolü Yönetmeli¤i'nin At›k

Bertaraf›nda Mali Yükümlülük bafl-

l›kl› 23. maddesinde "T›bbi at›k

ücretleri at›klar›n bertaraf› için gere-

ken harcamalar›, bertaraf eden

kurum ve kurulufllara ödemekle

yükümlüdür.

Bu harcamalara esas olacak

T›bbi At›k Bertaraf ücreti, her y›l

t›bbi at›k üreticileri ve bertaraf ede-

cek kurum ve kurulufllar›n görüflleri

de al›narak ‹l Mahalli Çevre Kurulu

taraf›ndan tespit ve ilan edilir."

hükmü gere¤ince 2007 y›l›nda T›bbi

At›k Toplama ve Bertaraf bedeli ola-

rak Büyük Miktarda At›k Üreten

Sa¤l›k Kurulufllar› (T›bbi At›klar›n

Kontrolü Yönetmeli¤i Ek-1 a ben-

dinde yer alan sa¤l›k kurulufllar›) için

0,50 YTL/kg, (elli yeni kurufl) Orta ve

Küçük Miktarda At›k Üreten Sa¤l›k

Kurulufllar› (T›bbi At›klar›n Kontrolü

Yönetmeli¤i Ek-1 b ve c bentlerinde

yer alan sa¤l›k kurulufllar›) için sefer

bafl›na 5 YTL (befl Yeni Türk Liras›)

ücretin al›nmas›n›n uygun olaca¤›na

karar verilmifltir.
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KOSOVA ADALET
BAKANI ANKARA
ÜN‹VERS‹TES‹ ADL‹
TIP ANAB‹L‹M DALINI
Z‹YARET ETT‹...

Kosova Adalet Bakan Vekili Dr.
Altay Suroy 15.2.2007 tarihinde
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi.
Adli T›p Anabilim Dal› Bölüm
Baflkan› Prof. Dr. Hamit Hanc›n›n
evsahipli¤inde ziyaret etti. 

Dr. Suroy, Kosova da hizmet
vermek için yetifltirilmesi için planla-
nan Kosoval› Adli T›p Uzmanlar›n›n
Ankara Üniv. T›p Fak.  Adli T›p
Anabilim Dal›nda yetifltirilmesini
arzulad›¤›n› belirtti ve Ankara Üni-
versitesi T›p Fakültesi Adli T›p
Anabilim Dal›, Avanos Belediyesi ve
Ankara Difl Hekimleri Odas›nca 29
Kas›m2 Aral›k 2007 tarihlerinde
düzenlenmesi planlanan 1.Türkçe
Konuflan Adli Bilimciler Kongresine
konuflmac› olarak kat›laca¤›n›
belirtmifltir.

‹THAL ÜRÜNLERDE
TÜRKÇE TANITIM
KULLANMA
KLAVUZU ‹STEME
HAKKINDA TDB’N‹N
D‹fiS‹ADA YAZISI

Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda
Kanun Madde 14: “Yurt içinde
üretilen veya ithal edilen sanayi mal-
lar›n›n tan›t›m,kullan›m,bak›m ve
basit onar›m›na iliflkin Türkçe
k›lavuzla ve gerekti¤inde ulus-
lararas› sembol ve iflaretleri kap-
sayan etiketle sat›lmas› zorunludur.”
demektedir. Sat›n ald›klar› ürünlerin
bir k›sm›nda Türkçe Tan›t›m ve
Kullan›m K›lavuzu bulunmamas› ile
ilgili diflhekimlerimizden gelen
yo¤un flikayetler do¤rultusunda,
TDB Merkez Yönetim Kurulu
taraf›ndan Difl Malzemeleri Sanayici
ve ‹fladamlar› Derne¤i’ne (D‹fiS‹AD)
bir yaz› ile bu durum iletilmifltir.

Konu hakk›nda  D‹fiS‹AD’a gön-
derilen en son yaz›m›zda 4077 say›l›
Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda
Kanunun 14. maddesinin aç›k
hükmü hat›rlat›larak, cihaz ve
malzemelerin Türkçe tan›t›m ve kul-
lan›m k›lavuzu ile sat›lmas›
konusunda yasal yollar da dahil
olmak üzere gereken giriflimlerde
bulunulaca¤› ifade edilmifltir.

Bu yaz›m›za cevaben
D‹fiS‹AD’tan gelen yaz›da; Türkçe
Tan›t›m ve  Kullan›m K›lavuzu
konusunda var olan eksikliklerin
bilindi¤i, daha önce TDB taraf›ndan
yap›lan giriflimler do¤rultusunda
üyelerin kullan›m k›lavuzu
eksikli¤inin giderilmesi konusunda
uyar›ld›¤› ifade edilmektedir.
D‹fiS‹AD üyesi olmayan kurulufllar
taraf›ndan ithal edilen ürünlerde de
kullan›m k›lavuzu olmas› gerekti¤i
hakk›nda ilgili kurulufllara bilgi veril-
di¤i de an›lan yaz›da belirtilmekte-
dir.

DÜNYA HALK
SA⁄LI⁄I KONGRES‹
TÜRK‹YE’DE
YAPILACAK...

Halk sa¤l›¤›na iliflkin baflar›l›
cal›flmalar›n alt›na imza atan Türkiye
Halk Sa¤l›¤› Kurumu, 2009'da ger-
çeklefltirilecek olan Dünya Halk
Sa¤l›¤› Kongresi ve 2011'de yap›l-
mas› planlanan Avrupa Halk Sa¤l›¤›
Konferans›n›n Türkiye'de yap›laca-
¤›n› duyurdu.

Dünya Halk Sa¤l›¤› Dernekleri
Federasyonu (WFPHA)' nun 1975
y›l›ndan beri her üç y›lda bir gerçek-
lefltirdi¤i Dünya Kongreleri'nin
12.cisi, 27 Nisan-01 May›s 2009
tarihleri aras›nda ‹stanbul'da yap›la-
cak.

Kongreye yerli ve yabanci 3000'
den fazla temsilcinin kat›lmas› bek-
leniyor. Dünya Halk Sa¤l›¤›
Dernekleri Federasyonu, (WFPHA)
Brezilya' nin Rio de Janerio kentin-
de gerçeklefltirdi¤i 40. Y›ll›k Genel
Kurul Toplant›s› ve Dünya Halk
Sa¤l›¤› Kongresi s›ras›nda, 2009
Dünya Halk Sa¤l›¤› Kongresi'nin
Türkiye'de yap›lmas› karar›n› ald›.

Konuya iliflkin bir aç›klama yapa-
rak kongre ve konferans›n kesinlefl-
mifl tarihlerini aç›klayan Türkiye
Halk Sa¤l›¤› Kurumu Derne¤i
Baflkan› Prof. Dr. Hikmet Pekcan ve
Baflkan Yard›mc›s› Bekir Metin, söz
konusu çal›flman›n Türkiye aç›s›n-
dan büyük bir kazanim oldu¤unu
kaydettiler. Çal›flman›n Genel
Koordinatorlugu'nu de yürütecek
olan eski burokrat Bekir Metin "Bu
iki toplant› Türkiye'nin Halk
Sa¤l›¤›na verdigi önemin daha iyi
anlafl›lmas›na önemli ölçüde katk›
sa¤layacakt›r" dedi.
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E⁄‹T‹M SEM‹NER‹

Ankara Diflhe-

kimleri Odas›

Baflkan vekili

Dr. Dt. Serdar

SÜTCÜ 16

Mart 2007 tari-

hinde ‹l Sa¤l›k

Müdürlü¤ü Pembe Salonda ‘ADL‹

D‹fi HEK‹ML‹⁄‹ VE ÇOCUK

‹ST‹SMARLARI’ konulu bir seminer

vermifltir. Seminer de Adli Difl

Hekimli¤i, Difllerden kimliklendirme,

DVI  çal›flmalar› ve Çocuk ‹stismar-

lar› konular› ifllenmifl, ayr›ca Çocuk

‹stismarlar›n› Tespit etme , Önleme

ve  Bildirimlerinde Diflhekimlerine

büyük sorumluluklar düfltü¤ü

anlat›lm›flt›r.

II. D‹S‹PL‹NLERARASI
TOKS‹KOLOJ‹
KONGRES‹
MUDANYA - BURSA
18-20 MAYIS 2007

Kongrenin temel olarak Çevre ve

Hukuk, Çevre ve ‹nsan ve Besin

destekleri konular›na ayr›lm›flt›r.

Kongrenin Çevre ve Hukuk

gününde; Adli Toksikoloji ve çevre,

Çevre kirlenmesinden baz› örnekler,

örneklerin analizi, çevresel zehirlen-

melerde ilk yard›m,riskler, hukuki

boyut ve çevresel felaketlerde orga-

nizasyon bafll›kl› konferans, yuvar-

lak masa toplant›lar› yer almaktad›r.

Kufl gribi, önlenmesi ve afl›s› adl›

konferansla bafllayacak olan 2. gün,

Kufl Gribi Türkiye Deneyimlerimiz

panelindeki Kufl gribi tedavisi, kufl

gribi için önlemler, sorumluluklar

konuflmalar› ile devam edecektir.

Ayn› gün Brusella Deneyimlerimiz

konferans›, K›r›m-Kongo Kanamal›

Hastal›¤› oturumunda Türkiye

keneleri ve K›r›m-Kongo Kanamal›

Hastal›¤›nda tedavi konuflmalar›

yap›lacakt›r. Ülkemizde yeni

tart›fl›lmaya bafllanan Prion

Hastal›¤› oturumunda ise Bovin

Ensefalopatisi ve Creutzfeld-Jacob

Hastal›¤› konuflmalar› yap›lacakt›r.

Besin Destekleri paneli’nin

yap›laca¤› 20 May›s 2007 günü

toplant›lar› ise Poster tart›flmas›  ve

kapan›fl oturumu ile sonlanacakt›r.

Ulusal ve uluslararas› bilim

adamlar›n›n kat›laca¤› Kongre, 18

May›s 2007 Cuma günü saat

09.00'da Mudanya Montana

Hotel'de "aç›l›fl oturumu"  ile

bafllayacakt›r.

III. ADL‹
D‹fiHEK‹ML‹⁄‹
SERT‹F‹KALI KURSU
YAPILDI.

Ankara Üniversitesi Adli T›p

Anabilim Dal›, Adli Bilimciler Derne¤i

ve Ankara Diflhekimleri Odas› birlik-

teli¤iyle düzenlenen III. Adli

Diflhekimli¤i Sertifika kursu 2 - 7

Nisan 2007 tarihlerinde Ankara

Üniversitesi Adli T›p Anabilim

Dal›nda gerçeklefltirildi. Adli

Bilimler, Adli Diflhekimli¤i ›s›r›k izleri

ve yeniden yüzlendirme konular›nda

temel ve güncel bilgiler anlat›ld›. Bu

y›l üçüncüsü gerçeklefltirilen kurs

sonunda kat›l›mc›lara sertifikalar›

verildi. Her y›l düzenlenecek olan bu

sertifika kursuna Ankara Diflhekim-

leri Odas› olarak deste¤imiz devam

edecektir.
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‹LKÖ⁄RET‹M
OKULUNDA 
E⁄‹T‹M
SEM‹NER‹

21 Mart 2007 tarihinde GOP Necla-

‹lhan ‹pekçi ilkö¤retim okulunda

e¤itim semineri verildi. Okulun

toplant› salonunda anas›n›f›, 1. s›n›f

ve 2. s›n›f ö¤rencilerinden oluflan

yaklafl›k 130 ö¤rencinin kat›ld›¤›

güzel bir  sunum oldu. A¤›z ve difl

sa¤l›¤› konulu e¤itim seminerinde

dengeli beslenmenin önemi, a¤›z

bak›m›, difl f›rçalama ve düzenli difl

hekimi kontrollerinin g e r e k l i l i ¤ i

anlat › ld › .  D iflhekimi Z. Füsun

Yaflar’›n slaytlarla yapt›¤› sunum

ö¤rencilerin sorular›yla sonbuldu.  

ADO E⁄‹T‹M
SEM‹NERLER‹

Prof. Dr. Serhat YALÇIN'n›n
sundu¤u '‹MPLANTOLOJ‹DE YEN‹-
L‹KLER'  konulu seminer        8 Mart
2007 tarihinde Ankara Diflhekimleri
Odas›  toplant› salonunda yap›ld›.
Çok say›da meslektafl›m›z›n kat›ld›¤›
seminerde, ‹mplant›n k›sa bir tan›m›
ve tarihçesinin ard›ndan,  planlama
ve uygulama esnas›nda dikkat edil-
mesi gereken noktalar, immediat
implant uygulamalar› ve günümüzde
implantla ilgili son geliflmeler  anla-
t›ld›. Seminer sonras›nda ADO
Baflkanvekili, Dr. Dt. Serdar
SÜTCÜ, Prof. Dr. Serhat YALÇIN'a
günün an›s›na bir teflekkür plaketi
sundu.

Ankara Diflhekimleri Odas› E¤itim
Seminerleri kapsam›nda, 15 Mart’ta
Ankara Üniversitesi Cerrahi ABD
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Erdal
Erdem’i konuk ettik. De¤erli
hocam›zdan ilginç vakalar eflli¤inde
‘Çekim komplikasyonlar›’  konulu
güzel ve doyurucu bir sunum
izledik.Sponsorumuz Sensodyn fir-
mas›n›n ikramlar›yla sunum sonras›
meslektafllar›m›z klinikte karfl›-
laflt›klar› vakalarla ilgili sorularla
hocam›zdan olabildi¤ince faydalan-
ma imkan› buldular.

6. ANADOLU ADL‹
B‹L‹MLER KONGRES‹
6-9 EYLÜL 2007
MAN‹SA

VI. Anadolu Adli Bilimler Kongresi,
Celal Bayar Üniversitesi Rektörlü¤ü
ve Celal Bayar Üniversitesi T›p
Fakültesi Dekanl›¤› himayelerinde
Celal Bayar Üniversitesi T›p
Fakültesi Adli T›p Anabilim Dal›,
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Adli T›p Anabilim Dal›, Jandarma
Genel Komutanl›¤› - Kriminal Daire
Baflkanl›¤›, Emniyet Genel
Müdürlü¤ü - Kriminal Polis
Laboratuvarlar› Daire Baflkanl›¤›,
Emniyet Genel Müdürlü¤ü - Asayifl
Daire Baflkanl›¤› (SASEM) ve Adli
Bilimciler Derne¤i iflbirli¤i ile 6-9
Eylül 2007 (Perflembe-Pazar) tari-
hinde Manisa'da düzenlenecektir.

GEC‹KEN DÜZELTME
SA⁄LIK BAKANLI⁄I
TARAFINDAN
YAPILDI...
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n web sitesinde
diflhekimlerini yard›mc› sa¤l›k per-

soneli bafll›¤› alt›nda gösteren bilgi,

duyuru ve dokümanlar›n sa¤l›k

alan›nda hizmet veren ba¤›ms›z

meslek grubu olmam›z nedeniyle

düzeltilmesi gerekti¤i konusunda,
Birli¤imizce daha önce çeflitli

giriflimlerde bulunulmufltur.

Bu giriflimler sonucu Sa¤l›k

Bakanl›¤› web sitesinde diflhekim-

lerini yard›mc› sa¤l›k personeli
olarak gösteren dokümanlarda

gerekli düzeltmeler yap›lm›fl ve

diflhekimleri “2007 Y›l› Unvan ve

Branfllar ‹çin Personel Da¤›l›m

Cetveli”nde yer alan  yard›mc› sa¤l›k

personeli listesinden ç›kar›lm›flt›r. 
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IV. KAPADOKYA ADL‹
B‹L‹MLER KONGRES‹

“Türkçe Konuflan Adli Bilimciler
Kongresi” 
29 Kas›m-2 Aral›k 2007 AVANOS
Avanos Belediyesi- Ankara Difl-
hekimleri Odas›-  Ankara Üniversite-
si T›p Fakültesi Adli Tip A.D - Adli
Bilimciler Derne¤i organizasyonunda
‹letiflim: Dt.Füsun Yaflar
zehtiye2004@yahoo.com , 
zehtiye@hotmail.com
Bio.Yeflim Do¤an Alakoç 
yalakoc@yahoo.com
Tel: 0-312-3191514
Web: www.adlibilimciler.org

ANKARA
D‹fiHEK‹MLER‹
ODASI & KEM‹GER
K‹MYA ‹fiB‹RL‹⁄‹YLE
‹LET‹fi‹M
SEM‹NERLER‹

Birey olarak kendimizi, düflünce ve
duygular›m›z› ifade edebilmemiz,
baflar›m›z› belirleyen temel unsurlar-
dan bir taneisidir.
Artak ne denildi¤i ve hangi süreçte
ve nas›l denildi¤ininde de önemli
oldu¤u bir ça¤da yaflamaktay›z.
‹letiflim ça¤›nda iletiflim kazalar›n-
dan korunman›n yollar›n› paylaflma-
y› hedeflemekteyiz.
‹letiflim yaflam›m›z›n en temel
gereksinimlerinden biridir.
Bu nedenle de uygun iletiflim yön-
temlerini benimsemek ve bunlar›
do¤ru olarak kullanmak hem tahsil,
hem ifl, hem de sosyal yaflamda
oldukça önemlidir.
Çünkü duygu ve düflüncelerini
do¤ru ve etkin ifade eden bireyler
her zaman daha baflar›l› olurlar. 
Öte yandan kifliler aras› anlaflmaz-
l›klar iletiflim çat›flmalar›ndan kay-
naklanmaktad›r. 
Bu seminerin amac›, kat›l›mc›lara
baflar›l› insan iliflkileri için gerekli
olan bilgi ve becerileri kazand›rmak-
t›r.
Ankara Diflhekimleri Odas›
bünyesinde devam eden e¤itim
seminerleri kapsam›nda Diflhekim-
leri, Diflhekimli¤i ö¤rencileri ve
diflhekimi yard›mc› personeline ayr›
gruplar halinde kiflisel geliflim,
bireyler ile etkili iletiflim becerileri,
ekip çal›flmas› ve faydalar›, beden
dili ve kullan›m›, motivasyon ve
stres yönetimi, zaman› iyi kullanma
konular›nda seminerler düzenlen-
mesi planlanmaktad›r. ‹lgilenenlerin
ADO sekreteryas›na baflvurmalar›
gerekmektedir. Seminer tarihleri
sms ve internet ve ayr›ca ADO web
sayfas›nda duyurulacakt›r.

