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Murat Ersoy
İstanbul

Dişhekimleri Odası

Başkanı

Ülkemizde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor: 

Yerel seçimler ardından Cumhurbaşkanlığı seçim 

süreci,

Balyoz, Ergenekon gibi davalarda uzun tutukluluk 

süreleri nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin verdiği 

hak ihlali kararları, ardından tahliyeler,

Yine Twitter, Facebook, Youtube erişim yasaklarına 

karşı Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı özgürlükçü 

yorumlar,

Unutturulan 17 ve 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk 

soruşturmaları,

Son yargı paketi ile sessiz sedasız kaldırılan “Sulh 

Ceza Mahkemeleri” ve kurulan “Sulh Ceza Hâkim-

likleri”,

HSYK’nın 1. Bölge’ye,  16 Haziran 2014’te atadığı 113 

ceza hâkimi,

Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal 

Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi,

Ardından “paralel yapı” iddialarına ilişkin gelen ope-

rasyonlar,

Daha önce “ne istediler de vermedik” denenlere 

yönelik “inlerine gireceğiz” operasyonları, 

Unutturulan Soma ve günde ortalama dört kişinin 

hayatını kaybettiği iş kazaları.

Çevremizde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor:

Mısır, Tunus, Libya ile başlayıp Suriye ile devam eden 

Irak’ı da içine alan “bölgenin yeniden dizayn edilme” 

çalışmaları,

Güney sınırımızda komşu olduğumuz radikal İslamcı 

IŞİD,

Bir türlü kontrol edemediğimiz sınırlarımız,

“Kanayan” ve artık “insanlık dramı” sözlerinin çok 

ötesine geçen Filistin,

Kuzeyde Ukrayna-Rusya gerginliği.

TBMM’de ise artık konunun uzmanlarının bile takip 

edemediği torba torba değil çuval çuval kanunlar…

Soma’da hayatını kaybeden maden işçilerine yönelik 

başlayan ancak onun çok ötesine geçen vergisini, pri-

mini zamanında ödeyenlerin cezalandırıldığı, vergisini, 

primini ödemeyenlerin ödüllendirildiği kocaman bir 

çuval…

Öte yandan sağlığa ve tıp eğitimine yeni sıkıntılar 

getirecek “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 

Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-

namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da bir 

başka çuval olarak TBMM’nin gündeminde. Peki, ne 

yapılmak isteniyor bu kanunla?

Merkezi İstanbul’da olacak Türkiye Sağlık Enstitü-

leri Başkanlığı (TÜSEB) kurulacak. Sağlık Bakanı’nın 

başında bulunduğu, yönetim kurulu; Sağlık Bakanı 

Müsteşarı, Bakan’ın önerisi üzerine Başbakan’ın 

atayacağı TÜSEB Başkanı ve Sağlık Bakanı’nın 

atayacağı iki üyeden oluşacak. Enstitü Başkanlığı 

içinde tıp fakülteleri ve sağlık bilimleri fakülteleri bu-

lunan bir üniversite kurulacak. Bu kuruluşların Sağlık 

Bakanı ve atadığı kişiler aracılığıyla yönetilmesi, ser-

maye ile işbirliği ve ortaklık yapısı içinde çalışmaları 

planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı  bütçesi dışında genel bütçeden cid-

di kaynak aktarılacak yapı, üniversitelerin eğitim 

ve araştırma işlevleri ile TÜBİTAK’ın görev ve yet-

kilerini üstlenecek. 46 maddelik tasarının içinde 

Üniversiteler Arası Kurul’un lisansüstü eğitime ve 

doçentlik sınavlarına ilişkin yetkileri YÖK’e verilirken 

aile hekimlerine, aile sağlığı merkezlerinde nöbet 

tutturulmasına yönelik maddelerin de içinde olduğu 

pek çok kanun ve KHK’da değişikliğe gidiliyor.

Yine 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 

21.,24.,28. ve 30. maddelerinin değiştirilmesi ve 

kanuna geçici madde ilave edilmesi de tasarıda yer 

alıyor.

21.,24.,28. ve 30. maddeler, Anayasa Mahkemesi’nin 

TDB Kanunu’nun delegeliklerle ilgili verdiği iptal 

kararından sonra ortaya çıkan belirsizliği gidermeye 

yönelik değişiklikleri içeriyor.

Düzenlemenin nasıl olduğuna ilişkin ayrıntıları iç 

sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

Umalım ve dileyelim ki Cumhurbaşkanlığı seçimi 

sonrası ülkemizi ve çevremizi saran bu karanlık tablo 

değişsin, hasret kaldığımız daha huzurlu, rahat ve 

barış içinde günlere ulaşalım.

Sevgi ve saygılarımla

Artık bu karanlık tablo değişsin...
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Füsun Şeker
İstanbul

Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

Üyesi

Sevgili meslektaşlarım, sıcak geçen bir yaz 

yaşıyoruz. Küresel ısınmanın, mevsimlerin 

değişmesinin yarattığı ısı farklılıklarının yanında 

bulunduğumuz coğrafyada da savaşların 

acımasızlığı tüm sıcaklığıyla devam ediyor. 

Filistin’de İsrail ateşi altında can veren çocuk 

bedenleri, IŞİD terörü altında Irak’ta, Rojava’da 

yapılan katliamlar canımızı yakıyor. 

Ortadoğu’da bunlar yaşanırken ülkemizde de 

bir ilk yaşayacağız. İlk kez halkın tercihi sonucu 

Cumhurbaşkanı seçilecek. Üç adayla yapılacak 

bu seçimin bir yönü de başkanlık sisteminin 

oylanması olacak. Başkanlık sistemi, parla-

menter sistem, Anayasa’ya uygunluk, adayların 

belirlenme şekli gibi soruları Bilgi Üniversitesi 

öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel İnceoğlu’na yönelt-

tik. Sorularımızı yanıtlayan İnceoğlu, başkanlık 

sisteminin ülkemize ne kadar uygun olacağını 

ve ne gibi sonuçlar doğuracağını, Dünyada ve 

Avrupa’da Cumhurbaşkanlığı makamının ne 

ifade ettiğini bizlere anlattı. İlgiyle okuyacağınızı 

umuyoruz. 

Son günlerde yaptığı haberlerle adından söz et-

tiren gazeteci İsmail Saymaz’la barış konulu 

söyleşi sayfalarımızda yer alıyor. İstanbul Tabip 

Odası’nın düzenlediği “Hekimlerden Barışa 

Övgü” panel serisinin beşincisi “Toplumsal 

Barış ve Gezi” konulu panelde konuşmacı olan 

Saymaz’la Yönetim Kurulu üyemiz Burcu Bayar 

panel sonrası söyleşi yapma fırsatı buldu. 

Küresel ekolojik kriz dünyamızın bugüne kadar 

karşılaştığı en büyük tehdit. Yıllardır Türkiye’deki 

Ağustos sıcağında...

ekoloji mücadelesine emek veren bir ekibin yayın 

organını tanıtmak istedik. Yeşil Direniş doğa 

düşmanlarına karşı yükselen bir çığlık…

Bilimsel sayfalarımızda “Restoratif Dişhekim-

liğinde Doğal Diş ve İmplantların Benzerlik ve 

Farklılıkları”   konulu   makaleyi   Yönetim   Kurulu 

üyemiz Prof. Dr. Atilla Sertgöz hazırladı.

Bu sayımızda da komisyonları tanıtmaya de-

vam ediyoruz. Yeni ilçe temsilcisi dişhekimi 

meslektaşlarımız atandı. Komisyon sorum-

lusu Denetleme Kurulu üyesi Bilgehan Nesiri 

bize komisyon çalışmalarından ve yeni pro-

jelerinden bahsetti. İlçe Temsilcilerinin ve Oda 

Komisyonlarında görev alan dişhekimlerinin isim-

lerini iç sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

Sporla ilgilenen meslektaşlarımızı her sayıda 

sayfalarımıza konuk etmeye çalışacağız. Bu 

sayıda Bedensel Engelli Masa Tenisi Federas-

yonu yöneticiliği yapmış, paralimpik olimpiyat-

larda yetiştirdiği sporcuları madalya kazanmış 

arkadaşımız Engin Avcı var. Engin kendi engeliyle 

nasıl başa çıktığını, kurduğu Bedensel Engelliler 

Masa Tenisi Derneği’nin faaliyetlerini, imzasını 

attığı başarıları bize tevazuuyla anlattı. 

Dişhekimliği fakülteleri yeni mezunlarını verdi 

ve diploma törenlerinde Odamız onları yalnız 

bırakmadı. Yeni meslektaşlarımıza aramıza hoş 

geldiniz diyoruz. Oda haberleri sayfalarımızda bu 

konudaki haberlerle birlikte diğer oda etkinlikleri 

ve mesleğimizle ilgili son haberleri bulabilirsiniz. 

Sevgiyle kalın… 
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İl Sağlık Müdürlüğü’ne Ziyaret
Genel Sekreter Aret Karabulut ve Sayman Seçkin Özeralp, 24 Haziran 2014 Salı günü İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Bekir 
Turan’ı makamında ziyaret ettiler. Görüşmede Turan’ın yanı sıra Ağız Diş Sağlığı Şube Müdürü Dişhekimi Meltem Kurt ve 
Dişhekimi Aslı Koçak da bulundu.

Son dönemde dişhekimlerine dayatılan Sağlık Net 2 ile ilgili Danıştay kararının görüşüldüğü ziyarette, dişhekimlerine 
ilişkin uygulamanın bu karar doğrultusunda yapılması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, kamuda çalışan meslektaşlarımıza 
yönelik olarak düzenlenen “Kamu Eğitimleri”nin yeni çalışma döneminde tekrar planlanması kararlaştırıldı. Görüşmede, 
rutin denetimlerde yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi noktasında hem Oda temsilcilerinin hem İlçe Sağlık Müdürlüğü 
görevlilerinin gerekli çabayı göstermesi konusunda ortaklaşıldı.

Ziyarette, İl Sağlık Müdürlüğü ile var olan olumlu işbirliğinin 15.Dönem Yönetim Kurulu’nun çalışma döneminde de devam 
etmesi talebi yinelendi.

Beyoğlu SGM ‘den Yönetim Kurulu’na 
Ziyaret
Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı Hü-
seyin Güner ve Sosyal Güvenlik Denetmeni Murat Yetik 
25 Haziran 2014 Çarşamba günü İstanbul Dişhekimleri 
Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret ettiler. Genel Sekreter 
Aret Karabulut’la görüşen SGK yetkilileri, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu’nun dişhekimlerine getirdiği 
yükümlülüklerle ilgili bilgi verdiler. Ayrıca görüşmede, 
dişhekimlerinin emeklilik işlemleri için Oda kayıtlarının 
büyük önem taşıdığı vurgulanırken iki kurum arasında 
var olan olumlu işbirliğinin yeni çalışma döneminde 
artarak devam etmesi temennileri dile getirildi. 

Kamu Eğitimleri Tamamlandı
Odamızın, kamuda çalışan meslektaşlarımıza yöne-
lik İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak olarak düzenlediği 
“Salı Toplantıları”nın 2013-2014 programının son 
konferansı 17 Haziran 2014  tarihinde Ataşehir ADSM’de 
gerçekleştirildi. “Oral Prekanseröz Lezyonlar” konulu 
konferansta Prof.Dr. Semih Özbayrak konuşmacı olarak 
yer aldı. İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak düzenlenen 
eğitimler yeni çalışma döneminde de devam edecek.
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İDO, Yeni Mezun Dişhekimlerinin Yanında
İstanbul Dişhekimleri Odası, beş yıllık zorlu bir eğitim sürecinin ardından “dişhekimi” olmaya hak kazanan genç meslek-
taşlarını mezuniyet törenlerinde yalnız bırakmadı. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi (YÜDF), Marmara Üniver-
sitesi Dişhekimliği Fakültesi (MÜDF) ve İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi (İÜDF) 2013-2014 dönemi mezuniyet 
törenlerine Yönetim Kurulu adına Başkan Murat Ersoy katıldı. 
YÜDF 2013-2014 dönemi mezuniyet töreni 24.06.2014  tarihinde, MÜDF mezuniyet töreni 27.06.2014 tarihinde ve İÜDF 
mezuniyet töreni 07.07.2014 tarihinde gerçekleştirildi. 

Başkan Murat Ersoy, mezuniyet törenlerinde yeni mezunlara ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, 
“Dişhekimliği, dünyada aile mesleği olarak algılanır. Geçmişte yapılan bazı çalışmalarda dişhekimlerinin çocuklarının 
dişhekimi olmasını istemedikleri görülüyordu. Oysaki son zamanlarda bunun aksini görüyoruz” diyerek bu durumun 
meslek açısından son derece umut verici olduğunu ifade etti. Kontrolsüzce açılan dişhekimliği fakültelerini endişeyle 
karşıladığını söyleyen Ersoy, “Ben buraya gelirken dişhekimliği fakültelerinin sayısı 57 idi, bu konuşmayı yaparken sayı 
artmış olabilir.  Kontrolsüz bir biçimde fakülte açılmaya devam ediliyor. Yeni fakültelerde oldukça ciddi sorunlar var. 
Sizler şanslısınız çünkü en seçkin dişhekimliği fakültelerinden mezun oluyorsunuz” dedi.  
Mesleğin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bu sorunların çözümü için dişhekimlerinin dayanışmasının şart oldu-
ğunu vurgulayan Ersoy, genç dişhekimlerine, ülkenin aydın insanları olarak ülkeye, dünyaya kafa yormalarını öğütledi.
Ersoy konuşmasının sonunda, “Orta öğretimden itibaren 10 yıllık zorlu bir süreci başarıyla tamamladınız; sizi ve ailele-
rinizi yürekten kutluyorum. Üniversiteniz size güle güle derken TDB ve Odalar sizlere hoş geldiniz diyor” diyerek genç 
dişhekimlerini meslek örgütlerine sahip çıkmaya çağırdı.
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Hükümet ve Memur-Sen’in Toplu “Satış” Sözleşmesiyle
Ücretlerimizin Erimesini Kabul Etmiyoruz!
 