ADO Ö⁄RENC‹
KOLUNDAN 
KIRMIZI 
KONSEPTL‹ GECE

Ankara Diflhekimleri Odas› Ö¤renci

Kolu ve Ankara Diflhekimleri Odas›

Sosyal Komisyonu, diflhekimleri ve

diflhekimli¤i ö¤rencilerini kaynaflt›r-

may› amaçlayan partide gönüllerin-

ce efllendiler.

9 Mart Cuma akflam› ''CAKKIDI''

adl› mekanda gerçeklefltirilen orga-

nizasyona ço¤unlu¤unu ö¤rencilerin

oluflturdu¤u iki yüzü aflk›n davetli

kat›ld›.

''KIRMIZI'' konseptli geceye birbi-

rinden güzel k›rm›z›lar›yla Ankara,

Gazi, Hacettepe ve e¤itim ö¤retime

bu y›l bafllayan Baflkent Üniversitesi

Diflhekimli¤i Fakülteleri yo¤un ilgi

gösterdi. Gecenin ''en k›rm›z›s›''na

sürpriz bir hediye verildi.

2006-2008 Dönemi Ö¤renci Kolu,

faaliyetlerine e¤lenceli bir flekilde

bafllam›fl oldu,flimdi s›rada birbirin-

den güzel projeler var..
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duyurular

Bu y›l 14 -16 Haziran 2007 tarih-
leri aras›nda gerçeklefltirilecek
alan›ndaki en büyük ve en etkin
organizasyon olan Türk
Diflhekimleri Birli¤i 14. Uluslar-
aras› Diflhekimli¤i Kongresi’nde
ülkemizin dört bir yan›ndan ve
dünyan›n çeflitli yerlerinden gele-
cek binlerce meslektafl›m›z ‹stan-
bul’da buluflacak.
EXPODENTAL 2007-‹DEX 2007
ile meslektafllar›m›z, en yeni
ürünleri ve en son teknolojik
geliflmeleri görme f›rsat›n› yakala-
yacak.
Zengin bilimsel içeri¤in yan› s›ra,
sosyal aktivitelerin de yer alaca¤›;
her yönüyle baflar›l›, unutulmaz
bir kongre için ‹stanbul’da sizlerle
birlikte olmay› istiyoruz…

A¤›z Tad› 
A¤›z Sa¤l›¤› 

23 Ekim 2007
K›r›kkale Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi

Bilimsel Toplant›s›

19. Expo Dental
Ankara 

A¤›z-Difl Sa¤l›¤›
Sempozyum ve

Sergisi 22 - 25 Kas›m
2007 tarihlerinde
Ankara Sheraton

Convention Center’de
düzenlenecektir. Tüm

meslektafllar›m›z›
bekliyoruz.

Türk Diflhekimleri Birli¤i Ö¤renci
Kolu, 1.Ulusal Ö¤renci Kongresi
21-22 Nisan 2007 tarihleri aras›n-
da ‹stanbul’da gerçekleflecek.
Ö¤rencilere yönelik bir kongre
olmas› yönüyle ilk olma özelli¤i
tafl›yan Kongrede, diflhekimli¤i
ö¤rencilerini yak›ndan ilgilendiren
güncel konular ele al›nacak.
Kongre; ö¤rencilerin üniversiteye,
e¤itime ve yaflama dair sorunlar›-
n› tart›flmay›, özgür bir platformda
sorunlara ça¤dafl çözümler sun-
may›, ö¤renci, fakülte ve oda ilifl-
kisini gelifltirmeyi ve mezuniyet
sonras› mesle¤i sürdürme alter-
natiflerini tart›flmay› amaçl›yor.

Samsun Diflhekimleri
Odas› 

III. Karadeniz Bahar
Sempozyumu Atatürk

Kültür Merkezi 
28-29 Nisan



Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi 1982 y› l›  mezunlar ›
8 Haziran 2007 Cuma günü
25. mezuniyet y›l› kutlamalar
nedeniyle biraraya geliyor.

Program
10:45 -11:30 
KONFERANS
12:00-13:30 
Yemek (Geleneksel Ankara Tava) 
13:30-14:15 
KONFERANS
14:15-14:45 
Kahve Aras›
14:45-16:00 
MEZUN‹YETTE 
25.YIL SEREMON‹S‹
Yer : G.Ü.Difl Hekimli¤i Fakültesi
20:00-24:00 
25.YIL MEZUNLARI  
GALA YEME⁄‹ 
(Ankara Hilton SA  Anadolu 1
Salonu) 
Bilimsel Program tüm diflhekim-
lerine aç›k olup ücretsizdir.
Prof. Dr. Belgin BAL
G.Ü. Difl Hekimli¤i Fakültesi
Dekan Yard›mc›s›
Adres : 8.Cad. 82. Sok. 
06510  Emek/ANKARA
Tel No: (312) 213 83 44
(312 ) 212 08 90 
Faks No: (312) 223 92 26

E-mail: btuzer@gazi.edu.tr 
mailto:btuzer@gazi.edu.tr            

http://www.dent.gazi.edu.tr/
mezunlargunuilani10.htm 

h t t p : / / w w w . d e n t . g a z i . e d u . t r / m e z
unlargunuilani10.htm

Kocaeli Diflhekimleri

Odas›

Yaza Merhaba

Sempozyumu

Sapanca Göl Evi

12 - 13 May›s 2007

w w w . k o c a e l i d h o . o r g . t r

VII. EBDO 
Sempozyumu

Sürekli Diflhekimli¤i E¤itimleri

kapsam›nda 7.’sini düzenleye-

ce¤imiz Ege Bölgesi Diflhekimleri

Odalar› Uluslararas› Bilimsel

Kongre ve Sergisi’ni 27-29 Nisan

2007 tarihleri aras›nda Fethiye-

Ölüdeniz’de gerçeklefltirece¤iz.

Bu kongremiz kapsam›nda

Kariyoloji Derne¤i’nin 9.

Sempozyumu da yer alacak ve

yine kongre dahilinde Cumartesi

günü Bilimsel Sunumlar 3 ayr›

salonda yap›lacak. Kariyoloji

Derne¤i yönetimine ve üyelerine

kongremize yapacaklar› katk›lar›

nedeni ile flimdiden teflekkür ede-

riz.

Bilgilerimizi tazelemek, yeni tek-

nolojilerle tan›flmak, çeflitli illerde

meslek yaflam›n› sürdüren mes-

lektafllar›m›zla biraraya gelmek ve

ayn› zamanda keyifli bir tatil yap-

mak için Fethiye Lykia World’de

buluflmak dile¤iyle…

www.ebdokongre.com

duyurular
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‹lkça¤lardan beri genel t›pla iç
içe olan diflhekimli¤inin geliflmesi
yüzy›llar alm›flt›r. Ba¤›ms›z bir mes-
lek haline gelebilmesi pek çok evre-
den geçtikten sonra ancak 18. yüz-
y›lda, ça¤dafl anlamda ö¤retilmeye
ve uygulanmaya bafllamas› ise 19.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda gerçeklefl-
mifltir. 20. yüzy›l her alanda oldu¤u
gibi diflhekimli¤inde de büyük bir
teknik ve teknolojik geliflimin yaflan-
d›¤› dönem olmufltur.

Bugünü kavraman›n ancak tarihi
bilmekle mümkün olabilece¤i düflü-
nülürse diflhekimli¤i mesle¤i tarihini
bilmenin bizlere kazand›raca¤› pek
çok yarar olacakt›r.

Örne¤in;
Tarihi ilaç ve tedavi yöntemlerin-

den ça¤dafl bilimin ›fl›¤›nda yeniden
yararlanabilmek,

Teknik ve teknolojik geliflmeleri
ve yenilikleri takip ederek meslek
yaflam›nda baflar›y› yakalamak,

Mesle¤i uygularken, olas› olas›
sosyal iliflkilerde etkinlik sa¤lamak,
meslek prestijini yüceltmek ad›na
giriflimlerde bulunabilecek alt yap›-
ya sahip olma imkan› edebilmek,
Adli bilimler içinde önemi gittikçe
artan Adli Diflhekimli¤i ad›na önemli
bilgi taban› oluflturmak bu yararlar-
dan baz›lar› olarak say›labilir.

Mayalar
M.Ö. 2500 y›llar›nda kurulmufl,

M.S. 300-900 y›llar›nda kültürlerinin
en yüksek noktas›na ulaflm›fllard›r.
Tafl ve metalle çal›flmada çok üstün
olmalar›na ra¤men a¤›z sa¤l›¤› ile
ilgili restoratif iflleme rastlanmam›fl-
t›r. Difllerle ilgili süsleme ve çekimle-
rin dini ve ibadet amaçl› yapt›klar›
düflünülmektedir. Mayalar bu gibi
nedenlerle difllerin kesici kenarlar›n›
e¤elemifller, ço¤unlukla mesial
köfleyi e¤eleyip distal köfleyi b›raka-
rak özel flekiller oluflturmufllard›r. Bu
ifllemleri bir gurur niflanesi olarak
kabilenin yafll› kad›nlar› yapmaktay-

d›. Ayr›ca üst kesici difllere ve daha
az s›kl›kla üst premolarlara düzgün
kesilmifl tafl inleyler yerlefltirmifller-
dir.

Aztekler
Aztekler konusunda bilgilr

Bernardio de Sahagun (1492-1590)
addl› kefliflin araflt›rmalar›ndan
ö¤renmekteyiz. 

Aztekler de Mayalar gibi diflleri-
ne k›ymetli tafl inleyler uygulam›fllar,
a¤›z hastal›klar›n› ot ve bitkilerle
tedavi ettiklerini, çürü¤ün sebebinin
bir kurt oldu¤una inand›klar›n›, chili
ad› verilen ac› biberi çi¤neyip kurdu
öldürerek difli tedavi edebilecekleri-
ne inand›klar›n› ö¤reniyoruz.
Yaralar›n› saç telleriyle diktikleri,
yemeklerden sonra kürdan kullan-
d›klar›, difllerini kömür tozu ile ovup
beyazlatt›klar›ndan sözedilmektedir.

Inkalar
Dini inan›fllar› çok kuvvetli

oldu¤u için hastal›klar›n› sadece
rahiplere itiraf etmekle kurtulunabi-
len bir günah olarak bakmakta, difl
çürü¤ü ve sallanmas›ndan gökku-
fla¤›n› sorumlu tutmakdayd›lar.
Çürü¤ü kurdun oluflturdu¤u fikrine
bu toplumda rastlanmamaktad›r.

Difllerle ilgili hastal›klar›n tedavi-
sinde ise Peru balzam› ad› verilen
bir resinin kullan›lmas›n› önermekte-
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M.Ö.4. yy. ‹skit vazosu 

Leningrad Hermitage Müzesi

Mayalar›n difllerine yap›lm›fl 
yeflim tafl› ve kan tafl› inleyler 
(Antropoloji Müzesi-Meksika)

Derleyen: Merih BAYKARA



dirler. Daha a¤›r durumlarda koteri-
zasyon yöntemine bafl vuruyorlard›.
Bu yöntem çürük tedavisinde de
kullan›l›yordu. A¤r›y› gidermek için
koka bitkisi yapraklar› çi¤niyorlar,
a¤r›yan difllerin çevrelerine kostik
bir resin sürüp gevflettikten sonra
çubuk yard›m›yla sallan›r hale geti-
rip parmaklar›n› kullanarak çekiyor-
lard›.

Süs amac›yla ön difllere yap›lan
inley tarz› dolgularda alt›n yaprakla-
r› kaviteye döverek uyguluyor, sonra
cilal›yorlard›. Puberte ça¤›ndaki
gençler süs amac›yla oldu¤u kadar
çürükten korunmak için de diflleri
simsiyah olana kadar a¤aç yaprak-
lar› çi¤niyorlard›.

Farkl› ‹lkel Topluluklarda
Gelenekler

‹lkel toplumlar basit difl hastal›k-
lar›n›n tedavisi için yeni yöntemler
gelifltirmifl olsalar da difllerinden bir
veya birkaç›n› s›kl›kla kabile iflareti
olarak yada dini nedenlerle tahrip
etmeye devam etmifllerdir. 

Amazonlar vadisinde yaflayan
baz› Güney Amerika yerlilerinin pira-
nalara benzemek ve vahfli bir görü-
nüm elde etmek amac›yla anterior
difllerini törpüledikleri, Kuzey
Grönland’daki Eskimo kad›nlar›n›n
botlar›na pençe yapabilmek ama-
c›yla ay›bal›¤› derisini çi¤neyerek
ifllenebilir hale getirdikleri, bu yüz-
den de difllerinin zaman içerisinde
damak seviyesine kadar afl›nd›¤›
bilinmektedir.

Avusturalya’n›n yaklafl›k 1000
mil kuzeybat›s›nda bulunan Mercan

denizindeki Makkula adas› orman-
l›klar›nda yaflayan baz› yerli toplu-
luklar›nda kad›nlar›n özel bir toplu-
ma girebilmeleri üst sa¤ kesici diflle-
rini çektirmeleriyle mümkün olmak-
tad›r. 

Vietnam’›n da¤l›k bölgelerinde
kesici difller köpek gibi gösterdi¤i
için ya çekiliyor yada damak hizas›-
na kadar e¤eleniyor. 

Eski T›pta Hastal›klar›n Olufl
Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

‹lkel insanlar hastal›klara do¤a
üstü güçlerin ve ruhlar›n sebep
oldu¤u, bu kötü ruhlar›n ve etkileri-
nin uzaklaflt›r›lmas›n›n büyücü
hekim veya rahiplerin dua ve efsun-
lar›yla gerçekleflebilece¤ine inan›l-
m›flt›r.

Bilimsel t›p eski Yunanla birlikte
do¤mufltur. Tarih boyunca iki hayali
patojen, Humoral Patoloji ve diflhe-
kimli¤ini do¤rudan ilgilendiren Difl
Kurtlar› Teorisidir.

Humoral Patoloji; eski Yunandan
sonra ‹slam Dünyas›n› ve Avrupa’y›
etkileyen inan›fla göre , atefl, hava,
su, toprak tabakalar›na karfl› insa-
no¤lunda dört s›v› bulunur. Bunlar
kan, balgam, kara safra, sar› safra
olup yenilip içilenler bu dört ana
maddeye dönüflür denmektedir. Bu
dört unsurun aras›nda bir dengenin
bulunmas› ile sa¤l›kl› olmak müm-
kün görülmektedir. Bu inan›fla göre
tedaviler; kan almak, kusturmak,
vantuz çekmek, da¤lamak vb.

Difl Kurtlar› teorisi; difl çürü¤üne
ve a¤r›s›na difle yerleflen kurtlar›n
neden oldu¤u, bunlar› öldürerek
çürükten korunulabilece¤i inan›fl›d›r.

Tarihi çok eskilere dayanan bu teori
“Legand of Worm” yani solucan
efsanesi olarak adland›r›lm›flt›r.

Bununla ilgili en eski bilgiler
M.Ö.1200-1100 y›llar› aras›nda
M›s›r’da yaz›lan Anastasia papiru-
sunda kaydedilmifltir. 

Yak›n Do¤u 
Mezopotamya ve M›s›r

M.Ö. 3500-3000 y›llar› aras›nda
Dicle ve F›rat nehirleri aras›ndaki
verimli topraklarda ilk kez Sümerler
geliflmifl bir medeniyet oluflturmufl-
lard›r. Daha sonra bölgenin Babil ve
Asurlular taraf›ndan iflgali ile üç kül-
tür birbirine kaynaflm›flt›r. Bu üç kül-
türe ait kil tabletler üzerine yaz›lm›fl
yaz›lar M.Ö.7. yy.da yaflam›fl olan
Asur Kral› olan Asurbanipal taraf›n-
dan Ninova’da yapt›r›lan bir kütüp-
hanede toplanm›flt›r.

O tarihlerde Babil’de difle ne
kadar önem verildi¤ini M.Ö.1700 y›l
öncesine ait Hammurabi kanununun
ikiyüzüncü paragraf›nda ”Bir kimse
di¤erinin difllerini k›rarsa, ceza ola-
rak onun bu diflleri sökülür” ifade-
sinde görmekteyiz.

Bu konuyla ilgili en eski belgeler
M.Ö. 3000 y›llar›nda M›s›r’da yafla-
m›fl olan ve o zamanki hekim ve difl-
hekimlerinin atas› olarak kabul edi-
len Hesire’nin mezar›ndan ç›kar›lan,
tahta bir levha üzerine oyulmufl
resmi ve M.Ö. 2000 y›l öncesine ait,
Babil Kral› Assurbanipal’in kütüpha-
nesinde bulunan çivi yaz›s› ile yaz›l-
m›fl bir levhad›r. 
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Assurbanipal’in kütüphanesin-
deki kil tabletler aras›nda teflhis,
tedavi ve prognoza ait pek çok bilgi
çivi yaz›s› ile ifade edilmifltir.

Di¤er taraftan eski Mezopo-
tamya’da t›p uygulay›c›lar›n›n iki
s›n›fta topland›¤›, bunlardan birinci-
sinin din adaml›¤› ve hekimlik ara-
s›nda karma bir statüye sahip
“Saray büyücüleri” oldu¤unu görü-
yoruz. Bunlar e¤itim görmüfl olup

yüksek s›n›fa mensup kabul edilir.
Hastalar›n› belirli günlerde ve belirli
saatlerde uygulad›klar› büyülerle iyi-
lefltirmeye çal›fl›rlard›. ‹kincisi ise
e¤itim görmeksizin pratikten yetiflir-

lerdi. Çeflitli bitki tohumlar›n› kulla-
narak iyilefltirmeye çal›fl›rlard›.
Bunlar saray büyücülerinden daha
baflar›l›yd›lar.

M›s›r’da ise hekimlik çal›flmalar›-
n›n eski krall›k devrinde bafllad›¤›,
zamanla uzmanl›k alanlar›n›n ortaya
ç›kt›¤› anlafl›lmaktad›r. M›s›r’da t›p
alan›nda ortaya ç›kan bu ihtisaslafl-
may› M.Ö.5. yüzy›l›n büyük tarihcisi
Heredot “T›p çal›flanlar› o flekilde
bölünmüfllerdir ki her biri bir hasta-
l›¤›n iyilefltiricisidir ve tüm ülke kimi
difl, kimi göz, kimi de gizli hastal›klar
üzerinde ihtisaslaflm›fl doktorlarla
doludur” diye anlatm›flt›r.