Geçtiğimiz yıl Hükümet ile yetkili sendika Memur-Sen arasında imzalanan toplu sözleşmede anlaşılan rakamlar 
nedeniyle, başta dişhekimleri olmak üzere asistandan öğretim üyesine, pratisyen hekiminden uzman hekimine kadar 
kamuda çalışan tüm sağlık çalışanları önemli bir gelir kaybına uğradı. Bu nedenle, aralarında Türk Dişhekimleri 
Birliği’nin de olduğu sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri 15 Temmuz 2014 Salı günü, hak kayıplarına karşı 
itirazlarını dile getirmek amacıyla tüm Türkiye’de basın açıklamaları gerçekleştirdi. 

BASIN AÇIKLAMASI

2013 yılında Hükümet ve yandaşı Memur-Sen’in imzaladığı 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin 
sonuçları kamu emekçileri aleyhine daha mürekkebi kurumadan ortaya çıkmaya başlamıştı. Hükümetle iki yıllığına 
toplu sözleşmeye imza atan Memur-Sen yüzdelik zam yerine 123 TL seyyanen zamla yetinip enflasyon farkından 
yararlanmayı toplu sözleşme maddesine eklemeyince ücretlerimizdeki erime gözle görülür, hissedilir olmaya başladı.

Haziran ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde yüzde 0,31 artarken Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre altı 
aylık enflasyon yüzde 5,7 olarak belirlendi. Ve böylece kamu emekçilerinin aldığı zam ilk altı ay için yüzde 3’ün altında 
kaldığı için 61 TL ile 235 TL arasındaki enflasyon farkının kamu emekçilerinin cebine girmesi engellenerek toplu 
“satış” sözleşmesinde milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin hakları bir kez daha gasp edilmiş oldu.

Başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olmak üzere milyonlarca kamu emekçisinin hak ve özgürlüklerini toplu 
olarak gasp eden AKP-Memur Sen mutabakatı, kamu sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında yaşadığımız onlarca so-
runu (fazla çalışma/angarya, ücretlerdeki adaletsizlik, ek ödemelerin emekliliğe yansımaması, iş güvencemizin gaspı, 
sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yönelik şiddet vb.) görmezden geldi. Görmezden gelmeye de devam ediyor.
Günün yirmi dört saati gece ve gündüz demeden insanların sağlığı için mücadele eden sağlık ve sosyal hizmet 
emekçilerinin ücretleri ne yazık ki, hükümetin önerisinin bile altında bir zam’a imza atan Memur-Sen yüzünden erime 
tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır.

Aşağıdaki rakamlar duruma açıklık getirmektedir:

*Haziranda aylık artış yüzde 0.3
*Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 9.16
*Altı aylık tüketici enflasyonu yüzde 5.7
*Emekçilere ödenecek enflasyon farkı ise yüzde 0

Bu rakamlar sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ne kadar yoksullaştığını göstermektedir.

%3’e ya da %4’e indirgenmiş zam pazarlıkları, kamu emekçilerinin maaşlarının giderek erimesini engellemeye 
yetmemektedir. Fiyat artışlarının sürüp gitmesi (enflasyon) nedeniyle maaşlarımız erimekte ve enflasyonu dikkate 
almayan “toplu satışlar” kamu emekçilerini mağdur etmektedir. Maaş zammı dışında bordrolarımızda yer alan diğer 
göstergelerdeki değişiklikler de insanca yaşanacak ücret anlayışından oldukça uzaktadır. Yapılan çocuk yardımı artışı 
ile çocuklarımız için yoğun biçimde kullanmak durumunda kaldığımız gıda ve ihtiyaç maddesi fiyatlarındaki artışlar 
kesinlikle örtüşmemektedir. Açıklanan açlık ve yoksulluk sınırları ile kamu emekçilerinin maaşlarını kıyasladığımızda, 
ne yazık ki maaşlarımızın bu sınırların çok çok altında kaldığını görmekteyiz. Kamu emekçilerine bu düzeyde maaş 
dayatılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. 

O nedenle, Sağlık ve sosyal hizmet alanında örgütlü bulunan sendika, dernek ve odalar olarak ücretlerimizin 
iyileştirilmesi ve ek ödemelerimizin emekliliğe yansıtılması için bugüne kadar yürüttüğümüz mücadelemizi büyüterek 
yolumuzda yürüyeceğiz.

Toplu sözleşme masasında “zat-ı şahaneleri” diyerek övgüler dizdiği bakanla yan yana oturup kamu emekçilerini 
karşılarına almakta tereddüt etmeyen Memur-Sen’in yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmasına izin 
vermeyeceğiz.

Sağlık ve sosyal hizmet alanındaki örgütlü gücümüzle 2014 toplu satış sözleşmesini yırtmak, 2015 bütçesinden 
hakkımız olan insanca yaşamaya yetecek ve emekliliğe yansıyacak ücreti almak için;

Bugün ülkenin dört bir yanında sağlık ve sosyal hizmet alanında örgütlü sendika, oda ve derneklerle birlikte kol kola 
omuz omuzayız.

Kayıplarımız giderilene kadar, insanca yaşamaya yetecek ücret ve emekliliğe yansıtılabilmesi için mücadele 
edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği• Türk Dişhekimleri Birliği • Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası • Türk Hemşireler Derneği • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği 
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Taşeron Ölümdür, Yasaklansın! 
Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri, yurt gene-
linde düzenledikleri basın açıklamaları ile kamuoyunda 
“Taşeron Yasası” olarak bilinen “İş Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı protesto etti.
 
Türk Dişhekimleri Birliği’nin de içinde olduğu, sağlık 
alanındaki emek ve meslek örgütleri, Soma’da yaşanan 
işçi kıyımının birinci ayı olan 13 Haziran Cuma günü 
TBMM Dikmen Kapısı önünde düzenledikleri basın 
açıklamasında;  taşeron işçilerin iş güvencesi, işçi sağlığı 
ve güvenliği sorunları ile sendika ve toplu sözleşme hakkına dair yaşadığı sıkıntıları çözmek yerine kamu kurumları 
başta olmak üzere her alanda taşeronun önünü açacak nitelikte düzenlemeleri getiren yasa tasarısına karşı tepkilerini 
dile getirdiler. Basın açıklaması DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu tarafından yapıldı.

Hijyen Eğitimi Konusunda İlçe Sağlık Müdürlüklerinden
Gönderilen Yazılarla İlgili Değerlendirme

Bazı İlçe Sağlık Müdürlüklerinden meslektaşlarımıza gönderilen yazılarda; 15 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında hijyen eğitimi alınması 
gerektiği, yapılacak denetimler sırasında çalışanların “Hijyen Eğitim Belgeleri”nin olup olmadığının sorgulanacağı 
belirtilmektedir.
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin 2. maddesinde yer alan işyerleri incelendiğinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan sağlık 
kuruluşlarının kapsam dışında olduğu açıkça görülmektedir.
Meslektaşlarımızın ve çalışanlarının ilgili yönetmelik kapsamında olmadıkları tarafımızdan değerlendirilmektedir.
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
 
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu

En çok da insanlık öldürülüyor Filistin’de
En çok çocuklar öldürülüyor,

Sonra kadınlar,

Sonra erkekler,

En çok da insanlık öldürülüyor Filistin’de.

Bu kirli, acımasız savaşta;

Bir yanda ölümleri seyredip alkış tutan kimi İsrailliler,

Bir yanda pervasız, acımasız, ölüm kusan, öfke eken, 

nefret biçen İsrail politikaları,

Bir yanda insanlık tarihinin en acımasız katliamlarını 

yapan A. Hitler’e methiyeler düzen ülkem insanları,

Bir yanda yapılan saldırılara onay veren Batı ülkeleri,

Bir yanda üç maymunu oynayan İslam ülkeleri,

Bir yanda halkının üzerine bombalar yağarken gülerek fotoğraf çektiren Filistinli liderler,

Bir yanda etkisiz, sonuçsuz, hedefe ulaşmayan, ürettikleri daha çok laf olan ülkem politikacıları…

Bütün bu olanları unutmamak, unutturmamak insanlığın temel görevidir.

Bugün muktedir olup da yapılanların hesabını sormayanlardan hesap sorulması için çaba harcamak insanlığın temel 

görevidir.

Tarihin Napoleon Bonaparte’ın dediği gibi yalnız “yalanlar manzumesi” olmadığını göstermek insanlığın temel görevidir.

Katliamın durması ve ateşkesin sağlanması insanlığın en acil ve temel görevidir.

Büyük şair Enver Gökçe; “ölüm adın kalleş olsun” diyor bir şiirinde.

Enver Gökçe Filistin için yazmamış dizeyi ama öldürülen çocukların, kadınların, erkeklerin, insanlığın ardından bakınca 

tam da bugünü anlatıyor sanki.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu
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AİDATINIZI ÖDEDİNİZ Mİ?

AİDAT ÖDEMELERİYLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Banka havalesiyle yapılacak ödemelerde:

DENİZBANK Harbiye Şubesi Şube Kodu: 2060 

Hesap No:6394112 IBAN: TR 43 0013 4000 0063 9411 2000 01

(Denizbank şubelerinden havale yaptırdığınız takdride havale ücreti alınmayacaktır)

GARANTİ BANKASI Cihangir Şubesi Şube Kodu: 575 

Hesap No:6299545 IBAN: TR 81 0006 2000 5750 0006 2995 45

TÜRKİYE İŞ BANKASI Pangaltı Şubesi Şube Kodu: 1041 

Hesap No: 630289 IBAN: TR 87 0006 4000 0011 0410 6302 89

YAPI KREDİ BANKASI Elmadağ Şubesi Şube Kodu: 124 

Hesap No: 81802288 IBAN: TR 24 0006 7010 0000 0081 8022 88

Notlar:

• Aidatınızı ve birikmiş aidat borçlarınızı yatırmadan önce Odamız 0.212 296 21 06 no.lu telefondan 

aidat miktarınızı  öğrenmenizi önemle rica ederiz.

• Aidatlarını bankamatikten yatıran meslektaşlarımızın Odamızı arayıp bildirmelerini rica ederiz.

3224 Sayılı TDB Kanunu’nda Yeni Düzenlemeler

Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun delege seçimiyle ilgili maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edil-
mesi üzerine Meclis, Kanun’un 21.,24.,28. ve 30. maddelerin değişikliği çalışmalarını tamamladı. Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülen ve kabul edilen değişiklikleri içeren kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu’na 
gönderildi. Ayrıca Kanun’a bir de geçici madde eklendi. Genel Kurul’da görüşülecek olan değişiklik maddeleri ve 
geçici madde şöyle:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
  
MADDE 35- 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
“MADDE 21- Birlik Genel Kurulu, Oda Genel Kurullarınca iki yıllık bir dönem için seçilen delegelerle tabii delege olan 
Oda başkanlarından oluşur.
Üye sayısı iki yüze kadar olan Odalar beş, beş yüze kadar olan Odalar yedi, bine kadar olan Odalar on asıl ve aynı 
sayıda yedek delege seçer. Üye sayısı binden fazla olan Odalar on delegeye
ilave olarak her beş yüz üye için ayrıca bir asıl ve yedek delege seçer.”
 MADDE 36- 3224 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
 “Merkez Yönetim Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu tarafından, delegeler ve Birlik Merkez Organları 
asil üyeleri arasından seçilen on bir üyeden oluşur.”
 MADDE 37- 3224 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Birlik Yüksek Disiplin Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu tarafından, delegeler ve Birlik Merkez 
Organları asil üyeleri arasından seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden
oluşur.”
 MADDE 38- 3224 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “Birlik Denetleme Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu tarafından, delegeler ve Birlik Merkez Organları 
asil üyeleri arasından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.”
 MADDE 39- 3224 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 “GEÇİCİ MADDE 4- Odalar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki üç ay içinde Oda Genel Kurulunu toplayarak 
Birlik Genel Kurulu delegelerini seçerler. Seçilen delegelerin görev süresi
bir sonraki Oda Genel Kuruluna kadardır.”

Türk Tabipleri Birliği • Türk Dişhekimleri Birliği • Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası • Türk Hemşireler Derneği • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği 
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İSTANBUL KONGRE MERKEZİ (ICC)
28 - 30 Mayıs 2014



Sizi tanıyabilir miyiz?

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi me-

zunuyum. 20 yıldır Küçükçekmece bölgesinde 

çalışmaktayım. İstanbul Dişhekimleri Odası’yla 

tanışmam, ilçe temsilciliği görevimle başladı. Önce-

sinde sadece aidat ödeme dönemlerinde Oda’yla 

bağlantım vardı; bilimsel toplantılardan, Oda ak-

tivitelerinden daha az haberim oluyordu. O dönem-

lerde iletişim için sms ya da mail gibi sistemler de 

yoktu. İlçe temsilciliği görevine de yine başka bir 

ilçe temsilcisi arkadaşımın aracılığıyla başladım. 

Yaklaşık 10 yıldır bu görevi sürdürüyorum. Şimdi 

de Denetleme Kurulu üyesiyim ve İDO 15. Dönem 

İlçe Temsilcileri Komisyonu sorumlusu olarak görev 

yapmaktayım.

Oda çalışmaları içinde olmayı nasıl değerlen-

diriyorsunuz?

Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim, bizim 

mesleğimiz maalesef daha bireysel yapılan 

bir iş. Çoğumuz muayenehanelere sabah girip 

akşam çıkabiliyoruz. Fakat Oda’yla bağlantılı 

olduğunuz zaman hem diğer meslektaşlarla ilişki 

kurulabiliyor, hem kendi konumunuzu daha iyi 

değerlendirebiliyor, hem de bilimsel toplantılardan, 

yeni gelişmelerden haberdar oluyorsunuz. Ayrıca 

mesleki ve sosyal açıdan besleniyorsunuz.

Görevi devraldıktan sonra neler yaptınız?

Öncelikle bölgelerden temsilci dişhekimi 

arkadaşlarımızla 10 kişiden oluşan İlçe Temsil-

cileri Komisyonumuzu oluşturduk. Yeni dönemde 

görev alacak 158 ilçe temsilcisi arkadaşımıza da-

vet mektupları gönderdik. Her yıl yaptığımız gibi 

bütün yılı kapsayan bir çalışma takvimi hazırladık. 

Bölgesel kahvaltılı toplantılarımızın tarihlerini be-

lirledik. Özellikle son yıllarda bu toplantılar, Oda 

Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 

çok daha verimli ve başarılı geçiyor. Dişhekimleri 

güncel konular hakkında bilgilendiriliyor. Dişhekimi 

arkadaşlarımızdan gelen sorular yanıtlanıp, karşılıklı 

olarak sorunlar ve çözümleri konuşulup tartışılıyor. 

Bu çalışma dönemimiz içinde, Yönetim Kurulu üye-

si ve Eğitim Komisyonu sorumlusu Prof.Dr. Atilla 

Sertgöz’ün katkılarıyla, farklı bölgelerde eğitim 

çalışmaları yapmak üzere bir program da oluşturduk.

İlçe temsilcilerinin görevleri konusunda hatırlatma 

yaparsak…

Öncelikle meslek odaları; o mesleğe sahip olanların 

ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetle-

rini kolaylaştırmak, sorunlara çözüm üretmek 

amacıyla kurulmuşlardır. Bu bağlamda en önemli 

görev de ilçe temsilcilerine düşmektedir. Hem 

dişhekimlerinin görüş ve önerilerini almak, hem de 

Oda çalışmalarını dişhekimlerine aktarmak konu-

sunda köprü görevi yapmaktadır. Bu da çok yoğun 

emek ve çalışma gerektiren bir iştir.

İlçe  Temsilcileri Komisyonu
Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı

15. Dönem Yönetim Kurulu’nun çalışma dönemi içinde faaliyet yürütecek olan komisyonlar 
oluşturulmaya devam ediyor. Oda faaliyetlerinin omurgası sayılan komisyonlar, dişhekimleriyle meslek 
örgütü arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla yeni birçok projeyi hayata geçirmek üzere şimdiden 
çalışmalarına başladı.
Geçen sayımızda Kamu Dişhekimleri Komisyonumuzu tanıtmış, komisyonun faaliyet alanıyla ilgili 
Yönetim Kurulu üyesi Burcu Bayar’la görüşmüştük. Bu sayıda da İlçe Temsilcileri Komisyonumuzun yeni 
dönem çalışma programını Denetleme Kurulu üyesi ve İlçe Temsilcileri Komisyonu sorumlusu Bilgehan 
Nesiri ile konuştuk.
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Yeni çalışma dönemi için başka projeleriniz var mı?

Her senenin başında ilçe temsilcilerine yönelik 

eğitim çalışması düzenliyoruz. Genel kurallar ve 

değişen yönetmelikler hakkında bilgilendirme 

yapıyoruz. Bu  bilgilendirme toplantılarını çok 

önemsiyoruz ve yeni çalışma dönemimizde de 

kapsamlı toplantılar yapmayı planlıyoruz. Bu bilg-

ilendirmelerde amaç;  ilçe temsilcilerimize Yönet-

melikçe görev olarak tanımlanan ve İlçe Sağlık 

Müdürlüğü yetkilileriyle gidilen denetimlerde 

daha donanımlı olmalarını sağlamak. Örneğin Ta-

bela Uygunluk Belgesi artık dişhekiminin beyanına 

göre yerinde denetim yapılmadan veriliyor. Rutin 

denetimlerde tabelalar kontrol ediliyor. Denetim-

lerde mümkün olduğunca meslektaşımızın yanında 

olmaya çalışıyoruz. Hiç kuşkusuz mesleğimizin 

kötüye kullanılmasını önlemek için bazı kurallara 

uyulması gerekiyor. Şuanda 158 tane kesinleşmiş 

ilçe temsilcimiz var.

İlçe temsilcilerinin birbiriyle de koordineli ve uyum-

lu çalışması çok önemli. Odadaki rutin Komisyon 

toplantılarımızın her ay bir tanesini ilçelerde 

yapalım istiyoruz. Üzerinde çalıştığımız diğer konu 

da bu.

      Yeni dönemde görev alacak 

158 ilçe temsilcisi arkadaşımıza 

davet mektupları gönderdik. 

Her yıl yaptığımız gibi bütün yılı 

kapsayan bir çalışma takvimi 

hazırladık. Bölgesel kahvaltılı 

toplantılarımızın tarihlerini be-

lirledik. Özellikle son yıllarda 

bu toplantılar, Oda Başkanı 

ve Yönetim Kurulu üyelerinin 

katılımıyla çok daha verimli ve 

başarılı geçiyor. Dişhekimleri gün-

cel konular hakkında bilgilendirili-

yor. Dişhekimi arkadaşlarımızdan 

gelen sorular yanıtlanıp, karşılıklı 

olarak sorunlar ve çözümleri 

konuşulup tartışılıyor.
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İDO 15. DÖNEM KOMİSYONLARI

Sevil Arslan (Sorumlu YK Üyesi)
Arife Özgül
Ayşe Hayrünnisa Avcı
Ayşe Songül Yargıcı
Cem Bosut
Cem Özkartal
Fügen Taşkın
Göksel Gök Doğan
Güler Sel
Hatice Kalaycı
Havva Gülşan
Hüseyin Kınalı
Özgül Ünsal Bozkurt
Reyhan Oytun Öğüt
Şükran Engin
Yaprak Kırbaş
Zozan Gölbaş

Prof.Dr. Atilla Sertgöz (Sorumlu YK Üyesi)
Prof.Dr.Aslıhan Üşümez
Prof.Dr.Ahu Acar
Prof.Dr.Betül Kargül
Prof.Dr.Cüneyt Karabuda
Prof.Dr.Deniz Şen
Prof.Dr.Esra Can Say
Prof.Dr.Hesna Sazak
Prof.Dr.Semih Özbayrak
Doç.Dr.Ahmet Hamdi Arslan
Doç.Dr.Ceyda Özçakır Tomruk
Doç.Dr.Hakkı Sunay
Doç.Dr.İlhan Ramoğlu
Doç.Dr.Mehmet Ali Erdem
Doç.Dr.Mehmet Baybora Kayahan
Doç.Dr.Zeynep Özkurt Kayahan
Yard.Doç.Dr. Elif Sungurtekin Ekçi
Yard.Doç.Dr.Emir Yüzbaşıoğlu
Yard.Doç.Dr.Erdoğan Fişekçioğlu
Dr.Diş Hekimi Duygu İlhan
Dr.Diş Hekimi Nazan Koca

Bilgehan Nesiri (Sorumlu DK Üyesi)
Ahsen Demirkıran Erişgin
Ayten Yıldırım
Ceylan Çiçekdağı İlhan
Erdinç Bekçi
Kıymet Gündoğdu
Oğuz Yaşar Durukan
Rabia Kuşçuoğlu
Seçkin Özeralp
Tolga Karagöz
Turgay Emekli

Yaşar Füsun Şeker (Sorumlu YK Üyesi)
Ferah Ulu
Güler Gültekin
Özlem Batur Havza
Sevil Arslan
Süha Sertabipoğlu
Şeyda Yavuz
Sevgi Türkmen
Servet Zülfikar
Yazarlar:
Fırat Budacı
Nilgün Onarıcı
Çizer:
İlhan İşler

Güler Gültekin (Sorumlu YK Üyesi)
Ahmet Hikmet Arısal
Bora Bilgili
Derya Eke Öznam
Ersin Temizel
Firuzan Çemberci
Gülseren Akar
Handan Fırat İşyar
Havva Gülşan
Mutlu Yücesoy Güneş
Neslihan Yamalıoğlu
Resmiye Kavas
Suzan Yavaşça Sönmezel
Ünal Yılmaz

Burcu Bayar (Sorumlu YK Üyesi)
Emel Uysal
Fatma İnci Balpetek
Feride Aktan
Hüseyin Ekrem Özgelen 
Koral Gürsoy
Memet Güvenç
Neşe Duman

BASIN YAYIN KOMİSYONU

ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONU

EĞİTİM KOMİSYONU

TOPLUM AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI KOMİSYONU

SOSYAL KOMİSYON

İLÇE TEMSİLCİLERİ KOMİSYONU
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İDO 2014-2015 İLÇE TEMSİLCİLERİ
ADALAR
PINAR SATIOĞLU

ARNAVUTKÖY
YAHYA ÇELİK

ATAŞEHİR
ELİF AKÇAY
MEHMET KARAASLAN
TURGUT TURAN

AVCILAR
HÜSEYİN KINALI
NEŞE ÖZTÜTÜNCÜ
SERAP VURAL
SEVİL ÖZDEN

BAĞCILAR
AHMET DÜKKANCI
CENGİZ DEMİRTAŞ
MEHRİN ŞENTÜRK
VOLKAN KAÇMAZ

BAHÇELİEVLER
DERYA İVGEN AYDIN
ERDİNÇ BEKÇİ
LUTFİ GÜNDOĞDU
PINAR ÖZBİLGEN KAYA
SAYİT YILDIZ
SEVİL AL HACIOSMANOĞLU
YASEMİN VURAL

BAKIRKÖY
ALİ MELİKOĞLU
ANTİRANİK ÇAKIR
AYŞEGÜL SELÇUK
DAVUT KÜÇÜKOĞLU
EROL ÇINAR
FİGEN AYDIN KINIR
HADİCE KUMBASAR
MURAD EKMEKÇİOĞLU
PERVİN BİLGİNER AKDOĞAN
RAMİZ NAHCİVAN
SÜREYYA UZUN
TÜLAY EMRE

BAŞAKŞEHİR
AHSEN ERİŞGİN
FATMA EBRU DEMİRKOL
MEHMET FATİH PAKYÜREK

BAYRAMPAŞA
HATİCE DÖGER
ÖZLEM IŞIKLI
RECEP TAYYAR AKAR
SAMİ KARAGÖZ
UTKU ÖZBAY DUMAN

BEŞİKTAŞ
AHMET DÖRTKÖŞE
BORA BİLGİLİ
DİLEK BERBERLER YILMAZ
GÜLSEREN AKAR
HÜSEYİN ERDOĞAN
ÖMER ÇAVUŞOĞLU
ZEHRA EVRİM AKTEKİN

BEYKOZ
ARMAĞAN MUSTAFA ÖMÜR
CANAN MERTOĞLU
NUSRET BARLAS

BEYLİKDÜZÜ
BARIŞ KÖSE
IŞIK BORA İMAMOĞLU

BEYOĞLU
ADNAN MÜDERRİSOĞLU
ERKAN GÜN
HÜSEYİN AHMET K. AKKİRMAN
KAZMİR PAMİR
NEBİHE AKSOY

BÜYÜKÇEKMECE
GÖNÜL ÇAĞLAR
MUHTEŞEM AKIN
YILDIZ CAN

ÇATALCA
ARZU GENÇ

ÇEKMEKÖY
RABİA KUŞCUOĞLU

ESENYURT
BİLGE ÇETİN
SEMA SAÇLI
TOLGA KARAGÖZ

EYÜP
FATİH ÖZÇAYAN
FERDİ ÖZCAN
FİLİZ İSKENDER
TOLGA KARAKÖSE

FATİH
AGOP ÇEKMEN
AYHAN ÖZTÜRK
DURSUN KONYA
HÜLYA YAĞIZ DURKAYA
HÜSEYİN MUTLU
LÜTFÜYE NESRİN ÜLKER
NURTEN ÇARKCI
TURGAY EMEKLİ
ZERRİN ALADİNLER

GAZİOSMANPAŞA
AHMET ÜNSALAN
OĞUZ YAŞAR DURUKAN
SERHAT KEF

GÜNGÖREN
AYSUN AZİM
NİLGÜN ÖZŞAHİN
ŞEYDA ERSOY

KADIKÖY
AKIN GEZKÖY
BANU URAS
BURÇİN YILDIZ ARAZ
BÜLENT ÇELİK
CANAN AKKAYA
GÜLBİN ÖZÇALIŞKAN
HADİCE PINAR BAŞARAL
HEDİYE ŞAHİN
KAMİL GÜÇLÜ ARIĞ
KIYMET GÜNDOĞDU
KUZEY NURCAN KANTURALI
MELEK BOSUT
METİN BORA ÖCAL
MÜDRİKE EBRU NUHOĞLU
ŞEBNEM KOCAOĞLU
YAŞAR BAYTAK