Zoser’in hükümdarl›¤› s›ras›nda
yaflam›fl olan ve tarihte bilinen ilk
diflhekimi olarak an›lan Hesire
(M.Ö.2600) yap›lan kaz›lar s›ras›nda
elde edilen bir tablette difli tedavi
eden doktorlar›n en büyü¤ü olarak
tarif edilmifltir.

T›bbi tedavilerle ilgili en temel
dökümanlar papiruslard›r. Bunlar
Hearst, Edwin Smith ve George
Elbers’in adlar› ile an›l›rlar.
Sonuncusu Leipzig Üniversitesinde

saklanmaktad›r. Elbers papiruslar›,
George Elbers taraf›ndan Teb
flehrinde bulunmufltur. 

M.Ö. 1550 y›l öncesine ait 21
metre boyundaki Ebers papirüsün-
de sallanan diflleri sabitlefltiren, difl
çürüklerinde kullan›lan ilaçlarla, aft-
lar ve difl abselerinin tedavilerinden
bahsedilmektedir.

Edwin Smith papiruslar› 1862’de
Edwin Smith taraf›ndan Luxor’da
bulunmufltur. 4,68m. uzunlu¤unda-
d›r. Her iki taraf› da yaz›l› olan, bili-
nen en eski t›bbi dökümand›r.
Travmatik ve cerrahi sorunlarla ilgili,
sorunlar› çok güzel ifade eden bir
yaz›tt›r. Maksilla ve mandibula k›r›k-
lar›, zigoma perforasyonlar›, dudak
yar›klar›n›n cerrahisinden bahset-
mektedir. Ayr›ca lukse olmufl man-
dibulay› yerine yerlefltirirken ellerin
nas›l kullan›laca¤› da anlat›lmakta-
d›r.

Bu güne kadar ele geçirilen en

eski protezlerin M.Ö. 500-400 y›lla-

r›nda yaflam›fl olan Etrüsklere ait

oldu¤u tesbit edilmifltir. 3-5

mm.geniflli¤inde alt›n bantlar içine

dana diflinden oyulmufl difllerin yer-

lefltirilmesiyle yap›lan bu köprüler,

Etrüsklerin alt›n dö¤mecili¤i ve per-

Hammurabi M.Ö.6. YY. 

Assurbanipal’in kütüphanesinde bul›nan
çivi yaz›s› levha. (Proskauer-Witt)

Hekimve difl hekimlerinin atas› Hesire

Ebers papirusü 

Edwin Smith papirusü

Etrüsklere ait alt›n köprü 
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çinleme sanat›nda da usta olduklar›-

n› gösteriyor.

Eski M›s›rl›lar ve ‹branilerden olu-

flan Fenikeliler flimdiki Lübnan’da

yaflam›fllard›r. Arkeolojik kaz›larda

ortaya ç›kan difllere ait restorasyon-

lar› yapan sanatkar kuyumcular

vard›. Eski Sidon flehri yak›nlar›nda

M.Ö.400 y›llar›na ait, içerisinde

yapay difller ve aletler bulunan

gömüt ortaya ç›kar›lm›fl, yapay difl-

lerin alt›n tellerle yandaki difllere

ba¤lanm›fl olduklar› görülmüfltür. 

Eski Yunan
Yunan sa¤l›k tanr›s› Esculap’›n

sembolü (Asklepius) y›land› ve ad›na

yap›lan tap›naklar (Asklepion) ayn›

zamanda en önemli sa¤l›k merkez-

leriydi. 

M.Ö.460-377 y›llar› aras›nda

yaflayan Hippocrates Kos (‹slanköy)

adas›nda do¤mufl, burada t›p okulu

kurmufl deneysel yöntemlere dayal›

t›p e¤itimi vermeye çal›flm›flt›r. Bu

nedenle t›bb›n temellerinin M.Ö.5.

yüzy›lda Hippokrat taraf›ndan at›l-

d›¤›, yaz›l› diflhekimli¤i tarihinin

onunla bafllad›¤› söylenebilir.

Hippocrates döneminde bir has-

tal›k incelendi¤i zaman yaln›zca

semptomlar›n ortadan kald›r›lmas›-

na çal›fl›lmay›p, etyolojisi de incele-

nirdi ve bunlara göre tedavi yap›l›rd›.

Hippocrates’in yaz›lar›nda difl sür-

meleri, hastal›klar› ve tedavi metod-

lar› ile ilgili birçok bölüm vard›r. ‹lk

diflin ana rahminde olufltu¤u,

do¤umdan sonra anne sütü ile bes-

lenmeyle geliflti¤i, daimi difllerin 7.

yafl dolaylar›nda sürdü¤ü, baflka bir

hastal›k olmazsa ömür boyu a¤›zda

kald›klar› bilgileri ona aittir. Çürük

etyolojisinde iki endojen, bir eksojen

etken ileri sürmüfl, difl kurdu kavra-

m›na yer vermemifltir.

Difllerin pozisyon anomalileri, 3.

molar sürme komplikasyonlar›, difl

a¤r› çeflitleri, alveoler abselerde

sözetmifl, a¤r›yan difller ve difletleri-

nin tedavisinde koterizasyon uygu-

lam›fl, difl çekiminde demirden

yap›lm›fl davyeler kullanm›flt›r.

Meslek ahlak›na çok önem ver-

mifl, “Hippocrates And›” yüzy›llarca

hekimlere hekimlik kurallar›n›

ö¤reten örnek olmufltur, halen

hekimlik and› olarak kullan›lmakta-

d›r.

Kaynaklar:
Diflhekimli¤i Tarihi
Prof. Dr. Gönül Alpaslan
Diflhekimli¤i Tarihi
Prof. Dr. Yüksel Noras
Anadolu Uygarl›klar›nda Difl Hekimli¤i
Prof.Dr. ‹lter Uzel
Anadolu Uygarl›klar›nda 
Diflhekimli¤i Aydera Dental Türk

Devam Edecek...

fiefik Farid’in Kahire yak›nlar›nda
buldu¤u alt›n tellerle birbirine ba¤l›

difllerden oluflan köprü.

Hippocrates
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teknolojik ürünler

iPhone
Bilgisayardan tüketici elektro-

ni¤ine do¤ru kayan Apple, müzik
dünyas›nda devrim yaratan iPod’dan
sonra flimdi de iPhone adl› bir cep
telefonu ç›kard›.

Mac OS X iflletim sistemi ile çal›-
flacak, Microsoft Windows ile uyumlu
olacak olan Apple iPhone’da 2
megapiksel dahili dijital kamera bulu-
nuyor. Apple iPhone’un 4 GB’lik
modelinin sat›fl fiyat› yaklafl›k 500
dolar, 8 GB’lik versiyonun ise 600
dolar civar›nda olacak ve Haziran
ay›nda sat›fla ç›kacak. Cep telefo-
nunda Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz
standartlar? ve GPS bulunacak, ayr›-
ca internetten Yahoo ve Google’›n
servislerine ba¤lanacak. 

Remember Ring
Yeni ç›kacak bu yüzükler

sayesinde, do¤um günlerini, evlilik
y›ldönümlerini unutmayacaks›n›z.
Son 24 saat içinde her saat,
parma¤›n›z› 10 saniye boyunca 120
dereceye kadar ›s›t›yor.

VAIO® TP PC 
VGX-TP1

Ev bilgisayarlar› için yeni yaklafl›m
Sony Vaio’dan geldi.Basit bir dizayna
sahip bu bilgisayar oldukça güçlü bir
ifllevsel yap›ya sahip. PC bilgisayarla-
r›n fonksiyonelli¤ini televizyonunuza
tafl›yor. Bilgisayar tasarlan›rken iç
mekan görünümüne de katk›da
bulunsun diye oldukça estetik yap›l-
m›fl. ‹çinde optik sürücü, USB portla-
r› ve kart okuyucu sistem olmak
üzere pek çok özellik bar›nd›r›yor.
Kablosuz klavye ve uzaktan kuman-
da kullanan kifliye daha çok özgürlük
kazand›r›rken ,kablo karmaflas›na da
son veriyor.

Suzuki FL‹X
Son dönemlerde araç içine uygu-

lanan LCD ekranlar gittikçe popüler-
lefliyor. Bu sayede film ve oyun
tutkunlar› nereye giderlerse gitsinler
istedikleri filmi izleyip, istedikleri
oyunu oynayabiliyorlar. Suzuki’nin
Flix konseptindeyse bu durum
foto¤raftan da görülebilece¤i gibi
daha ileri bir boyuta tafl›nm›fl ve
adeta bir e¤lence merkezi ortaya
ç›kart›lm›fl. 

Otomobili park ettikten sonra
aç›l›r tavan› dik konuma getirip sine-
ma perdesi olarak kullanmak
mümkün. 60 inçlik bir ekran
geniflli¤inde olan bu parçaya tavan›n
ön taraf›na monte edilmifl projeksiyon
sistemiyle film yans›t›larak sinema
keyfi yapmak mümkün oluyor.
Koltuklar› 180 derece dönen otomo-
bilde bunun d›fl›nda DVD oynat›c›,
THX/SDS ses sistemi de bulunuyor.

Haz›rlayan: Memduh MAZMANCI

60



dental ürünler

ORTRON F‹ZYO
D‹SPENSER

Çene ve yüz cerrahisi,implantolo-
ji ve laboratuar operasyonlar›nda kul-
lan›labilen çok amaçl› elektrli mikro-
motorun bir di¤er dikkat çekici özel-
li¤i yerli üretim oluflu. LCD ekran›n
Türkçe menüsü sayesinde ayar ve
uyar›lar kolayca anlafl›labilmek-
te.Tamamen dijital kontrol özelli¤iyle
her angledruvayla çal›flabilir ve oto-
matik kalibrasyon sayesinde uygula-
nacak tork ve deviri ayarlamakta-
d›r.”Otomatik tork kontrol”  seçe-
ne¤iyle ucun sabit devirle dönmesine
imkan tan›maktad›r.

‹mplant temizli¤i için
Elastik Ultrasonic
Kavitron Ucu

Cavitron 30K SofTip
Farkl› kullan›m alan›na sahip

yumuflak kavitron ucu hastalar için
oldukça kabul edilebilir bir rahatl›k
sunuyor. ‹mplant ile abutment etra-
f›nda oluflmufl plak ve tartar›n kolay-
l›kla uzaklaflt›r›lmas›n› sa¤l›yor. Bunu
yaparken hekimin zaman tasarrufu
sa¤l›yor. Ucundaki yumuflak k›s›m
tek kullan›ml›k. 

THUNDER
CLEANER

Sterilizatörde yanan,kararan cer-
rahi aletleri yenileyen kimyasal çözel-
ti pratik çözümler sunuyor. Kararm›fl
el aletleri ,ölçü kafl›klar›, siman cam›,
elmas frezler ve kanal aletlerinin
temizli¤ini sa¤layarak yenilenmeleri-
ne olanak tan›yor. Aletlerin üzerinde
sonradan oluflan karbonlaflm›fl yap›y›
uzaklaflt›r›yor. Paslanmaz çelik mate-
ryaller için de kullanmak mümkün.
Uzun süre bekletildi¤inde olumsuzluk
yaratm›yor ve materyallerde pas,
korozyon oluflturmuyor.

Uni-Grip® Universal
Disposable 
Radiograph tafl›y›c›

Röntgen filmlerini , fosforlu plaka
veya dijital sensörleri tafl›y›p hasta
a¤z›na

daha rahat uygulamaya imkan
tan›yan oldukça kullan›fll› bir
malzeme.Daha önce kullan›lan ver-
siyonlar›na oranla daha az ek parça
ihtiyac› duyuyor.Sadece bir tanesi ile
tüm difller için ygun konum yakalan-
abiliyor.Filmin adaptasyonu kolayca
yap›labiliyor. Oldukça ekonomik ve
konforlu bir kullan›m sunuyor.

Haz›rlayan: Memduh MAZMANCI
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Diflhekimli¤i yo¤un malzeme kullan›m›

gerektiren bir meslek olmas›ndan dolay›, her

diflhekiminin iyi bir tüketici olmas› son derece

önemlidir. Bundan dolay› hekim sat›n ald›¤› her

malzemenin üretim flartlar›n›, gerekli standartla-

ra uyup uymad›¤›n›, son kullanma tarihini ve

içeri¤ini bilmesi yapaca¤› tedavinin baflar›s› aç›-

s›ndan çok önemli oldu¤u aç›kt›r. Bilinçli tüketi-

ci olabilmek için bir mal veya hizmeti sat›n al›r-

ken temel gereksinimlerin ön planda tutulmas›,

sat›n al›nacak mal ve hizmetlerin kaliteli, güven-

li, ucuz ve sa¤l›kl› olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas›,

güvenilir firmalardan çevreye karfl› duyarl› ve

gerekli sat›fl belgelerinin düzenlenmesine dikkat

etmek gerekir.

Türkiyede t›bbi malzeme ve cihazlarda yay-

g›n olarak kullan›lan iki standart ölçüsü vard›r.

Ülkemizin ulusal standart kuruluflu TSE ve

Avrupa Birli¤i standart ölçüsü CE iflareti. CE bir

belge de¤ildir. Üretici ya da onun AB içindeki

yetkili temsilcisi taraf›ndan ürüne vurulan bir ifla-

rettir. CE iflareti tafl›yan bir ürün ilgili AB teknik

mevzuat›na uygun oldu¤u anlafl›l›r. Bunun için

üreticinin ürününü ilgili AB teknik mevzuat›n›n

temel gereklerine uygun olarak üretmesi, gerek-

li testleri yapmas› ya da yapt›rmas›, gerekli

önlemleri almas› ve bir uygunluk Beyan› ile bunu

taahhüt etmesi gerekir.

Standardlar›n haz›rlanmas›nda ülke flartlar›,

can ve mal güvenli¤i, Gümrük Birli¤i, üretim ve

ihracat› gelifltirme, ithalat› denetleme, tüketici

meseleleri, kalite ve çevre konular›na öncelik ve

önem verilerek yay›mlanm›fl uluslararas› (ISO,

IEC vb.) ve bölgesel standardlar (EN) ile di¤er

geliflmifl ülkelerin millî standardlar› (ASTM, DIN,

BSI, JIS vb.) esas al›nmaktad›r.

Bilinçli Al›flveriflin
Temel ‹lkeleri
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D‹fiHEK‹MLER‹N‹N ÜRÜN TEM‹N
EDERKEN D‹KKAT ETMES‹
GEREKEN HUSUSLAR

Bir firmaya ba¤l› olmadan,
ço¤unlukla vergi kayd› bulunmayan ve
sabit bir iflyeri olmayan kiflilerin (sektö-
rümüzde ÇANTACI olarak adland›r›l-
maktad›r) difl hekimlerini dolaflarak sat-
t›klar› dental malzemelerde kullan›m
tarihleri geçmifl, orijinal ambalajda veya
benzer görünümdeki ambalajlar içinde
gerçe¤inin d›fl›nda malzemeler bulun-
du¤u ve bu yolla hem haks›z kazanç
elde edilmekte hem de halk sa¤l›¤›n›n
tehdit edilmektedir. Difl hekimlerimizin
telafisi olmayan özürlü malzemeleri
sat›n almamalar› için

‹fl yerini ziyaret eden kiflilerin sabit
adresli bir dental deponun eleman›
olmas›, tercihen bu deponun da
D‹fiS‹AD üyesi olmas› tercih edilmelidir.

Sat›c›n›n belli bir dental deponun
eleman› oldu¤u tereddüdünde, telefonla
teyit al›nmal›d›r.

Faturas›z veya irsaliyesiz bir mal
al›nmamas› önemlidir, çünkü özürlü bir
mal›n telafisi ancak fatura ibraz› ile ola-
bilir.

Bir tereddüt halinde faturan›n teyidi
al›nmal›d›r (sahte faturan›n V.U.K.'nunda
a¤›r cezalar içermekte oldu¤u unutul-
mamal›d›r).

Sat›n al›nan mal›n ambalaj›nda ve
içeri¤inde de bir tereddüt varsa üretici
veya ithalatç› firman›n web sitesine gire-
rek karfl›laflt›r›lma yap›lmal›d›r. 

Malzemenin muhakkak kullan›m
talimat› okunmal›, e¤er Türkçesi mevcut
de¤ilse, talep edilmelidir. 

Diflhekimli¤inde kullan›lan malzeme-
lerin son kullanma tarihi çok önemlidir.
Sarf malzemelerinin üretim stoklanma
süreci, siparifllerin gönderim süreci ve
gümrükleme müddeti dikkate al›n›rsa bir
y›ll›k kullan›m tarihli malzemenin sat›fla
sunuldu¤u tarihe kadar 2-3 ay› doldu¤u
görülür, esasen birçok üretici firma h›zl›
sürüm sa¤lamak amac›yla son kullan›m
tarihi daralm›fl ürünlerini sat›fla sürmek
e¤ilimindedirler. Bu durumda dental
depolar ellerindeki stoku süratle eritmek
çabas›nda olurlar. Ayr›ca ihale makam-
lar› da yukar›daki aç›klamalarda yer alan
hususlar› dikkate almadan kullan›m tarih
limiti koyar. Bu ve baz› al›c›lar›n daha
ucuz olmas› sebebi ile kullan›m tarihinin
dolmas›na az kalm›fl, hatta son kullan›m

tarihleri geçmifl malzemeler gösterdikle-
ri taleplerde, son kullan›m tarihlerindeki
oynamalar› cesaretlendirici unsurlard›r.
Dolay›s›yla malzemenin son kullan›m
tarihinde bir tereddüt olursa, genellikle
ambalajlar›n üzerindeki barkodlarda son
kullan›m tarihine yer verildi¤i, bir barkod
okuyucusuyla kontrol edilmelidir. 