KAĞITHANE
HATİCE KÜBRA KEÇOĞLU
KADİR AHMET DANISKA
MURAT KARAKAŞ
ŞENAY YILMAZ

KARTAL
CEMAL TANAY
ERDİN YANIK
NECATİ AL

KÜÇÜKÇEKMECE
ALPTEKİN ÇAKICI
GÖKHAN HALLAÇ
IŞIL KAHRAMAN
ZAFER ATASOY

MALTEPE
ALEV ÖZKEFELİ ÖZKAN
ALPER GÜRHAN
ASLI ASUTAY DOĞANGÜN

PENDİK
ADNAN TAKACI
KEMAL KISACIK

SANCAKTEPE
ALPASLAN FALAKALI
ERDEM AZİM

SARIYER
CAN ERKAN
GÜRSEL DEMİRCİ
GÜLSEREN AKAR
MUHİDDİN ALP DABANOĞLU
UĞUR ŞAYLAN
YASİN AKIN

SİLİVRİ
ATİLLA İŞCAN
NEŞE ELMAS

SULTANBEYLİ
OKTAY KARATAŞ
SABRİ CENGİZ TOLUNGÜÇ

SULTANGAZİ
ERCAN KARTAL
MUSA KILIÇ
ONUR KAYA

ŞİLE
HANDAN ÖZÇEKİÇ

ŞİŞLİ
AYŞE CEYLAN İLHAN
BOĞAÇ AKKOÇ
CEVAT SEZGİN EKREN
ENGİN ABDİK
FARUK ERDİL
FATMA SELMA KAYHAN
FÜGEN TAŞKIN
HATİCE GÜLEN SAVAŞER
HATİCE ÖZÇELİK
HAVVA GÜLŞAN
IŞIN ALİPAÇA
NERİMAN ŞAHİN
SIDIKA DEMİR
ZİŞAN KIZIL

TUZLA
HÜLYA ARİFOĞLU

ÜMRANİYE
DERYA TÜRKER DOĞAN
HAKAN İMATOĞLU

ÜSKÜDAR
GÜLNİHAL NESLİHAN YAMALIOĞLU
MEHMET AYHAN BERK
MUSTAFA DEMİR
ŞENAY ERİN AYIK
TANER TARKAN ÖZTAY
YUSUF KENAN ÖZTÜRK

YALOVA
ERKAL IŞIK
MUSA ÖZCAN ÇAKIR
SAFİYE ÇİĞDEM GÜRKÖK

ZEYTİNBURNU
OSMAN GENÇ
TURHAN KAVAS



dergi temmuz/ağustos 201420

Detaylı
Bilgi İçin

info@istanbullaserkongresi.com
www.istanbullaserkongresi.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

lazer kongresi ilan A4 programli BASKI.pdf   3   7/25/14   5:34 PM



dergi temmuz/ağustos 2014 21



Restoratif Dişhekimliğinde
Doğal Diş ve İmplantların
Benzerlik ve Farklılıkları

Doğal diş ve implant arasındaki gerek mater-

yal gerekse doku cevabı açısından farklılıklar 

olması dolayısıyla restoratif felsefede bir takım 

değişiklikler de görülmektedir. Bu açıdan doğal bir 

dişi ve dental bir implantı karşılaştırmak gerekir 

ise benzerlik ve farklılıkları aşağıdaki kategoriler-

de incelemek gerekir.

1. Materyal

2. Kemik cevabı

3. Desteklik kriterleri

4. Retansiyon ve rezistans

5. Marjinal dizayn

6. Okluzyon

Materyal 

Bir implant materyali biyolojik sistemle temasta 

olan yabancı bir materyaldir. Bu nedenle implant 

materyalinin doku ile uyumlu olan biyomateryal-

den yapılması gerekmektedir. Biyomateryal, belirli 

bir süre, vücudun herhangi bir doku, organ veya 

fonksiyonunun yerini tutan bir sistemin parçası 

olarak kullanılabilen ve biyolojik sistemle uyumlu 

madde olarak tanımlanabilir.

Bir dental implant materyalinde şu özellikler 

olmalıdır:

1- Biyolojik olarak uyumlu olmalıdır, organizmaya 

zarar vermemelidir.

2- Mekanik olarak dayanıklı olmalı, korozyona 

uğramamalıdır.

3- Klinik olarak fonksiyonel ve estetik olmalıdır.

4- Radyoopak olmalıdır.

         Restoratif dişhekimliğinde amaç dişsiz alanların diş benzeri malzemeler  ile doldurularak 

hastalara kaybedilen estetik fonasyon ve fonksiyonu geri kazandırmaktır. Bu amaçla uzun 

yıllardır dişsiz boşluğu komşu destek dişler kullanılmıştır. Son yıllarda dental implantların 

gelişmesi ile restoratif amaç şekil değiştirmeye başlamış ve koruyucu dental tedavi konseptlerine 

uygun olarak bu boşluk alanların tedavisinde implantlar sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır
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Tablo 1. Dental implantlarda kullanılan biyomateryaller

5- Steril edilebilmelidir.

6- Manipülasyonu kolay olmalıdır. Cerrahi ve 

protetik açıdan komplike olmamalı, gerektiğinde 

kolayca çıkarılabilmelidir.

7- Ekonomik olmalıdır.

8- Hijyenik olmalıdır.

Metal ve alaşımları, dirençleri, işlenebilirlikleri ve 

steril edilebilmeleri gibi özelliklerinden dolayı en 

çok kullanılan implant materyalleridir. Birçok saf 

metalin üzerinde korozyona

karşı dirençli olmasını sağlayan oksit tabakası 

oluşur.

1970’li yıllarda Cr-Co-Mo (Krom-Kobalt-Molibden) 

alaşımı ve tantalum endosteal implant materyali 

olarak kullanılsa da, günümüzde dental implant 

materyali olarak saf titanyum veya titanyum 

alaşımları kullanılır. Titanyumun en büyük özelliği 

üzerinde oluşan pasif oksit tabakasıdır. Titanyu-

mun hava ile teması ile yüzeyinde hızlı bir oksi-

dasyon başlar. Hava ile 1 milisaniye temasta 10A° 

(Angström) kalınlığında oksit tabakası saf titan-

yum üzerinde oluşabilir. Bir dakika içinde bu taba-

ka 100 A°’e kalınlığına erişir.

Dental implant materyalleri içersinde en 

sıklıkla kullanılan materyal doku cevabı nede-

ni ile titanyumdur.  Ancak restoratif açıdan 

değerlendirildiğinde doğal diş ile materyal 

açısından bir takım farklılıklar gösterir. Doğal 

dişin mine ve dentin yapısı elastik özellikleri 

değerlendirildiğinde kemiği yakın bir elastik 

modüle sahiptir. Bunun önemi fonksiyonel yükler 

esnasında ortaya çıkar. Çiğneme esnasında ge-

len okluzal yüklere karşı birbirine yakın elastik 

modüle sahip doğal diş ve kemiğin aynı mekanik 

özellikleri göstermesini sağlar. Bu durum kemikte 

aşırı streslerin oluşmasına engel olacak ve uzun 

dönemde restorasyonun başarısını olumlu yönde 

etkileyecektir. Buna karşılık dental implant ma-

teryalleri içersinde kemiğe en yakın elastik modül-

üne sahip titanyum bile kortikal kemiğe göre 6 kat 

daha fazla rijiditeye sahiptir. Bu yüzden implantın 

dizaynı ve tedavi planı ayrı önem kazanmaktadır. 

Ancak yine de titanyum bu açıdan en avantajlı ma-

teryal olarak görülebilir. Çünkü diğer kullanılan 

seramik, zirkonyum gibi materyaller kemiğe 

göre 22 kat daha fazla bir rijiditeye sahip olduğu 

düşünülürse kemikte oluşabilecek dengesiz 

streslerin yaratacağı kemik rezorbsiyonunun bu 

materyallerde daha fazla olacağı açıktır.

Saf titanyum ve titanyum - 6alüminyum -4vanadyum

Kobalt-krom-molibden (döküm şekli)

Demir-krom-nikel(316L paslanmaz çelik)

Polikristalin camsı karbon

Karbon-silikon

Polimetilmetakrilat

Politetrafl uoro etilen

Polietilen

Silikon lastik

Polisulfon

Alüminyum oksit (alümina ve safir)

Hidroksiapatit

Trikalsiyum fosfat

Kalsiyum aluminatlar

Metal ve Alaşımları

Karbonlar

Polimerler

Seramikler

dergi temmuz/ağustos 2014 23



Lateral kuvvetler: İmplantın 

dönme eksenine göre 

değerlendirildiğinde gelen 

lateral kuvvetler implantın 

boyun bölgesindeki kemikte 

sıkışma ve gerilme stresleri-

ne sebep olmaktadır. Doğal 

dişlerde ise bu kuvvetler peri-

odontal membranın elastitesi 

sayesinde kemiğe daha az 

iletilmektedir. Bu yüzden bir 

implant üstü kron ya da köprü 

protezinde implantın doğal 

dişe göre daha az lateral kuv-

vetlere maruz kalması gerekir.

Dikey kuvvetler: İmplantlar 

uzun aksa paralel gelen kuv-

vetlere karşı lateral kuvvetlere 

oranla daha dayanıklıdır. Bu 

kuvvetler, implantın gövdesi 

ve yivlerin alt kısımları ile 

karşılaşılır. En çok stres 

şekildeki kırmızı ile göste-

rilen bölgelerde meydana 

gelmektedir. Doğal dişlerde 

ise bu kuvvetler periodantal 

membranın elastitesi saye-

sinde kemiğe çok daha 

az iletilmektedir.
Aşırı kuvvetler: İmplant çevresindeki marjinal kemik 

rezorbsiyonu 1. yıldan sonraki yıllarda 0.2  mm’den 

fazla olmamalıdır. Bu, implantın başarısını belirleyen en 

önemli kriterlerden biridir. Gelen aşırı okluzal kuvvetler 

bu rezorbsiyon miktarını arttırarak implantın kaybına 

sebep olabilir.

Kemik cevabı

Kemik-implant ilişkisi konusunda iki temel teo-

riden bahsedilmektedir. Bu larda biri fibro-osseöz 

integrasyondur.

Fibröz integrasyonda kemik ve implanta yüzeyi 

arasında organize olmuş kollajen doku bulunur. 

Başlangıçta implant etrafındaki kollajen fiber-

ler doğal dentisyondaki periodontal ligamentlere 

benzetilse de, periodontal ligamentlerin

aksine implant yüzeyine paralel seyrettikle-

rinden kemik-implant ilişkisini zayıflattıkları 

düşünülmektedir.

1970’li yıllarda bazı araştırmacılar bu teoriyi 

destekleseler de, günümüzde kemik-implant 

ilişkisinde osseointegrasyon kabul edilmektedir. 

İlk olarak Branemark ve arkadaşları tarafından 

tanımlanan osseointegrasyon, canlı kemik doku-

su ile implant yüzeyi arasında fi bröz bağ dokusu 

olmaksızın oluşan, ışık mikroskobu düzeyinde 

görülen direkt bağlantıdır.

Osseointegrasyon biyolojik bir olaydır ve implantın 

retansiyon ve stabilitesinin sağlanabilmesi için 

elde edilmesi şarttır.

Kemik doku sıkışma kuvvetlerine % 100, gerilim 

kuvvetlerine % 70, kayma % 35 oranında direnç-

lidir. Ayrıca dental implantlara gelen 300 açılı yük 

kemiğin sıkışma direncini % 11 gerilme direncini 

ise % 25 azaltır.

Buna karşılık doğal diş periodontal dokularının 

elastisitesi dolayısıyla bu kuvvetlere karşı direnci 

çok daha yüksektir. Bu yüzden bir implant üstü 

kron ya da köprü protezinde implantın doğal dişe 

göre daha az lateral kuvvetler maruz

kalması gerekir. İşte bu noktada implantın dizaynı 

çok önem kazanır. Dünya pazarında vida tipli 

implantların  ön  plana  çıkmasının  temel  nedenle-

rinden biri vida yivlerinin kemik implant ara yüzüne 

gelen kayma kuvvetlerini dağıtarak kemiğin 

daha güçlü olduğu kompresyon kuvvetlerine 

dönüştürmesidir. 

Osseointegrasyonun başarısında implant 

yerleştirilecek kemiğin özellikleri (kalite ve miktarı) 

önemli rol oynar. Kortikal kemiğin yük taşıma ka-

pasitesi spongiyöz kemiğe göre daha fazladır. 

Bu nedenle implant yerleştirilecek bölgede kor-

tikal kemiğin fazla, trabeküler yapının sık olması 

tercih edilir. İmplant yerleşimi için uygun kemik 

yüksekliği alveolar kret ile karşısındaki anato-

mik yapı (sinüsler, mandibular kanal) arasındaki 

uzaklığın ölçülmesi ile belirlenir. İmplant ile 

komşu anatomik engeller arasında 1–2 mm’lik 

mesafe olması önerilmektedir. Bu özellikle man-

dibular kanal için geçerli olup, implantın maksiller 

sinus tabanı veya mandibulanın alt sınırındaki kor-

tikal kemiğe fiksasyonunun komplikasyona neden 

olmadığı belirtilmiştir.
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Desteklik kriterleri

Restoratif dişhekimliğinde desteklik kriterleri 

yapılacak restorasyonun planlamasında çok 

önem taşır. Konvansiyonel olarak doğal dişler için 

desteklik kriterleri belirlenirken 3 önemli faktör 

göz önünde bulundurulur.

1. Kron – Kök oranı

2. Kökü kaplayan periodontal alan

3. Kök konfi gürasyonu

Doğal bir dişi kron-kök oranı açından desteklik 

kriterlerine göre değerlendirildiğimizde optimum 

ve minimum değerlerden söz edilebilir. Bunlar 

klinik kron-kök oranın optimum 2/3, minimum ise 

1/1 olmasıdır. İmplantolojide klinik kron boyu den-

tal implant boyu ile doğru orantılıdır.

Özellikle çift aşamalı implantlarda görülen 1.yılın 

sonundaki rezorbsiyon klinik kron-kök oranını 

olumsuz yönde

etkiler. Bu açıdan tek aşamalı sistemlerin doğal 

dişi taklit yeteneği daha iyidir denilebilir. 

Doğal dişlerde kökü kaplayan periodontal alan 

desteklik kriteri açısından son derece önemlidir. 

Genel restoratif

kural destek dişlerin köklerini kaplayan periodon-

tal alanın kaybedilmiş dişlerin kök yüzey alanlarına 

eşit ya da büyük olmasıdır. Ayrıca doğal dişlerde 

kök konfi gürasyonu da desteklik kriteri açısından 

değer teşkil eder. Çok köklü dişler tek köklü dişlere 

göre daha iyi desteklik özelliğine sahiptir. Aynı 

şeklide diverjan kökler konverjan köklere göre 

daha kalitelidir. Bunun yanında kökün formu da 

desteklik kriterlerinde değişken bir parametredir. 

Kesit alanı oval olan kökler yuvarlak olanlara göre 

daha kaliteli desteklik sağlarlar.

Dental implantlar için aynı durum söz konusu 

olabilir mi? Literatürde dental implantların doğal 

dişlerdeki desteklik kriterlerine eş değer destek-

lik kalitesini belirten birçok sınıflama yapılmıştır. 

Tip I Tip II Tip IVTip III

Branemark ve arkadaşları tüm ark implant destekli 

sabit protetik restorasyonlarda minimum 4 ile 

6 implantın gerekli olduğunu bildirmişler ve 

ideal olarak, yeterli kemik desteği varsa 15 mm 

uzunluğunda implantlar tercih edilmesi gerektiğini 

ancak 15 mm veya daha uzun implant kullanırsa 4 

implant,10 ile 15 mm arasında 5 implant, 7 ile 10 

mm arasında 6 implantın tüm ark sabit bir implant 

protezi için yeterli kemik desteği sağlayabileceğini 

ortaya koymuşlardır. Ancak uzun dönem 

çalışmalarda implantların boyları ile başarı 
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oranları arasında çelişkili raporlar bulunmaktadır. 

Uzun dönem takiplerde 6 ve 8 mm boyundaki imp-

lantlarda bile %90 oranlarında klinik başarı

değerleri yayınlanmıştır. Aynı şekilde invit-

ro matematiksel modellemelerde de implant 

boyu ile kemikteki stres değerleri arasında ko-

relâsyon bulunamamıştır. İmplantların çapı 

düşünüldüğünde ise doğal dişi taklit yetenekleri 

son derece düşüktür. Çok köklü bir dişte çapın 

yaklaşık 12mm’dir.

Dental implantların ortalama çap aralığı 3–6 mm 

kadar olduğu düşünülürse desteklik farkının bu 

parametrede çok büyüdüğü görülebilir. Ancak buna 

rağmen implantların başarı oranları 

ya da implant destekli köprü yada 

kron restorasyonlarının uzun dönem 

başarıları doğal diş destekli restora-

syonlarda daha iyi bulunmaktadır. 

Ayrıca ortopedik implantlarda yapılan 

çalışmalarda çok geniş çaplı im-

plantlarda erken kemik atrofi lerinin 

görüldüğü saptanmıştır. Buna neden 

olarak ise çapı genişletilmiş implant-

larda yüksek rijidite sonucu kemiği 

maruz kalması gereken mikro gerilim-

lerin oluşmaması gösterilmiştir.

Retansiyon ve Rezistans

Doğal dişlerde desteklik kriter-

leri değerlendirilirken retansiyon 

ve rezistans çok önem kazanır. Bu 

açıdan preperasyon açısı ile retan-

siyon arasında sıkı bir korelâsyon 

vardır. İdeal olarak preperasyon 

duvarları arasında tepe açısı 60 ola-

cak şekilde bir koniklik gereklidir. 

Kesim açısı arttıkça restorasyonun 

retansiyonu azalır. Aynı durum im-

plantlarda abutment geometrisi için 

geçerlidir. Bazı implant sistemle-

rinde prepare edilmemiş standart 

simante abutmentlarda kesim 

açısı yaklaşık 250’dir. Bu durumda 

yapılacak restorasyonun retansiyonun azalacağı 

düşünülmelidir. Retansiyon açısından bir başka 

önemli nokta kesim yüzey alanıdır. Doğal dişlerde 

kesim yüzey alanı arttıkça restorasyonun re-

tansiyonu artar. Benzer durum abutment geo-

metrisinde değerlendirildiğinde uzun ve geniş 

çaplı abutmentların kullanımı retansiyonu olumlu 

yönde etkileyeceği açıktır. Rezistans açısından 

doğal dişlerde göz önüne alındığında iki kuraldan 

bahsetmek gerekir. Bunlardan biri preperasyon 

yüksekliğinin yüzey alanını arttırırken kayma 

streslerini azaltmasıdır. İkinci ise, preperasyon 

yüksekliğinin rotasyon arkının çapından büyük 

olmasıdır. Buna göre dental implantlarda da abut-

ment yüksekliği arttıkça restorasyonun retansi-

yonu artar. Ancak posterior bölgede kesim yüzey 

alanın artması için geniş çaplı abutment kullanımı 

rotasyon aksının çapını

arttıracağından retansiyonu arttırırken rezistans 

kaybına neden olabilir. Bu yüzden abutment 

yüksekliğinin artması

ya da ek retansiyonlara ihtiyaç gerekebilir. Doğal 

dişlerde restorasyonun uzun dönemde retansiyo-

nunu etkileyen faktörlerden biri de simantasyon 

ve simantasyonda kullanılan tekniktir. Genel-

likle simantasyonlarda kullanılan birçok siman 

doğal dişin dentin yada mine dokusu ila kimyasal 

bağlantı sağlar. Bu özellikle son dönemde sıklıkla 

kullanılan adheziv simantasyonda çok güçlü hale 

gelmiştir. Buna karşılık bazı simanlarda metal 

şartlandırıcılar olmasına rağmen genellikle imp-

lant destekli restorasyonlarda simantasyonda 

sadece mikro ve makro mekanik tutuculuk ön 

plandadır.

Özellikle tek diş implant restorasyonlarında siman-

tasyonun bozulması sonucu rotasyon riski söz ko-

nusu olabilir. Bu yüzden abutment geometrisinde 

değişiklik ve ek oluk ve paralel duvarlara ihtiyaç 

olasıdır. 

Marjinal dizayn 

Restoratif diş hekimliğinde yapılan kron yada 

köprü restorasyonlarının uzun dönemdeki başarısı 

için en stratejik bölge marjinal bitim bölgesidir. 

Bu durum implant destekli kron ve köprüler için 

de aynı ehemmiyeti taşır. Hem doğal diş hem de 

implant destekli restorasyonlar için marjin bitim 

bölgesi dişetinin üstünde, hizasında veya altında 

sonlanabilir.

1- Çürük

2- Eski restorasyon

3- Estetik

4- Retansiyon

5- Sement hassasiyeti gibi durumlarda restoras-

yon bitim sınırı her iki restorasyon tipi için de sub-

gingival bırakılmalıdır.

Buna karşın implant protezlerde restorasyon bitim 

sınırı

1-Marjinal bitim çizgisinin görülebilirliği

2- Daha hassas ölçü alınabilmesi

3- Hijyen
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4- Biyolojik genişliğin korunması

5- Uzun dönem takip kolaylığı amacıyla dişeti sevi-

yesinde bitirilmelidir.

Okluzyon

İmplantlar veya doğal dişler ile destekli prote-

tik restorasyonlar için farklı okluzal konseptler 

bulunmamaktadır. Ancak implantların doğal 

dişlere göre lateral kuvvetlere daha dirençsiz 

olması dolayısıyla aşırı okluzal kuvvetlere karşı 

birtakım önlemler alınması gerekebilir. Total 

dişsizlik vakalarında eğer tüm ark implant destekli 

bir protetik restorasyon

planlanıyorsa bu protez doğal dişli bireylerdeki 

gibi kanin koruyuculuğu ya da anterior grup 

fonksiyon tipi bir okluzyon ile tedavi edilmelidir. 

Buradaki temel amaç eksentrik hareketlerde post-

erior bölgede disklüzyon yaratmak ve bu bölgede 

lateral kuvvetleri elimine etmektir.

Anterior bölgede bir tek diş implant restorasyo-

nunda, eğer implant kaybedilmiş doğal dişin aynı 

kök desteğine sahip ise yeterli kemik direnci 

sağlanmış demektir. Ancak posterior bölgedeki 

tek diş restorasyonlarında bu pek geçerli değildir. 

Protetik dişin boyutlarının implantın dış çapından 

fazla olması sonucu oluşacak cantilever etkisi, im-

planta bir devrilme momenti uygulayacaktır. Ağzın 

posterior bölgesindeki yüklerin anterior bölgeye 

göre daha fazla olduğu düşünülürse molar böl-

geye yerleştirilen tek diş implantlarının aşırı yük 

altında kalacağını anlamak pek güç değildir.

Bir tek diş implantı fonksiyonda iken, diğer 

doğal dişlerle eşit bir sentrik kontak basıncında 

kalmalıdır. Yine eksentrik hareketler esnasında 

tek başına kontak halinde bulunmamalıdır. Buna 

örnek olarak bir kanin dişinin implantla restoras-

yonu verilebilir. Grup fonksiyon tipi bir okluz-

yon sonucu, yükler anterior ve posterior dişler 

tarafından karşılanarak, kanin dişindeki implantta 

oluşacak lateral stresler minimale indirilir. İmplant 

destekli hareketli protezlerin tam protezlerde 

geçerli okluzyon prensipleri uygulanabilir. Men-

tal foramenler arasına 2 implant yerleştirip bar 

ya da ball ataşmanlı bir protez yapılacaksa bila-

teral balanslı okluzyon tercih edilmelidir. Bura-

da temel amaç eksentrik hareketler esnasında 

oluşabilecek kuvvetlere hem implantlar hem de 

kaide plağı tarafından karşılamaktır. Ayrıca prote-

zin stabilizasyonuna da bu tip bir okluzyon katkıda 

bulunacaktır.
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Cumhurbaşkanı ilk kez halk tarafından seçilecek. 

Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesini referandum-

da oylamıştık. Bu olumlu değerlendirilecek bir 

durum mu?

Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi 

esasında ilk bakışta olumlu bir görüntü veriyor 

elbette. Yani halkın katıldığı bu seçim dolaylı 

seçimden, Meclis’in seçmesinden daha demokra-

tik olarak değerlendirilir. Ancak “niye böyle bir 

değişim oldu”, onu da düşünmek lazım… 82 

Anayasası parlamenter rejim modelini ve bu çer-

çevede Yasama Meclisi’nin Cumhurbaşkanı’nı 

seçmesini öngörmüştü. Daha önceki 1924 ve 1961 

Anayasalarımız da böyleydi. Yasama Meclisi’nin 

Cumhurbaşkanı’nı seçmesi dışında ikinci alternatif 

de halkın seçmesidir ki halkın seçtiği parlamenter 

rejimler de var esasında.

Bu bir ihtiyaçtan mı doğdu?

Biliyorsunuz, Yasama Meclisi’nde bir kriz oldu 

Cumhurbaşkanı seçiminde. Seçilemedi ve buna 

tepki olarak o zaman halk seçsin dendi. Seçile-

medi derken onu da açıklığa kavuşturmak lazım: 

Anayasa’da karar yeter sayısı için ilk iki turda üçte 

iki çoğunluğun bulunması şartı var.  Daha sonraki 

turlar için bu şart aranmaz. Fakat Anayasa Mahke-

mesi maddenin bazı muğlak yanlarını ön plana 

çıkararak ‘seçimin yapılabilmesi için Meclis’te üçte 

iki toplantı yeter sayısı olmalı’ dedi ve bu nedenle 

Cumhurbaşkanı seçimi mümkün olmadı. Anayasa 

Mahkemesi’nin meşhur “367 kararı”. Sonrası bi-

raz tepkisel olarak gelişti. Elbette halk da seçe-

bilir ancak Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesi; 

düşünülmüş, tartışılmış, üzerinde halkın görüş 

birliği oluşmuş bir durum değil aslında. Halkın 

seçmesi modeli Cumhurbaşkanı’nın yetkileri ve 

sorumluluklarıyla birlikte ele alınmalıydı.

Başkanlık sistemine geçiş tartışmalarını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?

Başkanlık bambaşka bir model. Mesela Amerika’da 

uygulanan başkanlık sisteminde başkanı halk 

seçer, yasama organının içinden güvenoyu almış 

bir Bakanlar Kurulu olmaz. Bizde hibrit bir yapı 

var. Hem Cumhurbaşkanını halk seçecek hem de 

meclis içinden çıkacak bir başbakan ve ona karşı 

sorumlu bir Bakanlar Kurulu olacak. Amerika’da 

başkan kendisi bakanlarını tespit eder, bakanlar 

sadece Başkana karşı sorumludur, Başbakan yok-

tur. Bakanların Meclis’le hiç ilgileri yoktur ve mil-

letvekili de değillerdir. Başkanın görev süresi olan 

4 yıl boyunca meclis başkana müdahale edemez. 

Onun için diyoruz ki başkanlıkta sert kuvvetler 

ayrılığı var. Yasamanın ve başkanın seçim dönem-

leri bellidir, o dönem boyunca görevde kalırlar. Bu 

sistemin bizimkiyle hiç bir ilgisi yoktur. 

Bizim sistemimiz yarı başkanlığa dönüşür mü? 