Baz› difl hekimleri bu konularda ki
ma¤duriyetlerini 4077 say›l› tüketicinin
korunmas› hakk›ndaki kanunun hüküm-
lerine göre gidermek yolunu seçiyorlar
ama T.T.K. ruhuna göre taraflar›n tacir
olmalar› nedeniyle 4077 say›l› tüketicinin
korunmas› hakk›ndaki kanun hükümleri
geçerli olmay›p, Türk Ticaret
Kanununun bu konudaki hükümlerinin
hukuken geçerli oldu¤unu da unutma-
mak gerekir. 

TÜKET‹C‹N‹N REHBER‹
1- Tüketici sat›n ald›¤› mal›n ay›pl›

oldu¤unun anlafl›lmas› halinde, sat›n
ald›¤› tarihten itibaren 15 gün içerin-
de f›rmaya baflvurarak mal› geri iade
ederek de¤ifltirilmesini veya ödedi¤i
bedelin iadesini veya ay›b›n neden
oldu¤u de¤er kayb›n›n bedelden
indirimini veya ücretsiz olarak onar›-
m›n› talep edebilir. Sat›lan mal›n
ay›pl› oldu¤unun bilinmemesi firma-
n›n bu sorumlulu¤unu ortadan kal-
d›rmaz.

2- Taksitli sat›fllarda; tüketici borçlan-
d›¤› toplam miktar› önceden ödeme
hakk›na sahiptir. Önceden ödeme-
lerde gerekli faiz indirimi uygulan›r.
Taraflarca belirlenen ve tüketiciye
yaz›l› olarak bildirilen mal veya hiz-
metin toplam sat›fl fiyat› üretici tara-
f›ndan hiçbir flekilde art›r›lamaz.

3- Sat›lan mal›n ay›b› gizli nitelikte ise
veya ay›p tüketiciden hile ile gizlen-
miflse, sat›c› 15 gün içerisinde ken-
disine baflvurulmad›¤›n› ileri sürerek
sorumluluktan kurtulamaz.

4- Ay›pl› mal›n üzerine kolayca okunabi-
lecek flekilde "ÖZÜRLÜDÜR" ibare-
si yaz›l›r. Bu durumun tüketiciye
verilen sat›fl belgesi üzerinde de
gösterilmesi gerekir.

5- Ay›pl› oldu¤u bilinerek sat›n al›nan
mal ve hizmetler için hak arama yolu
t›kal›d›r.

6- Herhangi bir hatal› kullan›m olmama-
s› flart› ile garanti belgesi kapsam›n-
daki mallar, sat›c› taraf›ndan ücret
talep edilmeden tamir edilmek
zorundad›r.

7- Tüketicinin, garanti süresi içinde s›k
s›k ar›zalanan bir mal› ücretsiz olarak
yenisi ile de¤ifltirilmesini isteme
hakk› vard›r.

8- ‹thal sanayi mallar›n›n Türkçe tan›t›m
ve kullan›m k›lavuzlar› ile sat›lmas›
zorunludur.

9 - Taksitli sat›fllarda sat›c› afla¤›daki
bilgileri yaz›l› olarak bildirmek ve
taraflar aras›nda akdedilen sözlefl-
menin bir örne¤ini tüketiciye vermek
zorundad›r, bu bilgiler Mal ve hiz-
metlerin peflin sat›fl fiyat›, Vadeye
göre faiz ile birlikte ödenecek toplam
sat›fl fiyat›, Faiz miktar›, faizin hesap-
land›¤› y›ll›k oran ve gecikme faizi
oran›. Ön ödeme tutar›, Ödeme plan›
olmal›d›r.

10- Kampanyal› sat›fllarda sat›c›,
Kampanya bitifl tarihini, Mal›n ya da
hizmetin teslim veya yerine getiril-
mesine iliflkin bilgileri yaz›l› olarak
vermekle yükümlüdür.

11- Kap›dan sat›fllarda tüketici 7 günlük
deneme süresi sonuna kadar mal›
kabul veya hiçbir gerekçe gösterme-
den reddedebilir.

12- ‹thalatç› ve imalatç› firmalar ithal
ettikleri veya ürettikleri sanayi malla-
r› için garanti belgesi düzenlemek
zorundad›r.

13- Tüketici aldat›c›, yan›lt›c› ve haks›z
reklama karfl› tüketici yasas›n›n 16.
maddesi ile korunur.
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S i m ply intelligent

Türkiye Bayii
Akdeniz Difl Deposu Ltd.
Tel.: (0322) 4586071/72
Fax: (0322) 4590159
www.akdenizdental.net

Email: akdeniz@akdenizdental.net

Silikonlarda ileri teknoloji ve kalite  
Bu bizim iflimiz!
C-tipi silikonlarını icat eden, Dünya Dental sektöründe market 
lideri olan ve yaratıcılı¤ı ile tanınmıfl olan Kettenbach ile tanıflın.

C-tipi birinci/ikinci ölçü: Lastic® / Lastic® Xtra Kapanıfl ölçüleri: Futar®D ailesi

Yumuflak besleme: Mucopren® s o f t

Plug & Press®Dispenser: Otomatik hidrolik
kariflim sistemleri

A-tipi birinci/ikinci ölçü: Panasil®

Difl beyyazlatma:

‹stanbul:
Orange Dental
Tel.: (0212) 2317305/06
Fax: (0212) 2317432/33

White Dental, Kadiköy
Tel.: (0216) 3606830

Mannas Difl Deposu
Tel.: (0212) 5233000

‹zmir
Topçu Difl Deposu

Tel.: (0232) 4648513

Antalya
Lotus Difl Deposu

Tel.: (0242) 2479522

Toros Dental:
Tel.: (0242) 2477616





Necip 
Hablemito¤lu

Türkiye’nin yaflad›¤› tüm süreçler ve
ifllenen cinayetlerin yöneldi¤i isimler,
hepsinin de¤erlendirilme/ yorumlan-
ma biçimi de düflünülecek olursa
Necip’in kendi deyimi ile kesinlikle
bir Atatürk ulusçulu¤unu yans›tmak-
tad›r. Necip bugünkü yap›da gösterifl-
siz, samimi, yal›n ve gerçekten ulusal-
c› olman›n en bafl›ndad›r. Baz›lar›
gibi ulasalc› olman›n silahla mücade-
le etmek, silahlar üzerine yemin etmek
oldu¤unu hiçbir zaman savunmam›fl-
t›r. Fikirsel mücadeleye, bilgiye ve
geliflmifl kiflisel donan›ma  inanm›flt›r.
Ancak, öldürüldü¤ünde düflünce/ifade
özgürlü¤ü diyenlerin hiç ilgisini çeke-
memifl, hatta yaflarken onlardan gelen
hakaretlerle karfl› karfl›ya kalm›flt›r.
Bu da düflünceye özgülük ç›¤l›klar›
atarak ortal›kta dolaflanlar›n çirkin
çeliflkisidir. Böyle bir pencereden
bak›nca ve di¤er cinayetleri de düflü-
nünce Necip’in yaflamamas› çok
do¤ald›r.

Söylefli: Serdar Sütcü
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ilgisini çekememifl, hatta yaflarken
onlardan gelen hakaretlerle karfl›
karfl›ya kalm›flt›r. Bu da düflünce-
ye özgülük ç›¤l›klar› atarak ortal›k-
ta dolaflanlar›n çirkin çeliflkisidir.
Böyle bir pencereden bak›nca ve
di¤er cinayetleri de düflününce
Necip’in yaflamamas› çok
do¤ald›r. Türkiye’de tam da Necip
gibi bir kimlik varken, bu kimlikten
olumlu, yap›c› ve toplumun her
kesimini kuflatan bir enerji yay›l›r-
ken öldürülmesi, kimler karar veri-
yorsa art›k, gerekli görülmüfltür.
Ayr›ca Türkiye’de yaflanan siyasal
“geliflmeler” diyemiyorum, çünkü
bu sözcük bir olumlama anlam›
içermektedir, Türkiye’nin getirildi¤i
yol ayr›m› ve ve bu noktada yönel-
mesi istenen, hatta itelendi¤i yer-
lere bak›lacak olursa, Necip’in
flahs›nda bir mesaj iletilmifltir diye
düflünüyorum. Ulusalc› olman›n
toplumun fark›ndal›¤›n› harekete
geçirmenin ve Türkiye Cum-
huriyetinin temellerini oluflturan
de¤erlerin yaflat›labilir, sahipleni-
lerek aktar›labilir oldu¤unu en iyi
biçimde göstermenin bir arac›
olaca¤›ndan Necip gibi kimliklerin
sindirilmesi gerekmektedir. Bu da
seçilen bir ismin öldürülmesi ile
sa¤lanmaktad›r. Bugüne kadar
ifllenen büyün cinayetler bu ve
buna benzer amaçlara hizmet
etmektedir.

Necip Hablemito¤lu dendi-
¤inde, O’nu Türkiye’deki yerle-
flik kal›plar›n hiçbiri ile ba¤dafl-
t›rmak mümkün de¤il. Hablemi-
to¤lu suikast›n› sorgulamaya
çal›flanlar da belki bu aç›dan
do¤rudan bir fail üzerinde
yo¤unlafl(a)m›yorlar. Bunu neye
ba¤l›yorsunuz?

Ben bunu Necip’in ba¤›ms›z ve
bedeli yaflam bile olsa Türkiye
Cumhurkiyetinden yana biri olma-

Prof. Dr. fiengül Hablemito¤lu
ile Efli Doç. Dr. Necip Hable-
mito¤lu’nun katlediliflinden 4 y›l
sonra... 

Bugün Türkiye’nin siyasal ya
da toplumsal yap›s› ve mevcut
kutuplaflmalar de¤erlendir-
di¤inde Hablemito¤lu kimli¤ini
nereye koyabiliriz?

Hablemito¤lu e¤er bir kimlik
olarak bakmak gerekirse, ki, bu
art›k Türkiye’nin yaflad›¤› tüm
süreçler ve ifllenen cinayetlerin
yöneldi¤i isimler, hepsinin de¤er-
lendirilme / yorumlanma biçimi de
düflünülecek olursa Necip’in kendi
deyimi ile kesinlikle bir Atatürk
ulusçulu¤unu yans›tmaktad›r.
Necip bugünkü yap›da gösterifl-
siz, samimi, yal›n ve gerçekten
ulusalc› olman›n en bafl›ndad›r.
Baz›lar› gibi ulasalc› olman›n silah-
la mücadele etmek, silahlar üzeri-
ne yemin etmek odu¤unu hiçbir
zaman savunmam›flt›r. Fikirsel
mücadeleye, bilgiye ve geliflmifl
kiflisel donan›ma inanm›flt›r.
Ancak, öldürüldü¤ünde düflün-
ce/ifade özgürlü¤ü diyenlerin hiç

s› ile iliflkilendiriyorum. Necip’i
kaybediflimizin y›ldönümü için
yap›lan toplant›lar›n birço¤unda
söyledi¤im bir fley var; bu sald›r›-
n›n temsil etti¤i bir dönem var
dünyada. Bu suikast, küresellefl-
menin gerçek anlam›yla ne
oldu¤unun ve hedefinin kavrand›¤›
ya da kavranmaya baflland›¤› bir
dönemde gerçekleflmifltir. Bunun
üzerinde önemle durulmal›d›r
bence. Çünkü Necip suikasttan
hemen önce sivil toplum örgütleri-
nin küreselleflmenin aktörleri
oldu¤unu söylüyordu. Bunlar›n
fark›na varmal›y›z. Ya da sivil top-
lum örgütleri gibi tan›mlanmaya
çal›fl›lan ve bütün dünyada benzer
amaçlara hizmet eden, ad›na sivil
toplum cemaatleri de denilen
yap›lar›n,  Türkiye’de karar meka-
nizmas›n› etkileyecek kadar a¤›rl›k
kazand›¤›na dikkat çekiyordu. Ve
bunun yan› s›ra Türk dünyas›ndaki
birleflmenin gereklili¤ini anlat›yor-
du. Üstelik bunu bir yerlerden
güdümlenerek yada herhangi bir
siyasal oluflumun bir parças›, tem-
silcisi olarak yapm›yordu. Sadece
ve sadece Kemalizmin biçimlen-
dirdi¤i ve devrimlerin belirledi¤i
yap›n, ba¤›ms›z Türkiye Cum-
huriyeti’nin savunucusu olan
Necip, küreselleflmenin tepe
noktas› yapt›¤› 2000’lerin bafl›nda
bir anlamda küreselleflme ile çeli-
flen ve küreselleflmenin sorgulan-
mas›na neden olan fikirleri ile yeni
dünya düzeninin önünde durula-
mayaca¤›n› gösterme çabas› için-
de olanlar için yok edilmeli idi.
Burada içimi ac›tan, geçenlerde
Say›n Baflbakan’›n kendisine
yöneltilen sorular› yan›tlarken
verdi¤i yan›tt›r. Kendileri bu cina-
yetin hassasiyetleri oldu¤undan
söz ediyorlar. Ben de soruyorum,
kimin ya da kimler için bu cinaye-
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Necip. Dolay›s›yla böyle bir insa-

n›n mevcut siyasal yap›lar içinde

yer almas› düflünülemez bile.

Aksine bana kal›rsa Necip’in bu

yap›lar›n temsil etti¤i sistemde

kimlik bulmas› flafl›rt›c›d›r. 

1950’lerde Bulgaristan’daki
mezalimden kurtularak göçle
gelen bir ailenin üyesinin milli-
yetçi bir kimli¤e sahip olmamas›
düflünülemez. Öyle de¤il mi?

Yazg›s› sürgün olan bir toplu-

mun parças›d›r Necip. K›r›m

Türküdür.

Ama gençlik y›llar›nda yaz-
d›klar›nda bile bir Turanc›l›k
yok.

Kesinlikle. O’nun milliyetçi-

li¤inde Türkiye sevdas›ndan baflka

bir fley bulunamaz. O gerçek bir

Türkçüdür. Bugün baz›lar› bu

terimden rahats›z olabilirler.

Onlar›n Türkçülükten ne anlad›¤›

önemli de¤il. Necip, Gasp›ral›

do¤rultusunda bir Türkçüdür.

tin hassasiyetleri var acaba? Bize

Necip’e ne zaman hassasiyet gös-

terilecek, sab›rla bekliyorum.
Necip Hablemito¤lu’nun

yaflam› her ne kadar bir düflün-
sel evrimle aç›klanmal› deseniz
de, 20’li yafllarda savunduklar›
ile 40’l› yafllarda savunduklar›-
n›n birbirine karfl›t olarak alg›-
lanmas› mümkün de¤il. Sadece
dünyada o gün var olan egemen
güce karfl› bir yaklafl›m farkl›l›¤›
var ki bunu kendisi aç›kl›yor
galiba (K›r›m’da Türk Soyk›r›m›
kitab›).

Necip egemen gücün/güçlerin

bizi getirmek istedi¤i konumun her

dönem fark›nda. Efendim bir

dönem flu grubun içinde olmufl,

onlar gibi düflünüyormufl gibi bir

sürü saçmal›k. Bunlar›n hiçbirinde

gerçeklik pay› yok. Böyle olmad›¤›

için çeflitli medya gruplar›nda ve

internet sitelerinde sözü edilen

guruplardan uzaklaflt›r›lm›flt›r

Çünkü Gasp›ral› ‹smail Bey hiçbir

zaman ›rkç› olmam›fl, Turanc›

olmam›fl. Gasp›ral› ‹smail Bey’in

Türkçülü¤ü “fark›ndal›¤a” dayan›-

yor, Türklük bilincine dayan›yor.

Yoksa bir yay›lma düflüncesi yok

temelinde. Ayn› zamanda Türk-

‹slam sentezi de de¤il. Bütün bun-

lara aç›kl›k getirdi¤i ve hem bilim-

sel toplantl›larda hem de yaz›lar›n-

da sürekli buna vurgu yapt›¤› için

ne hakaretler edilmifltir Necip’e.

Necip kimli¤i ile savunduklar›

yüzünden hem ölmeden önce

hem de öldükten sonra sürekli

hakarete u¤ram›flt›r. Bu ne kadar

ac› verici bir fley. Bugün liberal

medya da Necip’e yer vermiyor,

Cumhuriyetçi-ulusalc› görünümlü

bas›n da yer vermiyor, tabii ki ten-

zih edileceklerin her zaman var

oldu¤unu söylemeliyim. O’nun

hakk›nda özellikle öldürüldükten

sonra yaz›lanlar›n birço¤u do¤ru

tahliller içermiyor. Uzaktan bakan-
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caklar› biliyorlarm›fl gibi, hala
bugüne dair söyledikleri sözleri
var bizi uyaran, ayd›nlatan... Bu
öldürülenler aç›s›ndan çok yücelti-
ci, ancak Türkiye için çok hazin...

Onlar›n varl›¤›, Türkiye’yi içe-
riden ve d›flar›dan kuflatanlar›n
rahats›zl›¤› anlam›na m› geliyor?

Tabii ki… Necip dört y›l önce
de¤il de bugün öldürülürdü. Sonu
de¤iflmezdi ne yaz›k ki. Biz bu
cinayetle yine de karfl›lrfl›rd›k.
De¤iflen bir fley olmazd› bizim
bafl›m›za geleceklere dair.

Türkiye aç›s›ndan…
Bütün ayd›nlar›m›z›n yaflama

haklar› elinden al›nmasa idi
bugünleri görmeyebilirdik.

Niçin, bugün onlar›n söyle-
diklerini söyleyebilecek baflka
ayd›n yok mu?

Bilmem, bu sorunun yan›t› ken-
dini ayd›n sayan ya da ayd›n diye
toluma sunulan insanlar›n yapt›k-
lar›nda, onlar›n a¤›zlar›ndan ç›kan-
larda ve savunduklar›nda…

Siz efliniz gibi ülkenin ayn›
zamanda bir ayd›n ihanetiyle de
karfl› karfl›ya oldu¤unu mu
düflünüyorsunuz?

Türkiye’de bir korkak, esen
rüzgara do¤ru dönen bir ayd›n
ihaneti var. Ama tabii ki insanlar›n
hepsini de ayn› kefeye koymak
istemem.

Vitrindekilerden söz ediyoruz.
Evet, son derece alt bir kültür

görünümü olan dü¤ünlerde flark›
söyleyenlerin bafllar›ndan paralar
saç›lmas› gibi dolarlar, eurolar
saç›l›yor hepsine. Alan da mem-
nun, veren de bize bir fley söyle-
mek düflmez.