Esas meselemiz işte bu. Başkanlığa kendiliğinden 

dönüşmeyecek, bu çok açık. Bunun için Anayasa 

değişikliği şart. Yarı başkanlığa dönüşür mü? Bu 

isimlendirme tartışmalı olmakla birlikte şimdilik 

bunu bir tarafa bırakarak, yetkilerine bakalım 

derim. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı 

çok güçlü değil. Elbette 1982 Anayasası’nda, 

1924 ve 1961 Anayasası’na kıyasla daha güçlü 

bunu yadsıyamayız. Fakat Avrupa’daki seçilmiş 

Cumhurbaşkanlarıyla kıyasladığımızda yetki 

bakımından ortalarda bir yerde diyebiliriz. Ne aşırı 

güçlü ne de sembolik. Bunu anlamak için yasama, 

yürütme ve yargı alanındaki yetkilere bakmamız 

gerekli. Örneğin yasayı geri gönderme yetkisi var 

mı? Yasayı referanduma sunma yetkisi var mı? 

Yasa önerme yetkisi,  bağımsız emir verme  yetkisi 
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Başbakanın istemesi lazım. Dolayısıyla görüyoruz 

ki yürütme alanında hep başbakanla ve Bakanlar 

Kurulu ile paylaşılmış yetkiler var. Cumhurbaşkanı, 

yürütmenin üst makamlarına yapılacak atamalarda 

da tek başına bir yetki kullanamaz, Başbakan ve il-

gili bakanın imzasıyla yetki kullanabilir, dolayısıyla 

bu noktada tek başına icrai bir yetki kullanamaz, 

ancak  engelleme yetkisi ortaya çıkar. Tabi halkın 

seçmesiyle edinilen demokratik meşruiyet ile bu 

önemli bir güce dönüşebilir. Cumhurbaşkanının 

tek başına kullandığı yetkiler ise daha çok yargı 

alanında, Anayasa Mahkemesi üyelerinin çok 

önemli bir kısmını seçmek, HSYK’nın üyelerinin 

az da olsa bir kısmını seçmek gibi önemli atama 

yetkileri var. Yasama alanında bağımsız bir fesih 

yetkisi yok. Ancak çok sınırlı koşullar altında 

Meclis’i fesih yetkisi ortaya çıkabilir. Hükümet 

güvenoyu alamazsa, yeni hükümet kurulamazsa 

gibi bir siyasi kriz olursa ancak bunu kullanabili-

yor. Bağımsız bir fesih yetkisi olmaması da elbette 

onu zayıflatan bir şey.  Böyle yetkilere sahip olan 

ülkeler yok değil. 

Özetle Başkanlık sistemini benimsememiş olmak-

la birlikte Cumhurbaşkanını halkın seçtiği diğer 

ülkelerle kıyasladığımızda bizde Cumhurbaşkanı 

orta düzeyde bir yetki alanına sahip diyebiliriz. 

Avrupa’daki sistem…

Anayasa’da yazılı olan şeyle yaşayan, Anayasa 

(esasında bir kağıt üzerinde anayasa var, bir de 

yaşayan  anayasa) farkı sadece Türkiye’ye özgü değil. 

Avusturya’da da Fransa’da da Cumhurbaşkanını 

halk seçiyor. Avusturya Cumhurbaşkanının yet-

kisiyle Fransa’daki Cumhurbaşkanının kağıt üze-

rindeki yetkisi güç olarak baktığınızda neredeyse 

aynı. Ancak Fransa’da Cumhurbaşkanı çok güçlü, 

oraya yarı başkanlık deniyor genellikle, ama 

Avusturya’daki parlamenter rejim olarak anılıyor. 

Çünkü Avusturya’da Cumhurbaşkanı yetkileri 

kullanmıyor, çünkü halk öyle bir cumhurbaşkanı 

istemiyor ve bu tür bir Cumhurbaşkanı seçmiyor. 

İzlanda, İrlanda, Portekiz, Finlandiya’da da halk 

seçiyor Cumhurbaşkanını. Bunların hepsi parla-

menter rejim olarak anılır. İzlanda’daki yetkiler 

Fransa’dan daha güçlü ama orada da kullanılmıyor 

bu yetkiler. Çünkü halk bu ülkelerde keskin siya-

setçileri bu makama seçmek istemiyor, tam tersi 

siyasetin aşırılıklarını dengeleyecek, hakem rolü 

üstlenecek birini seçmeyi uygun görüyor. 

Cumhurbaşkanı seçimi aynı zamanda bir “sistem” 

seçimi anlamına mı geliyor bu durumda?

Seçim eğer Erdoğan’la İhsanoğlu arasında 

yapılacaksa bu Türkiye’nin başkanlıkla (ya da 

yarı-başkanlıkla) parlamenter rejim arasındaki 

bir seçimi olacaktır; çünkü ilk seçim hem gele-

nek oluşması bakımından, hem de başkanlığa 

giden yolun açılması bakımından çok önemli. Eğer 

Erdoğan seçilirse başkanlığa giden yolu açmaya 

hazırlanacaktır sanıyorum, söylemler bu sinyali 

veriyor, ayrıca Anayasa yapım sürecinde başkanlık 

rejimi yönünde teklif de vermişti AKP. Çatı aday 

İhsanoğlu ise tam tersi söylem benimsemiş du-

rumda, tipik bir parlamenter rejim Cumhurbaşkanı 

olacağım diyor. İhsanoğlu seçilirse halk şunu demiş 

olacak:  “Bu mevkii tarafsız, siyasi partiler dışı bir 

mevki olsun ve bir denge unsuru olsun”. Aslında 

Avrupa’daki farklılıkları o kadar iyi yansıtıyor 

ki bu iki aday. Herhalde bilinçli olarak seçildi 

İhsanoğlu. Hiçbir partinin üyesi olmaması ve siyasi 

partilere eşit uzaklıkta olduğunu açıklaması rejim 

ya da kararname çıkarma yetkileri var mı? KHK 

çıkarma yetkisi var mı gibi… 

Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin sınırları nedir bizde?

Türkiye’ye baktığımızda sadece olağanüstü 

hallerde KHK yapılması sürecine katılıyor 

Cumhurbaşkanı. Olağan dönemlerde Bakanlar Ku-

rulu KHK yapar, Cumhurbaşkanı sadece imzalar. 

Kanun önerme yetkisi yoktur, kanunları referan-

duma sunamaz, sadece Anayasa değişiklerini re-

feranduma sunma yetkisi vardır.

Başbakanı Cumhurbaşkanı atıyor, -gerçi burada bir 

gelenek var, Cumhurbaşkanı en çok oy almış kişiyi 

atar- ancak görevden alamıyor; sadece istifasını 

kabul ediyor. Bakanları ancak Başbakan’ın teklifi 

üzerine atayabilir; bu anlamda Bakanlar Kurulu’na 

esasında hakim değil, bakanları tek başına 

görevden de alamıyor. Başbakanın önerisi gerekli, 
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tartışmaları bakımından çok önemli. Parlamenter 

rejimin Cumhurbaşkanı olabilmesi için bir parti 

kökeninden gelmemesi anlamlı. Avusturya’da 

gelenek tamamen böyle oturmuş. Bu iki kişiliğin 

arasındaki bir seçimde esasında halka iki rejimden 

hangisini tercih ettiği sorulmuş olacak. Tabi bunun 

ne kadar farkında olarak bu seçimi yapacaklar, 

bilmiyorum. 

Siz başkanlık sistemini uygun buluyor musunuz 

Türkiye için?

Ben açıkçası başkanlığın Türkiye’ye uygun bir 

hükümet etme sistemi olduğunu düşünmüyorum. 

Birincisi bizim toplumumuz oldukça kutuplaşmış 

bir toplum, birçok farklılıklar var. Etnik kimlik 

farklılığı, dinsel kimlik, inanç kimliği farklılıkları, 

ideolojik farklılıklar ve bunlar oldukça keskin. 

Bu tip toplumlarda bütün bu renklerin yönetime 

katılma yolu açık olmalıdır; aksi halde yönetilemez 

bir toplum haline gelebilir. Yani kabul eder ya da 

etmezsiniz ama çoğunluğu elde etmek yönete-

bilmek anlamına gelmiyor. Toplumun azınlıkta 

kalan kesimlerine de hitap edemiyorsanız o za-

man ülkeyi yönetmeniz güçleşir. Bu durum siyasi 

kriz haline dönüşebilir. Bizim gibi ülkelerde müm-

kün olduğu kadar farklı kesimlerin kendini ifade 

edebileceği, yönetimde şansları olabileceği bir 

sistem olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. 

Başkanlık dediğiniz zaman koalisyon hükümeti 

gibi bir şey söz konusu olamaz. Ya hep ya hiç 

mantığı geçerli. Azınlıkta kalan kesimler kendile-

rini nerede, nasıl ifade edecekler? Hiçbir şansları 

kalmıyor. 

Kutuplaşmayı daha da derinleştirebilir bu seçim 

yani…

Büyük, derin bir umutsuzluk yaratabilir insanlarda. 

Bu olumsuzluklar aşırı tepkilere de neden olabilir. 

Bunun için diyorum; yönetilemez bir toplum ha-

line gelebiliriz. Birincisi bu; yani çoğulculuğa en 

açık sistemi benimsememizde fayda olduğunu 

düşünüyorum. Parlamenter sistem hükümet 

etme bakımından çoğulculuğa daha açıktır. İkinci 

olarak keskin farklılıklar olması şunu da yarata-

bilir; başkanlık sistemi dediğiniz zaman meclis 

çoğunluğu ile başkanın dayandığı siyasi çoğunluk 

farklı olabiliyor. Amerikan sisteminde başkan dört 

yıl için, Temsilciler Meclisi iki yıl için, senatörler 

altı yıl için seçiliyor. Örneğin Senatoda Cumhuri-

yetçiler ağırlıklı oluyor, Temsilciler Meclisi’nde 

Demokratlar ağırlıklı oluyor ama başkan diyelim 

ki demokrat oluyor. Meclisin içindeki partisel 

çoğunlukla Cumhurbaşkanı’nın arkasındaki parti 

aynı olmayabiliyor sürelerinden dolayı.  Bizdeki 

gibi kutuplaşmış bir toplum olmadığı için Ameri-

kan toplumu  (orada da  çok  tartışmalı konular var 
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ama bu denli derin kimlik çatışması yok) ve partiler 

disiplinli partiler olmadığı için sistem ufak krizler 

yaratsa da kilitlenmiyor, örneğin Cumhuriyetçi bir 

milletvekili Demokratların bir yasasına oy verebili-

yor.

Bunu Türkiye’de düşünelim: Diyelim ki AKP yasa-

ma organında çoğunluğu sağlayamadı; başkan da 

AKP’li oldu. Ya da tam tersini düşünelim. CHP’li 

biri başkan oldu ama CHP Meclis’te çoğunluğu 

sağlayamadı. Başkanın icraat yapması için kanuna 

ihtiyaç var. Kanun Meclis’ten çıkacak. O Meclis’ten 

nasıl çıkaracak o kanunu Başkan? Türkiye’de bu 

çok zor. Biz bir Amerika değiliz. Dediğim gibi, 

CHP’li milletvekili AKP’li birinin önerdiği bir yasaya 

oy vermiyor, elbette tersi de geçerli. Milletvekil-

leri parti disiplini gereği bağımsız hareket edemi-

yorlar. Benim kafama bu kanun yatıyor diyerek oy 

vermiyorlar. Bambaşka bir kültür üstüne kurulu. 

Burada inanılmaz çatışmalar çıkar. Bu nedenle de 

uygun görmüyorum.

Bir de diğer alternatifi düşünelim yasama 

organında aynı çoğunluk, başkanın arkasında da 

aynı çoğunluk. O zaman da bir güç yoğunlaşması 

olabilir Türkiye bakımından. 

Bugün Meclis’te durum bu; başbakanın arkasında 

da “çoğunluk” var…

Evet, ama bugün de zaten bundan şikayetçi 

olan çok sayıda insan var. Çünkü karşı dengeler 

Türkiye’de oturmuş değil. Gene de parlamen-

ter sistemler başkanlığa kıyasla müzakerecidir, 

hükümetlerin Meclis’e karşı siyasi sorumluluğu 

vardır. Başkanlıkta ise başkanın siyasi 

sorumluluğu olmayacak. Ayrıca bizim bugün ki sis-

temimizde yargıyı özellikle de Anayasa Mahkem-

esini belirleme bakımından cumhurbaşkanı aşırı 

güçlü pozisyonda. Cumhurbaşkanı buna ek olarak 

Bakanlar Kuruluna da hakim olursa hem yürütme 

hem de yargıyı kontrol edecektir.

Amerikan sistemine baktığımız zaman güç 

yoğunlaşması olmuyor çünkü karşı dengeler çok 

fazla. Örneğin çok güçlü bir yargı var. Yasama, 

yürütme, yargı birbirlerini çok etkili bir şekilde 

dengeliyorlar. Ayrıca Amerika’da başkan Federe 

yönetimlere karışamaz. Bir eyaletin kanununa 

müdahale edemez. Bizde bir de üniter devlet var, 

yerellik minimum düzeyde. Yani Amerika’da hem 

dikey hem de yatay erkler ayrılığı olduğu için güç 

yoğunlaşması olmuyor. Bizim gibi erkler ayrılığı 

oturmamış, üniter bir devlette başkan aşırı güçlü 

olacaktır, güç yoğunlaşması olma ihtimali oldukça 

yüksek. 