Bütün bunlar›n d›fl›nda
Türkiye’de bu kuflatmaya karfl›
olmaya çabalayan kendili¤inden
do¤an ve bir kuruma, bir partiye
sahip olmayan bir kitle de var.

lar her zamanki gibi yan›l›yorlar ve

çarp›t›yorlar. 
Geçen dört y›l içinde keflke

yaflasayd› da flunu da görseydi
dedi¤iniz bir fley var m›?

Hiçbir fley yok. ‹yi ki görmedi
dedi¤im çok fley var aksine.
Ancak özelde keflke k›zlar›m›z›n
güzell¤ini, nas›l birer muhteflem
genç k›zlar olabildiklerini görseydi
diyorum. Yaflam›m›z›n her an› için
bunu tabii ki söylüyorum.

‹yi ki görmedi dedikleriniz
neler?

Türkiye Cumhuriyeti’nde,  gü-
venmeyi istedi¤i ama  hiçbir
zaman güvenmedi¤ini bildi¤im,
ülkeyi korumakla, halk›n ç›karlar›n›
ve Cumhuriyeti savunmakla
görevli kimi resmi kurumlar›n ne
kadar inisiyatifsiz ve ulusall›ktan
ne kadar uzak oldu¤unu, bunun
giderek nas›l yo¤unlaflt›¤›n›  iyi ki
görmedi diyorum. 

Necip Hablemito¤lu gibi sizin
deyiminizle yurt severli¤ini
yaflam biçimine dönüfltürmüfl
biri olarak yaflamakta oldu¤u-
muz günleri görmemesi belki iyi
ama, Türkiye’nin bu süreci
Hablemito¤lu, Mumcu, K›fllal›,
Üçok, Aksoy, Okkan, Dursun
olmadan yaflamas› çok ac›,
sizce bu günleri onlarla birlikte
yaflayabilseydik…

Ah keflke dememiz için öldürül-
düler, bunu hiçbir zaman bileme-
yece¤imiz için öldürüldüler, yafla-
nan süreçleri h›zland›rmak için
öldürüldüler, yaflad›klar› dönemde
ölümlerinin belirli durumlar› kolay-
laflt›rmas› vs. vs. için öldürüldüler.
Ayr›ca gerçekte biz bu günleri
zaten onlarla yaflam›yor muyuz.
Yafl›yoruz ki, hala her biri k›sa
süren ve ellerinden al›nan yaflam-
lar› ile öyle iyi iz düflmüfller, o
kadar çok çal›flm›fllar ki, sanki ola-
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Necip bu yüzden yok, bu yüz-
den hedef oldu, bilgisiz olmad›¤›
için, enerjisini yayabilece¤i önün-
de uzun y›llar oldu¤u için, gençler-
le iletiflim kurabildi¤i ve aralar›nda
bir ba¤ yaratmay› baflard›¤› için.

Peki bugüne bakt›¤›n›zda iç
rahatl›¤›yla güvenebilece¤i bir
kitle var m› bu ülkede?

Herkes namussuz de¤il elbette. 
Necip Hablemito¤lu ile onu

sahiplenen gençlik aras›ndaki
özdeflleflmenin nedeni bir siya-
sal kimlik paralelli¤i mi? 

Evet, çünkü söylemleri çok
benziyor. Di¤er gençlik önderleriy-
le Necip’in söylemleri çok farkl›.
Bugün herfleye ra¤men ayakta
kalan bir kitle ve kitleyi temsil eden
bir kimlik varsa, Necip bu kimli¤i
yarat›p da katledilenler zincirinin
son halkas›d›r. Bu kitlenin uyan›k
kalmas›nda bugün aram›zda ola-
mayan her bir cumhuriyet ayd›n›-
n›n ortak katk›s› vard›r. Bu kitlenin
ve kitlenin içinde yer alan genç-
li¤in kolay harcanamayaca¤›n›
düflünüyorum. Bu kitleyle Türkiye
ça¤› yakalayabilir. 

Bu kitle nas›l hareket etmeli
peki?

Örgütlenerek ve içlerinden
ayd›nlar yetifltirerek. Görünmeyen

Onlar›n mücadelesi aç›s›ndan
Necip Hablemito¤lu’nun ve var-
l›¤›n›n anlam› ne olabilirdi?

Türkiye’deki var olan bir baflka
durum da bat›n› nk›skac›n›n yan›
s›ra yine bat› eli ile yarat›lan ve
güdümlenen bir sivil toplum cen-
deresi hali. Do¤rudan sözlük anla-
m›yla bakt›¤›n›zda karfl› olman›z
gereken kavramlar de¤il bunlar.
NGO’lar, yani hükümet d›fl› kuru-
lufllar. Ama Necip bunlar›n bir k›s-
m›n› da GONGO, hükümetlere
ba¤l›/güdümlü hükümet d›fl› kuru-
lufllar olarak tan›ml›yordu. Buna
karfl›n sözünü etti¤iniz o kitle için
Necip bir ses olmufltu. Ben bunu
iddia etmiyorum, Necip’e gelen
hem olumlu hem de olumsuz tep-
kileri bildi¤im için kolayl›kla söyle-
yebiliyorum. Türkiye’deki ulusalc›-
lar da yükselen bir önder kaybetti
bir bak›ma. Yoksa o filanca kuru-
mun bafl›na gelecekti meselesi
de¤il bu, o kadar basit de¤il. Oras›
kamu çal›flanlar›n›n yeri, memur
zihniyetiyle çal›flacaklar›n yeri ora-
lar. Necip bu anlamda bir memur
olamazd› ki...

Çok daha demokratik, sivil
bir hareketin içinde, önünde
olmas›ndan m› söz ediyorsu-
nuz? O’nu hedef haline getiren
durumu.

binlerce Hablemito¤lu yaratarak.
Ama bunun ortal›kta yap›lmas›n›n
sonuçlar›n› yaflad›k, yeniden yafla-
maya da gücümüz yok inan›n.

Hablemito¤lu’nun cumhuri-
yet tarihçisi kimli¤ini dikkate
alarak düflündü¤ümüzde, her-
fleye ra¤-men güvenilebilecek
bir toplumsal güç bulabilmemi-
zin nedeni, Mustafa Kemal’le
halk›n aras›ndaki arac›lar›n art›k
kalkmaya bafllamas› olabilir mi?

Belki de. Tanr›’yla birey aras›n-
da iletiflim kurdu¤unu savlayarak,
her fleyi özellefltirdikleri gibi dini
de özellefltirenlerle, meta haline
getirenlerle, Mustafa Kemal’le hal-
k›n aras›nda arac›l›k yapmaya çal›-
flanlar› ayn› kefede de¤erlendir-
mek gerek. Ayn› ifllevi görüyorlar
bir bak›ma. O arac›n›n ortadan
kalkmas› gerek, öyle bir arac›ya
hiç ihtiyaç yok çünkü. 

O zaman, 1990 sonras›nda
katledilen tüm ayd›nlar›n ayn›
düflünsel cephedeki kimseler-
den seçilmelerinde yad›rgana-
cak bir fley yok. Hedeflerin
Ankara’da olmas›nda da?

Elbette yok. ‹simler, temsilcisi
olduklar› düflünsel yap›n›n ve
de¤erlerin ortakl›¤› rastlant› de¤il.
‹simlerin özellikle seçildi¤inin kan›-

74



“SESS‹Z A⁄IT”

‘’O, bir f›rt›na kufluydu, en

a¤›r rüzgarda bile, rüzgara karfl›

uçtu…’’

“Sessiz A¤›t” Prof. Dr. fiengül

Hablemito¤lu’nun yazd›¤›, ya-

k›nda piyasaya ç›kacak olan

kitab›. Eflini kaybediflinin ard›n-

dan yaflad›klar›n›, hissettiklerini

ve duydu¤u ac›y› bir yakar›fl,

suskun ve sessiz bir a¤›t gibi

içten bir anlat›mla ifade etmifl.

‘‘Belki bu ‘’SESS‹Z A⁄IT‘’

Necip’in ölümünün ard›ndan

sevinç ç›¤l›klar› atanlar›n, yalan

yanl›fl yay›nlar yap›p yazanlar›n,

daha önce ve bugün görevlerini

yapmayanlar›n, sorumluluk duy-

mayanlar›n sadece bir kaç›n›n

so¤umufl kalplerine ufak bir

dokunufl olabilirse, bu kadar›

bile bana yeter, Yaflam›m›n hiç-

bir döneminde, e¤er yaflam›m

biraz daha devam edecekse, bir

daha bu kadar ac› duyarak yaz-

mak istemiyorum.’’

‘’Bizim mükemmel, mutlu,

sevgi dolu yaflam›m›z›n trajedisi

böyle bafllam›fl oldu. Orada

öylece Necip’e bakarken bir gün

bütün bunlar› yaflayaca¤›m›z›

ikimizin de çok iyi bildi¤imizi

düflünüp durdum. Bunlar› k›zla-

r›m›za da anlatt›¤›m›, üstelik

birimizin ölmesi durumunda

neler yapmalar›, olup biteni

nas›l karfl›lamalar› gerekti¤ini

aç›klad›¤›m› geçirdim akl›mdan.

Art›k üçümüz vard›k. Üçümüzün

de içinde kalbinde, akl›nda ve

att›¤› her ad›mda Necip. Orada

bugünümüzü, Onu bizden

t› bunlar. ‹nsanlar›n, o ayd›nlarla
buluflmas› istenmiyor çünkü.
Onlar›n ayd›nl›¤›n›n halka yans›-
mas›ndan korkuluyor apaç›k.
Ankara’n›n neredeyse baflkent-
li¤inin sorguland›¤› bir dönemde,
hele hele rahatl›kla 8’e bölünelim
denilen günlere gelmifl olmam›z
asla rastlant› de¤ildir. Bu ayd›nlar
öldürülerek, korunarak yaflat›lan
ve görev verilen flah›slar›n sesleri-
nin engelsiz ç›kmas› sa¤lanmakta-
d›r. Ankara zihniyetini savunanla-
r›n hedeflenmesi rastlant› olabilir
mi hiç.

Kapitalizm ve ulusal devletler
çat›flmas›n›n sonucu mu bütün
bunlar?

Sadece o de¤il, ayn› zamanda
parayla, paray› elinde bulunduran-
larla insani de¤erlerin çat›flmas›.

O zaman kay›p yaln›zca
Türkiye Cumhuriyeti’nin de¤il,
insanl›¤›n kayb›.

Nas›l Türkiye Cumhuriyeti
kuruldu¤unda mazlum milletlere
önder olduysa, y›k›ld›¤›nda da
onun tersine bir örnek yarat›lmak
isteniyor. Türkiye’nin bu denli
kuflat›lmas›n›n ve bu kuflatmaya
direnen ayd›nlar›n›n yaflama hak-
lar›n›n ellerinden al›nmas›n›n ne-
denlerinden biri de bu bence.
Geliflmifl ülkelerde de yap›l›yor bu
asl›nda. Örne¤in, ‹ngiltere’de,
Irak’ta kimyasal silah yoktur diyen
bir  hükümet dan›flman› da evinin
yak›n›nda ölü bulunuyor. Önemli
olan neye hizmet etti¤i bu suikast-
lar›n. 

Zaman ay›rd›¤›n›z için teflek-
kür ederim. 

Sayg›n bir meslek odas›n›n
yay›n organ›nda Necip’ten söz
edebilme olana¤›n› elde etti¤im
için çok mutlu oldum. Ben çok
teflekkür ediyorum. Sesime ve
düflüncelerime yer açt›¤›n›z için
minnettar›m. 

çalanlar›n, gelece¤imizi de yok

etmelerine izin veremeyece¤imi

fark ettim.’’

‘’Yaflarken yazd›klar› ile  ilgi-

lenmeyenlerin cans›z bedenleri-

ne sahip ç›kmalar›na  izin ver-

seydim, kalan ömrümde  kendi-

me sayg› duymadan, Necip’in

sevgisine ihanet etmifl olarak

yaflamam gerekirdi‘’

‘‘Ölüm belki de baz›lar›n›n

söyledi¤i gibi, an›lar›n tükendi¤i

and›r. Hat›rlamak ya da unut-

mak bize kalm›fl. Ben unutma-

d›m, unutmayaca¤›m da… ‹ki

kurflun, üstelik biri sigorta için.

K›sac›k bir an. Az öncesi ve

biraz sonras› olan bir an. Bir

bakm›fls›n mutlu, dolu dolu,

anlaml›, çoflkulu bir yaflam; son-

ras›nda geceye inen a¤›r hüzün,

içime çöreklenen sessizlik; ama

anlat›lmaz bir öfke ile. Ben

Necip’ in gidifline a¤›t›m› yaz-

d›m, yas›m›, önce kendime

anlatt›m. Ben ne olanlar› inkar

etmeye, ne de abartmaya çal›fl-

mad›m. Ama hep kendimi ve

pek çok insan› suçlad›m. Üstelik

olup bitenler aras›nda ba¤lant›-

lar kurup, söylenen sözleri,

gelen tehditleri bir bir düflüne-

rek…’’

Foto¤raflar: 
Uyvar Hablemito¤lu
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Günümüzde say›s› artan kimya-
sal zehirlere ulaflman›n kolaylaflma-
s›yla, kocas›ndan s›k›lan kad›nlar
da; orta¤›n› aradan ç›karmak iste-
yen de; ‘Ukrayna’da muhalefet
Lideri Victor Yuflçenko’nun bafl›na
gelen gibi’ politik rakibini ortadan
kald›rmak isteyen de zehirlemeyi
deneyebiliyor. Bunu yapmak için
s›radan insanlar haflere ilac› gibi
s›radan zehirlere baflvururken gizli
servisler nükleer maddeleri kullana-
biliyor. Bir de bunu gündeme gel-
mek için iddia olarak ortaya atanlar
var ki o ayr› bir araflt›rma konusu.
Tüm bunlar konuflulurken unutul-
mamas› gereken en önemli bilimsel
veri, her zehrin mutlaka bir izinin
olduflu ve art›k bunu ortaya ç›kar-
man›n geliflmifl laboratuvarlar saye-
sinde çok kolaylaflt›fl›. 

Konunun detaylar›n› Ankara Üni-
versitesi Adli T›p Ana Bilim Dal› ve
Adlibilimciler Derne¤i Baflkan› Prof.
Dr. Hamit Hanc› anlatt›… 

Bir insan›n arkada hiç iz b›ra-
k›lmadan zehirlenerek öldürülme-
si mümkün mü?

Her temas bir iz b›rak›r.
Sordu¤unuz fley teorik olarak müm-
kün de¤il çünkü her zehrin bir izi
var. ‹yi bir teknolojiniz varsa ki

Zehirleyerek öldürme tarih
boyunca iktidar savafllar›n›n
bafl aktörü oldu. Kimi bunu
kendi eliyle yapt›, kimi de
kiral›k katil tutar gibi zehirci
kiralad›. Tarih boyunca, 
birçok ismin zehirlenerek
öldürüldü¤ü iddialar› ortaya
at›ld›. Birini zehirleyerek
öldürmek ve kan›t 
b›rakmamak bu 
kadar kolay m›?

Türkiye’de bu teknoloji var, zehirlen-
mifl bir kiflinin neyle zehirlendi¤ini
erken bir analiz yaparak bulabilirsi-
niz. Baz› zehirler bir haftada baz›lar›
üç günde, baz›lar› da 24 saatte kay-
bolur. 

Bu durumda mümkün oldu¤u
kadar çabuk otopsi yap›lmas›
gerekiyor herhalde?

Kifli zehri ald›ktan hemen sonra
öldüyse zehir bulunabilir. Ceset
bekletilmediyse tabii... Yumuflak
dokuda ya da kanda yerleflen zehir-
ler de var. Hemen otopsi yap›l›rsa
bulabilirsiniz. 

Peki, ölümün üzerinden uzun
süre geçtiyse, mezar aç›larak
otopsi yap›labilir mi?

Yumuflak doku yok olduysa
kemikler ve saçlarla test yap›labilir.
Kemik ve saçta biriken arsenik gibi
baz› zehirleri bulabilirsiniz.
Napolyon’un zehirlendi¤i böyle
bulundu. 

Eski Cumhurbaflkan› Turgut
Özal’›n ölümünün ard›ndan efli
saç›n› saklad› ve zehirlendi¤i
iddias› hâlâ zaman zaman günde-
me geliyor, bu da test yap›larak
anlafl›labilir mi?

Turgut Özal’›n flu anda sadece
kemik ve saçlar› kald›fl› için ancak

Zehirli 
tart›flma 
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falan bir insan›n zehirlenmesi litera-
türde yok.

Kifli zehirlendi›inden flüphe-
leniyorsa, ne yapmal›?

E¤er böyle bir flüphe varsa sav-
c›l›¤a baflvurmal›. 

Zehirlenme hangi belirtilerle
ç›kar ortaya? Yani kifli nesi varsa
flüphelenmeli?

Mesela kimi zehir soluk almay›
güçlefltirir, kimi yorgunluk, kimi
uyku, kimisi de kanama yapar.
Yüzlerce belirti var; t›pk› hastal›klar
gibi. Çünkü zehrin etki etti¤i yere
göre belirtisi de¤iflir. E¤er beyni
etkiliyorsa, bafl dönmesi, bafl aflr›s›;
sindirim sistemini etkiliyorsa, kana-
ma, mide kramplar›, uykusuzluk,
halsizlik yapabilir ama bunlar› nor-
mal hastal›klardan ay›rmak çok zor.
Kifli böyle bir flüphe duyuyorsa sav-
c›l›¤a baflvurmal›, savc›l›k bu kifliyi
adli t›bba gönderir, adli t›pta da
özellikle kan, idrar ve saç teli analiz-
leri yap›larak neyle zehirlendi¤i n i
tespit eder. 

Normal bir hastaneye gidip
“biri beni zehirliyor olabilir, bir
bakar m›s›n›z?” diyemiyoruz
yani?

Baflvuru ancak savc›l›k arac›-
l ›¤›yla yap›labiliyor. flimdi Ankara
Üniversitesi’nde bir toksikoloji labo-
ratuvar› kurmak üzereyiz. Bu kurul-
duktan sonra zehirlendi¤i n d e n
flüphelenen kifli direkt gelip testleri-
ni yapt›rabilecek. 

Sultan Mehmet’in katili dokto-
ru mu? 

Zehirlenmelerin tarihi binlerce y›l
öncesine kadar uzan›yor. Bilinen ilk
zehirler, bitki özlerinden, hayvan
salg›lar›ndan ve minerallerden elde
ediliyordu. M.Ö. 1500’lerde eski
M›s›r yaz›tlar›ndan olan Eber
Papirüslerinde arsenik, antimon
(rast›k tafl›), kurflun, afyon, adamotu
(kankurutan), afl›otu (bald›ran), b›l-
d›rc›notu (kaplanboflan) gibi çok
say›da zehir tan›mlanm›fl. 

Fatih Sultan Mehmet de saltanat
y›llar› boyunca defalarca zehirlene-

arsenik ve afl›r metal zehri gibi bir
fleyle zehirlendiyse onlar› tespit
etmek mümkündür ama di¤er zehir-
ler bu kadar süre içinde art›k yok
olmufltur. 

Yak›n zamanda eski KGB ajan›
Litvinenko Polonyum 210’a maruz
kalarak öldü. Hangi maddeler
zehir etkisi yapar?

Bitki, mikrop, g›da toksinleri gibi
çok çeflitli toksik madde var… Her
türlü toksin öldürmek amaçl› kullan›-
labilir. Zehirleyerek öldürmelerde
kiflilerin ulaflabildikleri zehirler böl-
gelere göre farkl›l›k gösterir. Mesela
Ege bölgesinde tütün zehriyle öldür-
me daha çok görülür çünkü orada
daha yo¤un kullan›l›yor. 

HASTANEYE DE⁄‹L
SAVCILI⁄A!

Nükleer madde gibi ekstrem
malzemelerse gizli servislerin ter-
cihi olacakt›r bu durumda?

Gizli servis eleman› olmad›¤›m
için bunu bilmem imkans›z!
Okuduklar›m›zdan ya da duyduklar›-
m›zdan bir örnek verebilirim, eski-
den Bulgar gizli servisinin Ricin
denilen mikroorganizma toksini kul-
land›¤› söylenirdi. fiemsiye gibi bir
fleyin sivri ucuna sürüp yolda yürür-
ken yan›ndan geçen kifliye bat›rd›k-
lar›n› ve öldürdüklerini duyard›k.

Bu tip servislerin kullanaca¤›
tespit edilemez bir zehir olabilir
mi?

Bunlar›n hepsini belli cihazlarla
tespit etmek mümkün. 

Peki, kiflinin yedi¤i, içti¤i bir
fleyle direkt zehirlenmesi yerine
baflka bir yöntem var m›?

Ö r n e¤in gazlarla zehirlemek
mümkün mesela siyanür gazd›r.
Amerika’da idamlar› böyle yap›yor-
lar. Tarihte baz› zehirlerin alt›n,
gümüfl gibi de¤erli eflyalara sürül-
dü¤ü ve temasla, deri yoluyla insan
vücuduna girdi¤i fleklinde makaleler
okuduk ama Abdullah Öcalan’›n
iddia etti¤i gibi duvardaki boyadan

rek öldürülmeye çal›fl›ld›. Hatta
Venedikliler, 1456-1479 y›llar› ara-
s›nda Fatih’i en az 14 kez zehirleye-
rek öldürme girifliminde bulunmufl.
Ünlü tarihçi Babinger’e göre
Osmanl› Sultan›, sarayda doktor-
l u¤unu yapan Acem hekim
Hamideddin el-Lari veya ofllu
Bayezid taraf›ndan zehirlenerek
öldürüldü. 

‹talyan usülü öldürme taktikleri
Rönesans’In ilk y›llar›nda ‹t a l-

ya’da kiral›k zehirleyiciler, politika-
n›n önemli birer parças›yd›.
Venedik’te bir zehirleme servisi
insanlar› zehirlemek için kiralan›yor-
du. Yine bu dönemde Madam Giulia
Toffana ‘acqua toffana’ ad›n› verdi¤i
arsenik içeren kozmetik ürünle
600’den fazla kiflinin ölümüne
neden oldu¤u gerekçesiyle 1719’da
idam edildi. Borgia ailesi de arsenik
ve fosfordan oluflan zehir kar›fl›m›y-
la krallar›n ölümünden sorumlu
tutuldular. 16. yüzy›l›n sonlar›nda
Fransa’da II. Henri’nin kar›s› olan
Catherine de Medici, ‹talyan zehir-
lenme tekniklerini Frans›zlara tan›tt›.
Fransas›z bir falc› ve büyücü olan
Catherine Deshayes arsenik, akonit,
belladon ve afyondan oluflan zehir
kar›fl›m›n› kocalar›ndan kurtulmak
isteyen kad›nlara sat›yordu. 

Gülay ALTAN
18.03.2007 
Akflam Gazetesi’nde 
yay›nlanm›flt›r.
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Sa¤l›kl› bir vücuda sahip olmak

için her bir mineral ve eser elemen-

tin yeterli miktarda al›nmas› gerek-

mektedir. Ancak yeterli düzeyde

al›nmazlarsa mineral ve eser ele-

mentin eksikli¤ine ba¤l› yetmezlik

belirtileri ortaya ç›kmaktad›r. Vücut

için gerekenden fazla al›nd›klar›nda

da zehirlenmelere ve hastal›klara yol

açmaktad›rlar. Son y›llarda insanlar

haz›r vitamin preperatlar›n›n yan›nda

tekli ya da çoklu formlarda mineral

madde ve eser elementleri de fazla-

dan kullanmaya bafllam›fllard›r.

Mineral ve eser elementler, metabo-

lizmadaki düzeylerine ve d›flar›dan

günlük al›nmas› gerekli olan miktar-

lara göre iki ana gruba ayr›lmakta-

d›r. Birinci grupta yer alanlara Makro

Elementler ad› verilir. Sodyum,

potasyum, kalsiyum, fosfor, mag-

nezyum  ve klor  bu grupta yer al›lar.

‹kici grupta yer alanlara ise Mikro

Elementler (Eser Elementler) denil-

mektedir. Demir, bak›r, çinko,

kobalt, manganez, molibden, krom,

selenyum, bor, flor, ve iyot bu grup-

ta yer almaktad›r. 

Elementlerin makro ya da mikro

elementler s›n›f›nda bulunmalar›yla,

bu elementlerin organizmada üst-

lendi¤i görevin önemlili¤i aras›nda

bir iliflki bulunmaktad›r. Yukar›da

söz edilen mineral ve eser element-

lerin bir k›sm›na insan organizmas›

kesin gereksinim duymaktad›r.

Bunlara esansiyel mineral ve eser

elementler ad› verilmektedir. Bir ele-

ment, bir birey taraf›ndan eksik al›n-

d›¤›nda, o bireyin metabolizmas›nda

ve fonksiyonlar›nda bozuklu¤a yol

aç›yorsa ve bu elementin fizyolojik

miktardaki takviyesi ile oluflan

bozukluk ortadan kalk›yorsa, o ele-

mente gerekli esansiyel element ad›

verilmektedir. Ayr›ca gerekli ele-

mentin yol açt›¤› eksiklik, baflka bir

element al›narak engellenememek-

tedir. 

METABOL‹ZMANIN
VAZGEÇ‹LMEZ 
GEREKS‹N‹MLER‹

B‹YOELEMENTLER ve
TOKS‹K ÖZELL‹KLER‹

Yrd. Doç. Dr. Rifat BATTALO⁄LU
A. Ü. T›p Fak. Adli T›p Anabilim Dal›

“Toksik etki

oluflturmayan

hiçbir madde 

yoktur. 

‹laçla zehiri

ay›ran yegane

fark DOZ’dur”

Paracelsus 
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Mineral ve eser elementler, tah›l

ürünleri, baklagiller, yeflil sebze,

meyve, et, bal›k, süt ve süt ürünleri

tüketerek al›n›rlar. Mineraller vücut-

ta; kemik ve kan dokusunun uygun

kompozisyonu, normal hücre fonk-

siyonlar›n›n sürdürülmesi, zihinsel

ve fiziksel geliflim, kas ve sinir ifllev-

lerinin devam›, s›v› ve elektrolit den-

gesi ve enzimler, hormonlar ve vita-

minlerin normal fonksiyonu için

gereklidir. Bazen mineral maddele-

rin gerekli olan miktar›n alt›nda al›n-

mas› ya da afl›r› al›nmas› vücudun

çeflitli organ ve dokular›nda anormal

bulgulara sebep olurlar. 

Baz› önemli elementler ve meta-

bolizmadaki etkileri afla¤›da k›saca

özetlenmifltir.

Çinko: ‹nsan vücudunda toplam

olarak 1-2.5 gram çinko bulunur.

Kemiklerde, difllerde, saçta, deride,

kaslarda, testislerde ve karaci¤erde

depolanm›fl haldedir. Büyük bir

k›sm› d›flk›yla at›l›rken, idrarla at›m›

daha azd›r. Deniz ürünleri, bal›klar,

sakatat, süt ürünleri, bakliyatlar,

tah›llar, kepek, f›nd›k, f›st›k iyi birer

çinko kayna¤›d›r. Hayvansal kay-

nakl› çinko al›m› bitkisel kaynakl›

al›mlardan daha iyi de¤er-lendiril-

mektedir. Toprak yiyenlerde,

ba¤›rsak paraziti olanlarda ve

devaml› olarak lifli besinleri çok bol

tüketenlerde çinko eksikli¤i görüle-

bilir. Eksikli¤i özellikle geliflme

ça¤›ndaki çocuklar için önem tafl›r.

Yeterli çinko alamayanlarda, gelifl-

me bozuklu¤u, saç, deri ve t›rnak

sorunlar› görülür. ‹leri boyutlu eksik-

liklerde, çocuklar›n cinsel geliflmesi

de aksar. Eksikli¤indeki tipik belirti-

ler; kafl›nmalar, cilt bozukluklar› ve

lekeli t›rnaklard›r. Çocuklarda büyü-

me ve geliflme  bozukluklar›, dur-

gunluk ve neflesizlik görülür. ‹leri

derece eksikli¤inde ise saç dökül-

mesi, büyüme geliflme durmas›

gözlenir. Kronik zehirleyici etkisine

rastlanmam›flt›r.

D e m i r : Demir, tüm vücuda

da¤›lm›fl olarak bulunur. G›dalarla

az al›nmas›, sindirim sisteminde

demir emilimiyle ilgili sorun olmas›,

kan kayb› gibi hallerle vücutta demir

azalmas›, kendisini demir eksikli¤i

kans›zl›¤› fleklinde gösterir. Baz›

hastal›klarda ya da ilaç fleklinde

gere¤inden fazla demir al›nmas›

sonucu vücutta afl›r› demir birikir.

Zaman›nda tedavi edilmezse, kara-

ci¤er sirozu, fleker hastal›¤›, ciltte

bronz rengi, kalpte büyüme ve tah-

ribat gibi hayati önemi olan sorunlar

yaratabilir. En önemli demir kayna¤›,

et, karaci¤er ve dalak gibi g›dalard›r. 

Bak›r: Bak›r do¤ada bol bulunan

bir elementtir. Normal bir eriflkin

insanda 100-150 mg. kadar bak›r

bulunur. Bunun %90 kadar› kas,

kemik ve karaci¤erde depolanm›fl

haldedir. ‹leri derecede beslenme ve

ba¤›rsakta emilme bozuklu¤u olan-

larda bak›r eksikli¤i görülebilir. Bu

durumda kans›zl›k, cilt ve kemik

kusurlar› ve zeka geliflme bozukluk-

lar› görülür. Bak›r›n da fazlas› zehir-

leyicidir. 15 mg.dan daha fazla ele-

mentel bak›r al›nmas› halinde,

bulant›, kusma, ishal, kar›n a¤r›s›,

yayg›n kas a¤r›lar› gibi belirtiler orta-

ya ç›kar. Zihinsel kusurlar ile koma

ve ölüm de görülebilir. ‹nsanlar

bak›r› yayg›n bir flekilde kullan›rlar.

Biyolojik önemi demire benzemek-

tedir. Az miktarda bak›r bileflikleri

halinde enzimlerde bulunur. Bak›r

birçok g›dada, içme suyunda ve

havada bulunabilir. Bundan dolay›

her gün yiyerek, içerek ve soluyarak

önemli bir miktar bak›r› vücudumu-

za al›r›z. Bak›r›n absorpsiyonu

gereklidir, çünkü bak›r insan sa¤l›¤›

için gerekli olan bir eser elementtir.

Bak›ra mesleki olarak maruz kalma

s›kl›kla görülen bir olayd›r. Bak›r

ayn› zamanda dental toksinler ara-

s›nda yer alan önemli bir elementtir.

A¤›z kavitesi yada inhalasyonla al›-

nan bak›r metali tozlar› yeflil renklefl-

melere neden olur. Bak›ra uzun

süreli maruz kalma burun, a¤›z ve

göz tahrifline ve bafl a¤r›lar›na, kar›n

a¤r›lar›na, bafl dönmesine, kusmaya

ve ishale neden olmaktad›r. Bak›r›n

kasten yüksek miktarda al›m› kara-

ci¤er ve bak›r hasarlar›na ve hatta

ölüme bile neden olabilir. 

Kobalt: B12 vitamininin yap›s›na

kat›l›r. K›rm›z› vitamin olarak da bili-

nen B12 vitamini çok önemli biyolo-

jik katalizördür, kan sistemini kuv-

vetlendirir, dolay›s›yla eksikli¤inde

anemi riski artar. Eksikli¤i, bir çeflit

kans›zl›k yapar. Kobalt eksikli¤i

bulunanlar›n kans›zl›k amac›yla kul-

lan›lan ilaçlar›na mutlaka kobalt

kat›lmal›d›r. Ancak kobalt tedavisi,

zehirli bir madde oldu¤u için çok

dikkatle sürdürülmelidir. Afl›r› mik-
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tarlar, özellikle çocuklarda tiroid

eksikli¤i ve kalp yetersizli¤i gibi teh-

likeli durumlar›n ortaya ç›kmas›na

neden olabilir. Günlük kobalt ihtiya-

c› yaklafl›k 5 µg kadard›r. Normal

beslenmede eksikli¤i görülmez.

Ancak özellikle hayvansal g›dalar-

dan al›nmas› önemlidir, bu yüzden

vejeteryanlarda kobalt eksikli¤i

problemdir. Kobalt tuzlar› siyanür

zehirlenmelerine karfl› kullan›labilir.

Kobalt zehirlenmelerine kobalt tuz-

lar›n› soluyan ve cildi sürekli kobalt

tuzlar›yla temasta olanlarda rastlan-

m›flt›r. Karaci¤er,di¤er sakatat-

lar,et,bal›k ve peynir bafll›ca B12

vitamini kaynaklar›d›r.

K r o m : Krom, insülin hormonu

için gereklidir. Karbonhidrat çevri-

minde önemli bir rol oynar. Günlük

ihtiyaç 50-200 µg kadard›r. Eksikli¤i

çok ender söz konusudur. Et, pey-

nir, bira, karaci¤er, böbrek, mantar

ve baharatlar krom aç›s›ndan zen-

gindir.Zehirlilik aç›s›ndan Cr+6,

Cr+3 ‘den yaklafl›k 100 kat daha

toksiktir. Sigara içenlerde kromun

kanser yapma riski daha da artar.

Bu nedenle kromatlarla çal›fl›lan

iflyerlerinde kesinlikle sigara içenler

çal›flt›r›lmamal›d›r. 

Kromdan zengin bir madde olan

bira mayas› kullananlarda, koleste-

rol ve trigliserit gibi kan ya¤lar›nda

düflme, fleker tolerans›nda düzelme

görülmektedir. fieker hastalar›nda

ise insülin ihtiyac› azalmaktad›r. Ani

kilo kayb›, sinir uçlar› tahrifli ve

fleker tolerans› bozuklu¤u olanlar›n

tedavisinde en etkili madde krom-

dur.

K u r fl u n :

Gerek do¤al

olarak ve

g e r e k s e

endüstride s›k

kullan›m›na ba¤l› olarak çevrede s›k

rastlan›lan bir metaldir. Çevreden

bafll›ca maruziyet kaynaklar›; benzin

duman›ndaki kurflun (Tetrametil kur-

flun vuruntuyu önlemek için benzine

kat›lmaktad›r) ve endüstriyel maruzi-

yet (Akümülatör, seramik, porselen,

kauçuk endüstrilerinde) fleklinde

görülür. Akut kurflun zehirlenmesi

nadir görülür.Ya kurflun bileflikleri-

nin oral yolla al›nmas› ya da kurflun

buharlar›n›n inhalasyonu ile meyda-

na gelir. A¤›zda metalik tat, mide

bulant›s›, kar›n a¤r›s› ve kusma

meydana gelir. 

K a d m i y u m : Kadmiyum için

modern toksik metal denilir.

Kadmiyum do¤ada baflta çinko

olmak üzere çeflitli mineral filizlerin-

de bulunan ve endüstride yo¤un

kullan›m› olan bir metaldir. A¤›z

yoluyla akut zehirlenme nadirdir.

Gerek akut gerekse kronik maruzi-

yetlerde kadmiyum böbrek tübülle-

rinde (metallotionein sentezini artt›-

r›r ve Cd-MT kompleksi halinde)

birikir. Kadmiyum akü imalat›nda

kullan›ld›¤› için bu alanda çal›flan

kiflilerde kadmiyuma maruziyet söz

konusudur. Sigara duman›nda da

bol miktarda kadmiyum bulunmak-

tad›r. 

Kalsiyum: Kalsiyum insan vücu-

dunda kemik ve difl yap›m› için kul-

lan›lan bafll›ca mineraldir. Kemik

metabolizmas› ve kaslar için gerek-

lidir. Her gün yetiflkin bir bireyin 800

mg kalsiyum almas› gereklidir. Uzun

süreli kalsiyumdan fakir beslenme,

kemiklerin zay›flamas› gibi bir sonuç

yarat›r. Kalsiyumun kandaki düzeyi-

nin gerekti¤inden fazla olmas› hali,

genellikle, paratiroid bezinin hasta-

l›klar›nda görülmektedir. Hafif dere-

celi yükselmeler, fazla bir belirti ver-

mez. Bu hastalarda s›k böbrek tafl-

lar› görülür. Kalsiyum yükseldikçe

kas güçsüzlü¤ü, böbrek kireçlen-

mesi, kemiklerde gere¤inden fazla

kireç toplanmas› gibi durumlar beli-

rir. Kalsiyum bafll›ca süt ve süt ürün-

lerinde bulunmaktad›r. Ayr›ca

yumurta sar›s›, ya¤s›z et, lahana,

limon, maydanoz, soya, dereotu,

badem, tahin ve susamda bulunur.
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Selenyum: E vitamini ile birlikte,

antioksidan bir madde olarak tan›-

n›r. Böylece hücre y›k›m›n› yavafllat-

mak gibi bir etkiye sahip olur.