Anlaşılan o ki Türkiye tipi bir başkanlık sis-

temi önümüzdeki günlerin sıcak tartışma ko-

nusu olacak. Hükümet’in bir tasarı olarak 

sunduğu önerisinde “meclisi fesih yetkisi” 

öngörülmüştü başkanlık modeli için. Bunu nasıl 

değerlendiriyorsunuz?

Meclisi fesih yetkisi ABD’de yoktur, Latin Ameri-

ka ülkelerinde vardır. Bu nedenle Latin Amerika 

ülkelerinde biliyorsunuz otoriter eğilimler or-

taya çıkıyor. Onlara “başkancı rejimler” deniyor 

zaten, “başkanlık rejimi” denmiyor. Aşırı güçlü 

başkanların olduğu ülkeler... Niye bu yetkiler ver-

iliyor? Biraz önce değindim; yasama - yürütme 

arasında çatışma başladığı zaman bunun çözülme-

si gerekiyor. Nasıl çözecekler? Diyorlar ki, başkana 

fesih yetkisi verelim. Başkana bu yetki verildiği 

zaman başkan artık demokratik ülkenin başkanı 

olmaktan çıkıyor. Yasama organı ona hayır dediği 

zaman feshedecek. Bu yetki istismara çok açık. 

Bu tür siyasi krizler kötü sonuçlar da doğurabilir. 

Biliyorsunuz Latin Amerika’nın tarihinde onlarca 

darbe ve ekonomik kriz vardır. Bu nedenlerle ben 

başkanlık konusunda kaygılar taşıyorum. 
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Gezi direnişinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bir yıldır 

sıkça yapılan bir değerlendirme var Gezi’ye ilgili: 

Deniyor ki, “Beş benzemez diye tabir edilecek ke-

simler birbirlerini tanımaya, anlamaya başladıkları, 

birlikte yaşam inşa etmeye daha çok yaklaştıklar”. 

Siz bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?  

İnsanlarda, “ Gezi Parkı’nda milyonlarca insan 

sokağa çıktı ve o alt üst oluş döneminde birden 

bire bilinçlerini değiştirdi; elinde Türk bayrağıyla 

Barışa Övgü…

İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan “Hekimlerden Barışa Övgü” 
panel dizisinin beşincisi “Toplumsal Barış ve Gezi” başlığıyla, 19 Haziran 2014 tarihinde TMMOB 
Makine Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Raşit Tükel’in moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen panele, Radikal Gazetesi yazarı İsmail Saymaz ve Kocaeli Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Biçer konuşmacı olarak katıldı. 

Gezi’nin birinci yılını geride bırakırken, barışa giden yolun birbirimizi anlama, temas etme 
ve uzlaşmayla sağlanabileceğinin bir kez daha vurgulandığı panelde Prof. Dr. Raşit Tükel’in 
konuşmasında ifade ettikleri bu açıdan çok önemliydi. Tükel konuşmasında; Gezi’nin çok faz-
la anlamlarla yüklü bir süreç olduğunu söyleyerek bir yönüyle özel hayata müdahaleye karşı 
bir haysiyet kalkışması olan Gezi’nin diğer yanıyla Kürtler’le Türkler’in ortak mücadelesini or-
taya koyduğu bir hareket olduğunun altını çizdi. Panel’de hem Gezi süreci hem de sonrasında 
yaşananların doğru algılanması noktasında büyük ve anlamlı işlere imza atan gazeteci İsmail 
Saymaz da söz aldı.
Panel sonrası Saymaz’la “Dergi” için barış üzerine konuşma fırsatı bulduk. Bu vesileyle, 
İstanbul Tabip Odası’na, tüm güçlüklere rağmen “barışı övmekten geri durmayan hekimlere” 
ve bizi kırmayıp sorularımızı yanıtlayan İsmail Saymaz’a teşekkür ederiz. 

ve ulusalcı değerlerle meydanlara çıkanlar, elinde 

yedi renkli barış bayrağıyla antimilitalist biçimde 

evine döndü” gibi bir algı var sanki. Böyle bir şey 

tabi ki de olamaz. Hayatta da böyle bir duruş yok 

zaten. Kimse birden bire, bu kadar kısa süre içer-

isinde bütün dünya görüşünü değiştiremez. An-

cak bir düşünce içinde belki boy verebilir. Türkiye 

toplumunun siyasi gen haritasında milliyetçiliğin 

ve dini duyarlılığın çok ağır bir yeri vardır. İnsanlar 
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doğarken, en çabuk milliyetçi ve dindar olabiliyor-

lar; sosyalist veya liberal olmuyorlar. Yani bu son-

radan olan bir olay. 

Gezi Parkı’nda sokağa çıkan insanların (sadece 

İstanbul'u kastetmiyorum) önemli bir bölümü, 

Türkiye'nin orta sınıfı diyebileceğimiz kesimin-

den bireyler ve onların çocuklarıydı aslında. Kimisi 

kamu çalışanı, kimisi plaza çalışanı, kimisi inter-

nete bağlı ve internet üzerinden dünyayla temas 

kuran, kimisi birden çok dil bilen bir kuşaktan söz 

ediyoruz. Kendisini Cumhuriyet’in değerleriyle 

özdeşleştirmiş bir kuşak... 

Bu kalabalık da elbette ki 

bir milliyetçilik süzgecinden 

geçirildiler. Dolayısıyla Kürt 

meselesine bakışlarında o 

milliyetçi duyguların büyük 

bir etkisi var. 

Gezi bu kuşağın algısında bir 

kırılma yaratmış olmalı…

Bu kesimler Gezi Parkı’yla, 

kitlesel olarak sokağa çıkma 

fırsatını buldular ve bütün 

yeteneklerini, zekâlarını 

akıttılar. Bu da ortaya 

muhteşem bir enerji çıkardı. 

Yani bu zamana kadar devlete bağlı kalan bu kesim 

ilk defa kitlesel olarak devletten bağımsız şekilde 

ayakta durdu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Türk 

bayrağı ilk defa protokol nesnesi olmaktan, Kürtler 

ve gayrimüslimler için bir tehdit unsuru olmaktan 

çıkıp, aslında bütün toplumu bir araya getiren bir 

simge haline dönüşebileceğinin işareti verildi. Gezi 

Parkı onların tam olarak temas etmediği, uzaktan 

seyrettiği, devlet düşmanı olarak gördüğü kesim-

lerle yan yana olabilmelerini sağladı. Doğrudan Kürt 

sorununun çözümü demokratik yöntemlerle hemen 

benimsenmemiş olsa da Kürtler diye bir topluluğun 

varlığı, onların da bir dininin bir sorununun olduğu, 

bu durumun da ancak temas edilerek, yan yana geli-

nerek çözülebileceği fikrini ateşledi. Gezi Parkı’nda 

sokağa çıkan kuşağın kafasında bu sorunun barışçıl 

yöntemlerle çözülebileceğine dair bir ışık yandı 

ve gelecekte bu sorun çözülürse bu kuşağın eliyle 

çözülecektir.

Bir sene boyunca toplumda ayrıştırma çabalarını 

çokça hisseder olduk. Bu, kitlelerin birbiriyle 

tanışma-yakınlaşma sürecini kötü etkiledi mi 

sizce, yani sıfır noktasına geri döndük mü?

Başbakan’ın bütün çabalarına rağmen biz bir 

demokratik gelişme kat ettik. Mesela Başbakan’ın 

söylemlerine ve bütün iktidar basınına rağmen top-

lum   Kabataş’ta  yaşanıldığı  iddia  edilen  türbanlı 
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kadının tartaklanma hikâyesine ya da Dolma-

bahçe Camii’nde insanların içki içtikleri iddiasına 

inanılmadı. Belki Gezi’den çok haz etmedi dindar 

kesim ama bu yalana da çok kulak asmadılar. Bu 

çok önemli çünkü böylesi bir provokasyon bir tür 

6-7 Eylül’ü, bir tür 6.Filo olayını toplumda tekrar-

layabilirdi. Başbakan Gezi Parkı’nı topluma iki 

yolla anlatabilirdi siyasi açıdan; birincisi, “Gezi 

Parkı bir demokratik arazdır ve bu çözülmelidir. 

Bu da ancak demokratik yollarla çözülebilir” di-

yebilirdi ama bu durumda da Gezi Parkı’na yol 

açan demokratik sorunları tartışmak zorunda 

kalacaktı. Bunun da arkasından kendi iktidarını 

sorgulatmak anlamı gelecekti, bunu yapmadı. 

İkincisine başvurdu; o da toplumu %30- %70 

Alevi - Sünni dengesine bölerek ve Sünnileri ken-

         Yaşadığımız zamanın biraz daha 

bu korku çemberi içerisinde geçeceğini 

düşünüyorum, çünkü insanların paylaş-

tığı bir twitten dolayı bile terörist yaf-

tasını yediği bir dönemdeyiz ama Gezi’-

nin artçı etkileri, toplumu farklı alan-

larda değiştirecek bir hürriyet arayışı 

şeklinde devam edecek. Gezi’nin varlığı 

bu topraklarda değişim umudunun hala 

daha canlı olduğunu gösteriyor.

di arkasına yedeklemek suretiyle Gezi Parkı’nı 

Alevileştirmeye kalkıştı. Böylece şehirlerin 

merkezlerinde hayat bulmuş direnişi Alevi ma-

hallelerine sürdü, bazı toplumsal muhalefetin 

kimi bileşenleri de maalesef iktidarın denemek 

istediği bu oyuna istemeden düştü. Bu arada 

Aleviler kriminalleştirildi ve Hükümet bir taşla iki 

kuş vurmuş oldu. Dış politikada yaptığı Şii-Sünni 

ayrımını iç politikada da uyguladı. En sonunda 

Okmeydanı’nın tasfiyesi yani Alevi gettolarının 

ortadan kaldırılması gündeme geldi ve maalesef 

Sünni vatandaşların gözünde buralar terör örgütü 

yuvaları olarak görülmeye başlandı. 

Peki, sizin de bir parçası olduğunuz medyanın 

durumunu nasıl görüyorsunuz? 

İnsanların ses verebileceği yayın organları gi-

derek daralıyor. Daha iki üç ay öncesinde Karşı, 

Sol, Radikal gibi gazeteler vardı; maalesef şimdi 

yoklar. Var olan özgür basının da çok büyük bir 

kısmı etkisini siyasi baskı altında kaybediyor, 

insanların barış talebini dillendirebileceği imkân-

lar azalıyor. Buna karşılık sosyal medya var ancak 

hala toplumun önemli bir kısmı üzerinde internet 

basını ne denli etkili ve kalıcı olur bundan çok 

emin değilim.

Bir gazeteci gözüyle, meslek örgütlerinin, 

sivil toplum kuruluşlarının duruşlarını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

2005’ten 2011’e kadar, yani adeta AKP ve Gülen 

Cemaati’nin muhafazakâr bir oligarşi kurduğu 

süreçte ve bugün hala, bir örgütlülüğün, -bu-

nun içinde sendikaları,  sivil toplum örgütlerini, 

arkadaş topluluklarını, mezhep birliklerini saya-

biliriz- mensubu olmak riskli bir hale getirilmek-

te, ayrıca bu topluluklar terör örgütü havasına 

büründürülmeye çalışılmakta. Dolayısıyla 

insanların toplu halde hareket etmekten im-

tina ettiği bir süreç yaşanıyor. İnsanların fiziksel 

bütünlüklerinin bile zarar görebileceği korkusu 

aşılandı topluma. Öte yandan sendikaların, 

odaların alelacele gece yarısı Meclis’ten çıkan 

yasalarla değiştirilmesine karşın hala direnme 

kudretini gösteren insanlar çok önemli, tarihi bir 

iş başarıyor bence. 

Bu dönemler geçecek, bu çabalar daha kıymetli 

hale gelecek. Yaşadığımız zamanın biraz 

daha bu korku çemberi içerisinde geçeceğini 

düşünüyorum, çünkü insanların paylaştığı bir 

twitten dolayı bile terörist yaftasını yediği bir 

dönemdeyiz ama Gezi’nin artçı etkileri, toplumu 

farklı alanlarda değiştirecek bir hürriyet arayışı 

şeklinde devam edecek. Gezi’nin varlığı bu top-

raklarda değişim umudunun hala daha canlı 

olduğunu gösteriyor.
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Doğanın düşmanlarına karşı yükselen net bir çığlık,

YeşilDireniŞ...

Yeşil Direniş gazetesi olarak kendinizi nasıl 

tanımlıyorsunuz? Bu gazeteyi kimler ne zaman ve 

neden kurdu?

Başak Şahindoğan: Ne zaman ki dozerleri parkın 

içine sokmaya yöneldiler, ağaçları sökmeye başladılar 

aslında hiç farkında olmasak da tam da o an kuruldu 

galiba gazetemiz. Birbirinden farklı ve hatta o güne 

kadar hiç tanışmamış birçok insan yaşananların ve 

yaşanacakların farkındalığıyla bir araya geldi.

Aslında Gezi Parkı gibi patlamaya hazır yüzün üze-

rinde sıcak gerilim noktası var Türkiye’de. Küresel 

saldırı artık kentlerimizde, köylerimizde, mahallele-

rimizde, yaşam alanlarımızda hatta bedenlerimizde ve 

duygularımızda doğrudan doğruya hissediliyor.

Ancak kentlerde ve yerellerde yaşanan ekolojik krizin 

derinliği iyi anlaşılmış değil. Mücadeleler mahalle-

lerde ve köylerde birbirinden bağımsız ve hatta haber-

siz sürüp gidiyor. Gazetemiz bu krizi ve mücadeleleri 

görünür kılma gayretiyle, bir ortak dil oluşturarak bu 

mücadeleler arasında köprü kurma amacıyla ortaya 

çıktı.