Selenyumdan eksik beslenmenin

çok uzun süreler devam etmesi,

vücuttaki selenyumun da azalmas›-

na neden olur. Özellikle Çin'in baz›

bölgelerinde çocukluk döneminde

görülen kalp kas› hastal›klar›n›n

nedeni selenyum eksikli¤idir. Daha

düflük boyutlu selenyum eksik-

li¤inde t›rnak yata¤›nda beyazlan-

ma, kaslarda a¤r› ve hassasiyet

görülür. Selenyumun da afl›r›s› zarar

verir. Özellikle hücre yafllanmas›n›

yavafllat›c› etkisinin belirlenmesin-

den sonra, selenyum haplar›n›

gere¤inden fazla kullanan kiflilerde

zehirlenme belirtileri görülebilmek-

tedir. Afl›r› selenyum al›nd›¤› haller-

de saç ve t›rnak dökülmeleri, deri

döküntüleri ve polinevrit ad› verilen

sinir rahats›zl›¤› ortaya ç›kar. Bitkisel

besinler,dünya genelinde birçok

ülkede selenyumun bafll›ca günlük

besin kaynaklar›d›r. G›da içerisinde-

ki selenyum miktar›, bitkilerin geliflti-

rildi¤i veya hayvanlar›n gelifltirildi¤i

topra¤›n selenyum miktar›na

ba¤l›d›r. Selenyum, baz› et ve deniz

besinlerinde bulunabilir. 

Fosfor: Kalsiyumla birlikte hare-

ket eden bir elementtir. Böbrek,

paratiroid bezi ve hormon düzensiz-

liklerinde, vücuttaki fosfor denge-

sinde de bozulmalar olur. Kronik

açl›klar, ba¤›rsaklardaki emilim

bozukluklar›, alkolizm, devaml› idrar

söktürücü kullan›lmas› gibi hallerde

kandaki düzeyi düfler. T›p dilinde

hipofosfatemi olarak adland›r›lan

fosfor eksikliklerinde, sinir ve kas

iliflkisinde aksakl›klar, kas güçsüz-

lü¤ü, kas hücresi y›k›m›, beyin fonk-

siyonlar›nda bozulma, koma ve

hatta ölüm bile görülebilir. 

‹ y o t : Vücuttaki iyodun %80

kadar› tiroid bezinde bulunur. En

önemli kayna¤›, deniz ürünleridir.

Denizden uzak, deniz ürünlerinin

yenmedi¤i ortamlarda, e¤er içme

sular›nda da yeterli iyot yoksa, iyot

eklenmifl sofra tuzlar› kullanarak

gereken miktar› almal›d›r. Yeterli

iyot al›nmad›¤› taktirde, iyot eksikli¤i

guatr› denilen bir tür guatr görülür.

Eksikli¤in ciddi oldu¤u hallerde,

tiroid yetersizli¤ine ba¤l› ciddi

sorunlar görülebilir. ‹yot fazlal›¤›n›n

sorun yaratabilmesi için, al›nmas›

gereken dozun 20-30 kat fazla çok

uzun süreler için al›nmal›d›r. Bu da,

ters bir etki yaratarak tiroid bezinin

çal›flmas›n› durdurabilir. 

Flor: Kemiklerin ve diflin yap›s›n-

daki önemli maddelerdendir. Çay ve

deniz bal›klar›nda bol miktarda

bulunursa da en önemli kaynak

içme sular›d›r. ‹çme sular›na flor

kat›lmas›, o suyu içen toplulukta difl

çürü¤ü ihtimalini büyük oranda

ortadan kald›r›r. Flor al›nmas› ayn›

zamanda osteoporoz denilen kemik

zay›flamas› hastal›¤›n› da önleyici ve

tedavi edici etki yaratacakt›r.

Gere¤inden fazla al›nd›¤›nda da

zarar verebilir. Kal›c› difller üzerinde

sar›-kahverengi lekeler ortaya ç›kar

ve difl minesi bu bölgelerde tahrip

olmaya bafllar. Afl›r› flor yüklenmesi

kemiklerde de normal d›fl› geliflme-
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ler ve eklemlerde çarp›lmalar gibi

belirtiler ortaya ç›kar›r. Diyetle al›nan

yüksek konsantrasyondaki flora

ba¤l› olarak ortaya ç›kan minede

hipoplazi ve difllerde renklenme Flor

renklenmesi olarak adland›r›l›r. 

‹nsan vücudunda çok düflük

düzeyde bulunan, ama hem gerekli,

hem de zehirli olan elementlerin

durumu daha da ilginçtir. Arsenik

tarih boyunca hep zehir olarak kulla-

n›lm›fl olup, hemen hemen tüm bile-

flikleri zehirlidir. Ayr›ca havadan al›-

nan arseni¤in kanserojen oldu¤u da

kesin ispatlanm›flt›r. Arsenik, orga-

nizmada karaci¤er, böbrekler, deri,

t›rnak ve saçta birikir, idrarla at›l›r.

Sa¤l›kl› insan idrar›nda 0,17 mg/L

arsenik oksit bulunur ve bu de¤er

zehirlenme görülmeden 0,8 mg/ L

ye kadar yükselebilir. Eksikli¤inin

zarar› bilinmese de arsenik de di¤er

zehirli ve kanserojen olan kadmiyum

ve kurflun gibi "yaflamsal öneme

sahip" eser elementler aras›na al›n-

m›flt›r. Kurflun, kemiklerde birikir.

Kolayl›kla kalsiyumun yerini alabilir.

Ancak ço¤u bilefli¤i suda çok az

çözündü¤ü için y›llarca zehir etkisi

üzerinde fazla durulmam›flt›r.

Kurflundan kaynaklanan rahats›zl›k-

lar meslek hastal›klar› aras›nda ilk

s›ray› al›r. Kurflun zehirlenmesi en

çok görülen zehirlenmedir.

Zehirlenmede uykusuzluk, yorgun-

luk, iflitme ve görme bozuklu¤u ve

kramp, a¤›rl›k kayb› görülür. Özellik-

le gümüfl kaynak fleridi ile çal›flan

kiflilerde kadmiyum zehirlenmesin-

den kaynaklanan ölümler görülmüfl-

tür. Kolay buharlaflan kadmiyum

bileflikleri solunum yoluyla zehirler.

Özellikle ince duman halinde kolay-

l›kla akci¤ere ulaflan kadmiyum

oksit en tehlikelisidir. Çevresel

zararl› etkisinden korkulan di¤er bir

element c›vad›r. C›va özellikle bal›k-

lar ve midye gibi deniz ürünlerinde

birikir. ‹nsan üzerine zehirleyici etki-

si 1974 y›l›nda Minemata da toplu

ölümlere yol açan felaket ve 1972

y›l›nda Irak'ta ilaçl› bu¤day tohumu-

nu un ve ekmek yaparak yiyen 6000

kiflinin zehirlendi¤i ve 500 'ünün

öldü¤ü zehirlenme olaylar›ndan

sonra tereddütsüz anlafl›lm›fl ve en

korkulan element olmufltur. Yara iyi-

lefltirici ve koruyucu merhem,

tohum ilac›, gibi kullan›mlar› bile

s›n›rland›r›lm›flt›r. Civan›n özellikle

organik bileflikleri zehirlidir. Yer

kürede az miktarda bulunmas›na

ra¤men, yayg›n bulunup kolay

uçucu oldu¤u ve kimya sanayisinin

birçok alan›nda kullan›ld›¤› için çev-

resel analizi en çok sorulan ele-

menttir. 

Görüldü¤ü gibi insan vücudunda

bir çok element vard›r. Bunlar›n

hemen hepsi çok önemli görevler

yapmakla beraber, fazlal›¤›nda ise

toksik etki yaratmaktad›r. Genel ola-

rak vücut için yaflamsal öneme

sahip olan elementlerin bile fazlas›

vücuda zararl›, toksik etki yaparken,

yetersiz al›nmalar›nda eksikliklerin-

den kaynaklanan birçok hastal›k ve

bozukluklar görülür. ‹yot eksikli¤inin

guatr hastal›¤› ile iliflkisi, flor eksik-

li¤inde difl sertli¤i ve tartar oluflumu

ile iliflkisi, demirin kan›n rengini

verdi¤i ve eksikli¤inde soluk renkle

kans›zl›k görüldü¤ü herkes taraf›n-

dan bilinmektedir. Buna karfl›l›k

ço¤u eser elementin insan vücu-

dundaki ifllevi ve eksikli¤inin

do¤urdu¤u bozukluklar oldukça

karmafl›k olup, halen bilinmeyen

yönleri de vard›r. Gerek eksikli¤i ve

gerekse fazla birikmeyi önlemenin

tek yolu, hemen her türlü g›dan›n

yer ald›¤› kar›fl›k bir beslenme uygu-

lamak ve vitaminler de dahil olmak

üzere hiçbir ilac› konunun uzman›

bir hekime dan›flmadan kullanma-

makt›r. 

Kaynaklar: 
1. Do¤an M., Popüler Bilim Dergisi Ocak

2002 s. 32-36.
2. Narin ‹., Ders Notlar›, Erciyes Üniversite-

si Eczac›l›k Fakültesi, Analitik Kimya
Anabilim Dal›. 

3. Aka S., Adli Difl Hekimli¤inde T o k s i k
‹ncelemeler, Adli Difl Hekimli¤i Kurslar›,
Ders Notlar›. 

4. Kedici SP, Aksüt AA, K›l›çarslan MA,
Bayramoglu G, GökdemirK.,  Corrosion
behaviour of dental metals and alloys in
different media, Journal of Oral
Rehabilitation 25 (10), 800–808, 1998.

5. Kedici PS, Memikoglu MM, Kansu G,
Isimer A, Gunhan O., Case report: ionisa-
tion tendency of a base metal alloy in the
oral environment. Eur J Prosthodont
Restor Dent. 3(5):231-4, 1995.

6. http://www.traceminerals.com
7. http://www.populermedikal.com
8. http://www.anyvitamins.com
9. Çelik C., Okuyucu A., Mineral ve Eser

Elementler, Tübitak Bilim Teknik Dergisi,
A¤ustos, 2005.

10. Recommended Dietary Allowances, 10th
Ed. Food and Nutrition Board, National
Research Council-National Academy of
Science, 1989.

82



Son y›llarda ülkemizde olumlu düflünceden bolca söz edilir oldu.
Konuyla ilgili pek çok kitap ve verilen seminerler var. Pek çok kiflinin bu
gibi kiflisel geliflime yönelik konularla ilgilenmesi beni çok mutlu ediyor. 
Tabii her zaman baz› kifliler de var ki Olumlu düflünmek denildi¤inde ne
yani Pollyanna'c›l›k m› oynayal›m? Hayat›n koflullar› böylesine korkunç
böylesine zorken... Olumlu düflünüp bu dünyan›n d›fl›nda rüyaya m›
dalal›mfl diye tepki gösteriyorlar.
Yani hayat›n zor ve korkunç oldu¤una dair zihinlerinde bol bol antren-
man yap›yorlar ve bunu da mükemmel flekilde hayata geçiriyorlar. 
Ne diyelim onlara kolay gelsin... "Beyin, Olumsuz Mesajlar›
Alg›lamaz". Beyinin iflleyiflinde flöyle bir temel gerçek var asl›nda
beyin olumsuz mesajlar› alg›lam›yor. Biz onu zorla bir flekilde yön-
lendiriyoruz. Nas›l m›? 
fiimdi sizden bir ricam var: "Lütfen sar› renkte bir kamyon düflün-
meyin."
Ne oldu? baflarabildiniz mifl Sar› renkte bir kamyon düflün-
memeyifl Tabii ki olamaz çünkü zihnimizin iflleyifline göre
önce olumlamak gerekiyor.
Yani önce sar› bir kamyonun ne demek oldu¤unu
tan›mlayacak ve anlayaca¤›z ard›ndan düflünme
desen neye yarar kifl 
Çocu¤unuza kaç kere "yapma!" dediniz o da yapt›,
hat›rl›yor musunuz?
Onun suçu de¤ildi asl›nda do¤am›z›n kanunuydu.
Beynimiz olumsuz mesjlar› alg›lamak için onu önce
olumlamak durumundad›r.
Akflam karanl›kta yolda yürürken KORKMA
yani... "Kork", "Sigara içme" yani iç... bunun gibi
mesajlar bizi yanl›fl yönlendiriyor. 
Beynimize olumsuz mesaj vermek için direnme-
yelim lütfen.
Kendimizle ve baflkalar›yla bir konuflma yap›yor-
sak art›k a¤z›m›zdan ç›kan sözlere dikkat edelim.
Çünkü kendimizi yani beynimizi programl›yoruz. 
"Sigara içmemelisin" yerine "sa¤l›kl› ci¤erlere
sahip olmal›s›n" veya "fazla yemek yeme" yerine
"sa¤l›kl› beslen" demek beynimizi olumlu mesaj-
larla yönlendirmektir.
Ve inan›n bize müthifl katk›lar sa¤layacakt›r.
Sevgiyle kal›n...

Gülhan Berkman Yakar

Polyanna'laflt›ramad›klar›m›zdan m›s›n›z?
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Üç bilim adam›n›n Flransa’da biraraya gele-
rek 2500 icad›n aras›ndan en ilgi çekici bulduk-
lar› 40 tanesini seçmesiyle oluflan sergi
ANKARA’da.

Sergi, ziyaretçileri Leonardo Da Vinci tara-
f›ndan tasarlanm›fl makinelerin büyülü dünyas›-
na götürmekte. Serginin eflsizli¤i, makinelerin
ço¤unun gerçek boyutlarda ve ifllevsel olma-
s›nda yatmaktad›r. Ziyaretçiler, baz› makinelere
dokunabilir, harekete geçirebilir ve böylece
ö¤reti ile e¤lenceyi birlefltirebilirler. 

Usta mühendis Leonardo Da Vinci, sadece
uygulama sorunlar›n› çözmekle kalmam›fl, tank,
makineli tüfek ve uçak gibi günümüzde yüksek
teknoloji ile üretilen modern makinelerin ilk
örneklerini yüzy›llar önce ortaya ç›karm›flt›r.
Sergideki makinelerin imal edildi¤i malzemeler
Da Vinci’nin ça¤›nda mevcut olup yine Da Vinci
taraf›ndan kullan›lmas› önerilen malzemelerdir.
Tahta, ip ve tutkal dahîl olmak üzere, malzeme-
ler Da Vinci’nin yönlendirmelerine sad›k kal›na-

Helin Aras Tek
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gilenen en etkileyici makinesi kesin-
likle, Teknoloji Devrimi’nden çok
önce icat etti¤i robot olacakt›r.

Hava
Da Vinci’nin gökyüzü keflfedil-

meden çok önce tasarlad›¤› uçan
makinelerin modellerini kapsamak-
tad›r. Paraflüt ve uçan Ornitofer
Bisiklet’in yan› s›ra; insanlar›n
uçmalar›n› sa¤layan mekanik kanat-
lar ve bugünkü planörün öncü-
lü¤ünü yapan icatlar› Hava
Grubu’nda yer almaktad›r.

Serginin giriflinde sanatç›n›n
hayat› ve çal›flmalar› üzerine k›sa bir
belgesel gösterilmektedir. ‹stanbul’-
da iki ay aç›k kalan segiyi 114binin
üzerinde, Ankara’da ise ilk on
günde  15 bin üzerinde sanatsever
ziyaret etmifltir.

DA V‹NC‹ K‹MD‹R?
Leonardo 15 Nisan 1452’de

‹talya’n›n Toscana bölgesinde,
Floransa yak›nlar›nda do¤du. O
dönemde evlilik d›fl› do¤an çocuklar
üniversiteye al›nmad›¤›ndan babas›
onu dönemin büyük sanatç›s›
Andrea  del Verrocchio’nun yan›na
ç›rak olarak vermifltir. Leonardo 23
yafl›ndayken eflcinsellikle suçlan-
m›fl, mahkemede yarg›lanmas›
sonucu suçsuzlu¤una karar veril-
mifltir. Leonardo çok yönlü bir kifli-
likti, nota bilgisi vard› ve lir çalabili-
yordu. 1490’da ‘Gezegenlerin
Dans›’ adl› müzikli oyunu çok ilgi
görmüfltü. Da Vinci’nin ‘Mona Lisa’,
‘Kayal›klar›n Bakiresi’ ve ‘Son
Akflam Yeme¤i’ gibi sanat tarihinde
çok önemli yere sahip resimlerde de
imzas› bulunuyor. 67 y›ll›k yaflam›n-
da ard›ndan geriye bir düzine resim
b›rakan Da Vinci’ye göre tutkular›
aras›ndaki anatomi, sanat, mimari,
botanik, jeoloji, hidrodinamik, fizyo-
loji, fizik ve müzik tek bir a¤ac›n dal-
lar› gibiydi.

1484 yaz›nda Milano’da veba
salg›n› bafllad›. Leonardo, sal›¤›na
karfl› mücadelede de¤iflik çözümler
üretmeye çal›flt›: Ellerin gülsuyu ile

rak güncel cihazlar yerine zaman›n›n
el aletleri ile elle imal edilmifltir.

1478-1513 y›llar› aras›nda tasar-
lanan orjinal çizimlerinden infla edil-
mifl makinelerin replikalar›, makine-
lerin kullan›m›na göre  befl bölüm-
den olufluyor.Dördü, Leonardo Da
Vinci’nin hayranl›k duydu¤u
do¤adaki temel maddelerle ba¤lan-
t›l›d›r. Beflinci grup ise tasarlad›¤›
di¤er mekanizmalar› içermektedir.

Mekanizmalar
Da Vinci’nin günlük hayata dair

sorunlarla, örne¤in a¤›r yükleri kal-
d›rmak için en kolay yolla ilgili tasar-
lad›¤› basit ve yeni icatlara yol açan
makinelerdir. Da Vinci, bilim taraf›n-
dan tan›mlanmadan önce güdüsel
olarak bildi¤i do¤a kanunlar›n› kulla-
narak, hareketi enerjiye çeviren sis-
temler, diflliler, kald›rma sistemleri
ve günümüzde halen otomobillerde
kullan›lan hareketi bilyelerle tafl›yan
sistemler gelifltirmifltir.

Atefl
Savafl Makineleri; top, makineli

tüfek ve serginin en büyük sürprizle-
rinden – tahtadan yap›lm›fl hareketli
ve içi gezilebilir z›rhl› araç gibi maki-
neleri içermektedir.

Su
Suyun gücünü enerji elde etmek

için kullanan, solucan vidas› veya
Arflimet vidas› gibi makineler, Da
Vinci’nin su üstünde yürümek için
tasarlad›¤› donan›m ve bugünün
paletine denk gelen yüzme h›z›n›
artt›ran perdeli eldiveni kapsamak-
tad›r.

Toprak
Vinç, matbaa makinesi, ya¤ presi

Da Vinci’nin Toprak Grubu olarak
tasarlad›¤› makinelerdendir. Ser-

ovuflturulmas›, cesetlerin ve eflyala-
r›n çürümeye bafllamadan yak›lma-
s›,  her gün yollara b›rak›lan insan
d›flk›lar›n›n bir çeflit otomatik sula-
ma ile temizlenmesi gibi projeleri
vard›. Fakat bunlardan ne derece
yararlan›ld›¤› konusunda herhangi
bir bilgiye sahip de¤iliz.

Da Vinci özellikle uçabilmek için
birçok kufl türünün anatomisi, atla-
r›n anatomisi yan›nda insan anato-
misi üzerine de çal›flm›flt›r. Dönemin
belgelerinden 30 adet kadavra ince-
ledi¤ini biliyoruz. Leonardo birçok
insan iskeleti çizimi yapt› ve omur-
gan›n çift-S formunu ilk tan›mlayan
kifli oldu. Serginin en ilgi çeken par-
çalar›ndan biri olan Leonardo’nun
Robotu büyük olas›l›kla 1495 y›l›nda
yap›ld›, ancak 1950’lerde farkedildi.
Kan dolafl›m› hakk›nda bilgisi olma-
mas›na ra¤men, robota ekledi¤i
kalp vanalar› sayesinde kan›n tüke-
tilmek üzere kaslara pompalanma-
s›n› sa¤lad›. Yapt›¤› bir çizim, 2005
y›l›nda bir ‹ngiliz kalp cerrah›na
hasar görmüfl kalpleri tedavi etmek
yolunda yepyeni bir yol keflfetmesi
için ilham verdi.

1502 y›l›nda Sultan II. Beyaz›d
için, Haliç’in girifline infla edilmek
ü¤zere 240m uzunlu¤unda bir köprü
tasar›m› da yapm›flt›r. Her ne kadar
savafl› insan faaliyetlerinin en kötü-
sü olarak nitelese de askeri mühen-
dislik aln›nda önemli çal›flmalar› var-
d›r. Ayr›ca denizalt›, diflliler kullan›la-
rak yap›lm›fl ilk mekanik hesap
makinesi, yayl› mekanizmayla çal›-
flan araba, dalg›ç elbisesi, torna tez-
gah›, madeni para basma makinesi,
su alt›nda nefes almaya olanak
veren alet (flnorkel), günefl enerjisini
kullanmak için içbükey aynalarla
suyu ›s›tacak tasar›mlar› ve sergide
görüp dokunabilece¤iniz birbirinden
ilgi çeken pek çok icad› vard›r.

Leonardo Da Vinci 67. do¤um
gününde vasiyetini haz›rlad› ve
dokuz gün sonra 2 May›s 1519’da
Amboise’de öldü.
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fl›lmas›na katk› koyacak efektler

eklemekte, olumlu de¤ifliklikler yap-
maktad›r. Bütün bunlar art›k ayd›nl›k

ortamda olmakta, saptama an›n-

dan, bask› an›na kadar ç›plak gözle
izlenebilmekte ve foto¤raf her afla-

mas›nda müdahale edelebilmekte-

dir. Kimyasal filmle yapt›¤›m›z sap-
tamalar da/ (çekimler de) görünürlük

karanl›k ortamlar da yap›lan kimya-

sal çal›flmalar/yöntemler sonras›

olas›yd›.
Gerek makinenin ilk saptamay›

karanl›k kutu da gerçeklefltirmesi,
gerek laboratuar›n›n karanl›k olmas›,
karanl›klarda; siyah› bulmak ve
oluflturmak eylemi oldu¤u için
“karanl›k oda” foto¤raf›n olmazsa
olmaz›yd›. Art›k de¤il; foto¤raf art›k
“ ayd›nl›k ortamlarda, ayd›nl›k yön-
temlerle (izlenebilir) çekiliyor ve
yap›l›yor. Baz›lar› heyecan kalmad›,
sonuçlar› an›n da görüyoruz diyor.
Foto¤raf bir an› yöntemi olarak,
fiziksel bir eylem olarak görenler için
geçerli bir yaklafl›m olabilir. Ancak
foto¤rafik yöntemlerle derdini anla-
tanlar için, foto¤raf› yürüttü¤ü proje-
ye destek olarak kullananlar için ve
en önemlisi foto¤rafik referanslar›
bir üst dil olarak kullananlar için
geçerli bir söylem de¤il. Çünkü izle-
yicileriniz,  bilimsel, ça¤dafl, yafla-
m›n fark›nda olan bilinçli insanlar-
dan  olufluyorsa;  neyi nas›l ve neyle
çekti¤imiz/ nas›l yapt›¤›m›z önemli
de¤il, neyi niçin çekti¤imiz, ne anlat-
mak istedi¤imiz önemlidir. Burada
iflimizin sunuldu¤u anda  olufltur-

Yaz›ma foto¤raf›n tarihini/bulu-

nuflunu anlatarak bafllam›yorum.

Çünkü foto¤raf kendi bulunuflunu

ve geliflmesini en büyük özelli¤i olan

belgesel yönüyle anlat›r.

Foto¤raf tarihini oluflturan her

belgeye bire bir müzelerde/koleksi-

yonlarda kolayca ulaflabilirsiniz.

Karanl›k kutunun ( camera obscura )

rönesansdan bafllayarak geçirdi¤i

evreleri, geliflmeleri; karanl›k kutu-

lu¤unu koruyarak u¤rad›¤› de¤iflme-

leri, eklenen kontrolleri ve program-

lar› tarihleriyle, de¤iflikli¤i bula-

n›n/yapan›n yaflam öyküsüyle birlik-

te her zaman kitaplardan okuyabilir,

internet ortam›ndan izleyebilirsiniz. 

Foto¤raf teknolojik bir olgudur,

fizik ve kimyan›n iflbirli¤iyle elde edilir. 

Onun için foto¤raf tekni¤ini de

fazla zorlanmadan ö¤renebilirsiniz. 

Nereden ö¤renirseniz ö¤renin,

kim anlat›rsa anlats›n bir virgüllük

bile farkl› anlatamaz. 

Foto¤raf teknolojisinin günü-

müzde geldi¤i noktada da; kendi

kendini de aflama aflama ö¤retmek-

tedir.

Dijital high tech ürünler  donat›l-

d›klar› programlar›ndaki yetenekleri-

ni; örneklerle göstermekte; ›fl›k

koflullar› hatal›, net ve keskin olma-

yan saptamalar yapman›za olanak

tan›mamaktad›r. Art›k de¤iflen ›fl›k

ortamlar›nda, farkl› konularda spe-

sial programlar›yla devreye girerek;

her konunun özüne uygun ve anla-

du¤u atmosferle ve etkiyle bir heye-
can veya hayal k›r›kl›¤›  yarataca¤›
söz konusu olaca¤›ndan ilk teknik
aflamalar›n( düflünce ve tasar›m
aflamalar haric) pek önemi olmasa
gerek. Yöntemler tabi ki önemlidir.
Günümüzde rastlant›sal, bilgisayar
ortamlar›nda üretilmifl, renkli yama-
lar gibi duran, yitici olmas›na karfl›n,
yeni estetikler gibi sunulmaya çal›fl›-
lan, h›zla de¤iflen dünyam›zda,
güzel duygular yaratmayan iflleri
yeni de¤erler olarak kabul ederek,
olanaklar›, malzemedeki s›n›rs›zl›¤›
anlams›z kullanan yöntemleri kas-
tetmiyorum.

Foto¤raf›n teknolojisinin ayd›n-
l›¤a dönüflmesi önemli de¤ildir,
önemli olan foto¤rafik dille konu-
flanlar›n ve konufltuklar›n›n ayd›n-
laflmas›d›r. Dünyam›z, ça¤›m›z bu
iflin de üstesinden gelecek ve
foto¤raf kendi olanaklar›yla kendini
ayd›nl›k odaya tafl›rken, yine yalan
söylemeyen, hangi ›rktan, ulustan
olursa olsun, ister e¤itimli ister cahil
olsun herkesin kolayca okuyabildi¤i
foto¤rafik dilde; ayd›n, insanlar›n
yönetiminde dünyam›z› ayd›nlatma-
ya devam edecektir. Foto¤raf sü-
rekli gerçekleri gösterek, ayd›nlan-
man›n, ayd›nlatman›n arac› olmufl-
tur.

art›k 
yd›nl›k oda
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Su alt›n›n gizemli ve büyülü dünya-
s› her geçen gün insanlar›n daha çok
ilgisini çekmektedir. Her y›l dal›fla
yeni bafllayan, temel e¤itimi alan bir-
çok arkadafl›m›z bu gizemli dünya ile
tan›flmaktad›r. Dal›fl sporu ciddi bir
e¤itim al›nd›ktan sonra , yap›labilecek
en tehlikesiz sporlardan bir tanesidir.

Üç taraf› denizlerle çevrili ülkemiz-
de, son y›llarda  denizlerimizin önemi
daha iyi anlafl›lmakta ve ekolojik den-
genin korunabilmesi için önemli
çabalar sarfedilmektedir.. Çünki bir
dal›c› e¤itiminde su alt› do¤al hayat›-
n›n korunmas› en önemli ö¤retilerden
biridir.

Dal›fl sporu çevre bilinci olufltur-
mas›, sualtn›n canl›lar›n›n tan›t›lmas›,
denizlerimizin temiz tutulmas› ve
do¤al dengenin korunmas› aç›s›ndan
ve ülke turizmine olan katk›lar›ndan
dolay› önemli bir boflu¤u dolduran
spordur.

Su alt› fotografç›l›¤› da son y›llarda
ülkemizde çok popülarite kazanm›fl
bir spor dal› olmufl ve birçok sporcu-
muz dünya çap›nda baflar›lar elde
etmifltir. Su alt› dünyas›n›n muhteflem
güzelli¤ini foto¤raflarlarla su üstüne

su alt›
dünyas›

Diflhekimi Burhan ULUDA⁄* 



tafl›mak ve görüntüleri paylaflmak
ad›na  yap›lan çal›flmalar taktire
flayand›r.

Önce bir dal›fl e¤itimi ve sonra
ard›ndan da çeflitli branfllara yönelme
(foto¤raf, bat›k, ma¤ara) dal›fllar›.
Böylece ülkemizin karasular›ndaki
tarihi gün ›fl›¤›na tafl›mak, araflt›rmak,
ö¤renmek ve ö¤retmek bu anlamda
eme¤i geçen herkese sonsuz teflek-
kür ederim.

Ankara’da faaliyet gösteren klup-
lerimizin baflar›l› çal›flmalar› taktire
flayand›r.

Özelliklede Akdeniz ve Ege’deki
dal›fl bölgelerinin sekiz- on saat gibi
bir uzakl›kta oldu¤unu  düflünürsek:
bu dal›fl kluplerimiz hemen hemen
her hafta sonu bu uzun yolculu¤u
yapmakta, hafta sonu için birçok kifli-
nin göze alamayaca¤› bu seyahati
özveriyle ve çok ciddi kazançlar
olmadan gerçeklefltirilmektedir. Bu
sayededir ki Ankara’daki dal›c› say›s›
birçok denize k›y›s› olan flehrimizden
fazlad›r.

Bu kluplerimizin isim adreslerini
www.TSSf.gov. tr adresinden temin
edebilirsiniz. 

Bu say›da ülkemiz sular›nda
çekti¤im foto¤raflarla sizlere su alt›n›
tan›tmaya çal›flaca¤›m. Sa¤l›cakla
kal›n.

*1960 Ankara do¤umlu.1982
y›l›nda Ankara Üniversitesi Difl
Hekimli¤i Fakültesinden mezun
oldu. Halen Ankara’da Serbest
diflhekimi olarak çal›flmaktad›r.

CMAS 2 y›ld›z dal›fl e¤itmeni.
Sualt› Foto¤rafç›s› (hobi)

T SSf. CMAS X2 
Instructor 
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“Sonsuzlukta as›l› kalan s›rlar...
Onlar ne olacaki Düflünsene milyon-
larca insan›n ortaya ç›kmam›fl mil-
yonlarca s›rr› var. Bu dünyadan
göçüp gitmifl insanlar›n aç›¤a ç›k-
mam›fl s›rlar› flimdi nerede
Sonsuzlukta as›l› duruyor.”

Gazeteci Fendiye Kartal’›n “Tut
Elimi Ne Olur, Yoksa Düflece¤im”
adl› roman› okurla bulufltu. Kitab›n
kapak resmini diflhekimi Zuhal Çete
Ayd›n haz›rlad›.

Sinemis Yay›nlar›ndan ç›kan
romanda, çocukluk döneminin,
yetiflkin hayata yans›mas› bir kad›-
n›n geçmifliyle hesaplaflma öykü-
süyle örülerek anlat›l›yor.

232 sayfadan oluflan roman›n
arka kapak yaz›s›n› elefltirmen
Rengin Arslan yazd›, editörlü¤ünü
Osman Gürkan yapt›.

Çizdi¤i kal›b›n içinde s›¤›nt› gibi
yaflayan Nazl›, doktorunun yak›n
gözlü¤ünü yazd›¤› gün evinde çek-
mecelerini dolduran yüzlerce
foto¤rafla karfl› karfl› kal›r. Sona
yaklaflt›¤›n› düflünürken geçmifl,
ac›lar›yla Nazl›’y› sarsmaya bafllar.

Bilinç ak›fl› tekni¤i kullan›larak
yaz›lan romanda, okuyucuya
Nazl›’n›n çocuklu¤u ve evlili¤i para-
lel aktar›l›yor. 

Piflmanl›klar›n yaratt›¤› ›st›rapla
bafla ç›kmak imkans›zken suçluluk
ve yaln›zl›k kimi tüketip bir kenara
atmaz kifli Çocuk dünyas›nda yal-

n›zl›¤›, istememeyi, afla¤›lanmay›,
yok say›lmay›, mahcup olmay›
ö¤renmiflti. ‹çine düfltü¤ü karanl›kta
el yordam›yla ilerlerken ortaya kor-
kudan korkmay› ö¤renen, bulun-
du¤u hiçbir yere kendini lay›k gör-
meyen, “baflkalar› ne der” diye
düflünen bir kad›n ç›km›flt›. Ötekiler
bu dünyan›n ev sahibi, o ise ürkek
konu¤u olmufltu. Kimse onu yok
saymasa da o kendisini yok sayma-
y› baflar›yordu.

Kim tutabilece¤i bir el aram›yor
kifli An›larla düfllerin mücadelesi
sürerken o sadece tutunacak bir el
istemiflti.

Nazl›’n›n öyküsünün etraf›nda
okura “Geçmiflle bar›flmadan yar›n
kurulur mufl” sorusu yöneltiliyor.

Gazi Üniversitesi Bas›n Yay›n
Yüksek Okulundan mezun olan
Fendiye Kartal, 1982 y›l›nda
Ankara’da gazetecili¤e bafllad›.
Kartal, Günefl ve Sabah gazetelerin-
den sonra Anadolu Ajans›nda çal›flt›.

Kartal’›n Matruflkan›n Rüyas›
(Sinemis Yay›nlar›-2006) adl› bir
roman› daha bulunuyor.

“TUT EL‹M‹ NE OLUR,
YOKSA DÜfiECE⁄‹M...”
GAZETEC‹ FEND‹YE 
KARTAL’IN ‹K‹NC‹ ROMANI
OKURLA BULUfiTU.
ROMANDA ÇOCUKLUK
DÖNEM‹N‹N, YET‹fiK‹N
HAYATA YANSIMASI  
B‹R KADININ  GEÇM‹fi‹YLE
HESAPLAfiMA ÖYKÜSÜYLE 
ÖRÜLEREK ANLATILIYOR...

K‹TABIN KAPAK RESM‹N‹
D‹fiHEK‹M‹ ZUHAL ÇETE AYDIN

H  A  Z  I  R  L  A  D  I

1976 Y›l›nda Afyon’da do¤an Zuhal Çete Ayd›n 2000
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesinden
mezun oldu. Halen Keçiören Osmanl› A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› Merkezinde Diflhekimi olarak görev yapan
Ayd›n, Durul Gence Sanat atölyesinde 2 y›ld›r resim
çal›flmalar› yapmaktad›r.
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Adresler:
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G.M.K. Bulvar› No: 5 K›z›lay/ANKARA
Tel: 0 312 425 10 91

fiube: 
Binsesin Sitesi 5. Cd. 
87. Sk. No: 2 Ümitköy/ANKARA
Tel: 0 312 235 71 00
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VERRE ANGELO ‹talyan mutfa¤›n›n eflsiz flaraplarla bütünleflti¤i, klasik dekoru, italyan ve di¤er dünya dillerinde genifl

müzik dinletileri ile romantik gecelerin adresi,elit çal›flanlar› ile organizasyonlara, davetlere, toplant›lara hayat vermeyi

vaad ediyor. (çarflamba/ cuma/cumartesi canl› müzik) menüde ‹talyan mutfa¤›n›n eflsiz lezzetlerinin yan›nda Füzyon

mutfa¤›ndan da bir çok örnek bulmak mümkün.

ANKARA
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