Bu süreçte de neoliberalizme karşı antikapitalist 

özgürlükçü ve bağımsız bir yayın ahlakını benimseye-

rek bu ay gazetemizin yedinci sayısını çıkardık. Kolek-

tif bir yapılanmayla da yolumuza her geçen gün biraz 

daha güçlenerek devam ediyoruz.

Yeşil Direniş gazetesinin ekoloji mücadelesi içindeki 

yeri nedir?

Nurşin Altunay: Türkiye’nin birçok yerinde yaşam için 

mücadele veriliyor. Farklı coğrafyalardaki insanların 

birbirlerinin tecrübesinden faydalanması, daha güçlü 

hissedebilmesi için önemli bir nokta Yeşil Direniş. 

Mücadeleyi görünür kılmakla birlikte, bilgi ve dene-

yimleri aktarıyor. Türkiye ekoloji mücadelesinin tarihi 

yazılıyor   aslında.    Mücadele   alanlarının   sayısı    her 

Dünyamızın bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehdit olan 

küresel ekolojik kriz, arkasında  tüm teknolojisi, sermayesi 

ve propaganda aygıtlarıyla küresel bir gücü gizlemekte. Gün-

lük hayatımızda hergün yüzümüze çarpan doğal ve toplumsal 

alanların talanı, hak gaspları ve buna bağlı olarak büyüyen 

yoksullaşma, gizlenen bu gücün çok da uzağımızda olmadığını 

bize göstermekte.  Kentleri ve kırsalı kendi sermayesi ve rant alanı 

gören Küresel Sermaye;  buraları yaşam alanları olarak görme-

mekte, orada yaşayanların ihtiyaçlarından önce küresel ve yerel 

sermayenin ihtiyaçlarına göre projeler geliştirmekte.

Tüm bu vahşi sürece karşı yürütülen ekoloji mücadelesinin , 

geçmişi çok uzak olmamakla beraber ülkemizde de 

gelişkin ve kararlı bir tarihi var diyebiliriz. 

Yıllardır Türkiye’deki Ekoloji mücadelesine 

emek veren, en geniş  kesimleri  birarada tutmaya 

çalışan ve özellikle  yerel  mücadelelerdeki 

emekleriyle kendini gösteren bir 

ekibin yayın organını  tanıtmaya 

çalışacağız sizlere. Ekoloji mücadelesi 

ile ilgili aklımıza gelen soruları 

YeşilDireniş  gazetesi yazarlarına sorduk.



Başak Şahindoğan
YeşilDireniş
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geçen gün artıyor. Daha önce herhangi bir alanda 

devletle, şirketlerle, güvenlik güçleriyle karşı karşıya 

kalmamış insanlar artık yaşam mücadelesinin içinde. 

Bu noktada kayıt tutmak, arşivlemek çok önemli. 

Gazetemiz yaşam mücadelesinin sesi, yaşam mü-

cadelesinin kalemi. Yereller arasında, yerel ve kentler 

arasında organik bir bağ kuruyor. Mücadelelerin için-

den insanlar da gazetede yazıyor, sesini duyuruyor, 

farkındalık yaratıyor.

Gazete, ekoloji mücadelesi içinde yer alan, ekoloji 

ile ilgili sorunları gören, hisseden, birebir yaşayan 

insanların bir araya gelmesini sağlıyor. Artık 

konuşmamız, anlatmamız gerekiyor. Mücadele-

nin çeşitli biçimleri vardır ve yazmak da mücadele 

şekillerinden biridir. 

 

Size göre dünyanın ve Türkiye’nin ekoloji konusunda 

geldiğini nokta nedir?

Gülçin Dalgıç: Ben artık kapitalist sistemin dünya-

dan ve Türkiye’den götürdükleri üzerine daha faz-

la düşünmemiz gerekliliğine inanıyorum. Sadece 

Türkiye’de değil dünyanın pek çok yerinde kapita-

list sistem insanı da içinde düşündüğümüz bir bütün 

olarak ekoloji üzerinde baskısını arttırıyor. Üretim 

ve tüketim alışkanlıkları sistemin dayattığı şekilde 

gelişirken, gidişatın gerektirdiği üzere daha fazla e-

nerji, daha fazla ham madde, daha fazla üretim için 

doğa ve insan sömürüsü yapılıyor. Bunun yol açtığı 

sorunları Soma’da, kısa zaman içerisinde yaşadığımız 

üzere iş kazalarında, iş gücünün sömürüsünde, sit ve 

diğer koruma alanlarının talanında, nefes alacağımız 

kentsel ve kırsal alanların yok edilişinde görüyoruz. 

Bu gidişatın durdurulmasında politika ve dolayısıyla 

yatırım üreten devlet yapısının halkın katılımını 

önemsemeyen bakış açısının değişmesinin, yerel 

halkların taleplerinin dikkate alınmasının büyük önem 

taşıdığına inanıyoruz. Mevcut durumda Türkiye’nin 

dört bir yanında ekoloji mücadelesi yerel halklarca 

sürdürülüyor. Gezi isyanı öncesinde de pek çok alan-

da biz bu mücadeleye tanık olmaktaydık. Ancak son 

dönemde, yerellerdeki mücadelenin doğanın talanına 

yol açacak olan pek çok projenin durdurulmasına 

hatta iptal edilmesine sebep olduğunu görüyoruz ve 

bu yüzden yerellerdeki mücadeleyi çok önemsiyor ve 

gazetemizde büyük ölçüde yer vermeye çalışıyoruz.

 

Ekolojik mücadele aynı zamanda sisteme 

başkaldırma mücadelesi midir?

Başak Şahindoğan: Kesinlikle. Artık her şey 

ekoloji üzerinden ilerliyor. Günümüzde sistem 

çarklarını üretimle değil yollar, barajlar, HES’ler ve 

yeni kent inşalarıyla döndürüyor. Bu çark dişlileri 

arasındaysa doğa ve yok edilen tüm yaşam alanları 

kalıyor. Sistem bir halkın yaşamına kast ettiğinde 

başkaldırı ve mücadele de meşru bir hal alıyor. 

Ekolojik mücadele de sadece Türkiye’de değil 

bütün dünyada gittikçe daha da keskinleşerek bir 

direnme hakkına dönüşüyor. Geldiğimiz noktada 

mücadelede durağan eylem biçimleri ve pasif pro-

testolar da yeterli olmuyor aksine karşı karşıya 

kalınan sömürü muhakkak aktif bir eylemlilik halini 

gerekiyor. Çünkü artık yaşam alanlarını doğrudan 

elimizden almaya odaklı doğayı geri dönülemez bir 

şekilde yok eden bir sistem var.

Ve bu sistem amacına ulaşmak için her şeyi deniyor. 

Yalan, tehdit, şantaj ve baskıyı çarklarını işletebilmek 

için bir silah olarak kullanıyor. Sistem demokratik 

mücadele alanlarını keyfi değiştirilen kanunlar, yok 

sayılan bilimsel verilerle kendisi kapatıyor.

Bunun karşısında ne yapabiliriz? Sistemin çarklarını 

oluşturan uluslararası maden şirketlerinden, tarım 

tekellerinden, inşaat şirketlerinden, tüm bunların 

hükmettiği hükümetlerden, dağlarımızı, nehirlerimizi, 

toprağımızı, suyumuzu yani kısacası tüm canlıların 

yaşam hakkını ancak sisteme başkaldırarak geri ala-

biliriz.

Siyasi otoritelerin ekolojiye bakış açıları ve ekoloji 

programları nasıl olmalıdır?

Gülçin Dalgıç: Bu konuda öncelikle şu ayrımı yapmak 

lazım diye düşünüyorum. Mevcut kapitalist sistemde, 

gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler ekoloji ko-

nusunda çok farklı yerlerde duruyorlar, daha doğrusu 

durmayı tercih ediyorlar. Gelişmiş ülkeler yani 

endüstriyel gelişimlerini geçmişte yapmış oldukları 

yatırımlarla sağlayan, ekonomileri belirli bir düzey-

de olan ülkeler -AB ülkeleri gibi- artık politikalarını 

çevreyi gözetir şekilde yönlendirmeye, sürdürülebilir 

kalkınma ve iklim değişikliği gibi konuları önemseme-

eye ve önlemler almaya başladılar.  Mesela AB ülkele-
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rinin 2020 yılına kadar enerji tüketimlerini ve sera gazı 

emisyonlarını %20 oranında azaltma gibi hedefleri var. 

Ancak Çin, Hindistan, Türkiye gibi “gelişmekte olan” 

ülkeler ekonomileri hala hedefledikleri yerde olmadığı 

için “aşırı” üretime ve tüketime yönelik olarak yeni 

yatırımlar yapma hevesindeler. Bu yatırımlar “kamu 

yararı” adı altında meşrulaştırılarak ormanlık, zeytin-

lik alanlar, koruma alanları, milli parklar, sahiller gibi 

bizim için, yaşam için çok değerli alanlarda yapılıyor. 

Buraya kadar size biraz mevcut durumdan bahsetmeye 

çalıştım.

Peki nasıl olmalı konusuna gelirsek, bizler 

yaşadığımız dünyanın kaynaklarının sınırlı olduğunu 

biliyoruz. Yarattığımız emisyonlarla iklim değişikliği 

gibi bir felaketi gün ve gün yakınımıza çağırdığımızı 

ve buna karşı önlemler almamız gerektiğini biliyor-

uz. Ekonomik kalkınma adına yapılan yatırımların 

pek çoğuna harcanan bütçe ile ülkemizdeki sos-

yal, ekonomik ve mekansal eşitsizliğin bir nebze 

azalabileceğini biliyoruz. Son yıllarda özellikle 

geçtiğimiz kış yağışların az olması nedeniyle her 

gün baraj seviyelerini veren haberleri duyuyoruz. 

Bunların hepsi bize tehlikenin yaklaştığını göstermi-

yor mu? Susuzluk ve açlık ile yıllardır mücadele et-

meye çalışan Afrika örneği önümüzde. Bizlerse halen 

verimli tarım alanlarını, orman alanlarını ve zeytin-

likleri yapılaşmaya açmaya, tarımsal tüketimimizi 

ihracata bağımlı kılmaya, derelerimizdeki suları HES 

şirketlerine kiralamaya çalışıyoruz. Siyasi otoritelerin 

bu konuda yapabilecekleri pek çok şey var. Önce-

likle tarım, orman ve korunan alanlar ile ilgili mev-

zuatta son yıllarda pek çok değişiklikler oldu ve bu 

değişiklikler talanı daha da tetikledi. Öncelikle ülke 

düzeyinde önem taşıyan alanlar için koruma ted-

birleri alınmalı. Mesela İğneada Longoz Ormanları 

sadece Türkiye için değil dünya için de büyük önem 

taşıyan bir ekolojik değer. Ancak bölgede yapılması 

planlanan pek çok enerji projesi ile tehdit altında. 

Yapılması gerekenler aslında saymakla bitmez an-

cak projelerin sadece yapım süreçlerini uzatmaya 

yarayan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sis-

temini de burada eleştirmemek olmayacak. Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 1993 yılından 2013 

yılına kadar 40 binden fazla yatırıma ‘ÇED Gerekli 

Değildir’, 2 bin 999 yatırıma da ‘ÇED Olumlu’ kararı 

vermesi, buna karşılık sadece 32 projeye ‘ÇED Olum-

suz’ kararının verilmesi ÇED konusunun sıkıntısını 

ortaya koyuyor. Büyük projelerin ÇED’den muaf 

tutulması da cabası. Genel bir zihniyet sıkıntısıyla 

karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Ancak her 

5 yıllık hükümet döneminde hükümetin kalkınma 

politikaları doğrultusunda değişmeyen, çevreyi ve 

doğayı koruyan sağlam yasalarımız olmadığı sürece 

bu sistemde değişimin olması zor görünüyor.

 

Özellikle kır bağlamında yerellerde yaşam alanlarını, 

doğayı korumaya yönelik verilen mücadeleyi nasıl 

görüyorsunuz? 

İsmail Akyıldız: Zenginlik kazanma ve organik 

dünyayı yiyip tüketme yarışının dayattığı doğaya 

ve topluma aldırışsız sürekli büyüme; maddi, et-

nik ve kültürel farklılıkların ötesine geçen sorunlar 

yarattığında “halk”, “ortak alan”, “kamusal alan” 

kavramları giderek belirginlik kazanacak, gelenek-

sel işçi hareketlerinin yarattığı etkinin yerini alacak 

ölçüde özgün ve tutarlı bir ağırlık kazanacak radikal 

bir ekoloji hareketinin ortaya çıkması mümkün olabi-

lecekti. Bu minvalde, proleter radikalizminin mekanı 

fabrikalar olduysa, ekolojik hareketin mekanı ma-

halleler, kentler ve yerel yönetimler olacaktı. Bu du-

rumda yeni bir siyasal alternatif geliştirilmeliydi. Bu 

alternatif ne parlamenter sisteme dayanmalı ne de 

doğrudan eyleme kilitlenmeliydi. Toplumun kaderi-

nin belirlenmesinde halkın bütünüyle yetkilendiril-

mesini ifade eden  “katılımcı demokrasi”yi amaçlayan  

“topluluk meclisleri”  formundaki “doğrudan eylem” 

bu yeni siyasetin payandalarından biri olabilirdi. 

Yeşil DireniŞ bu tarihsel perspektifte, toplumsal ve 

ekolojik mücadelede yerellerin büyüyen öneminin 

farkındadır. Yerel renkler taşıyan tekil mücadele-

lerin ortaklaşmasında, akışkanlık kazanmasında, 

bütünleşmesine değil de “eklemlenmesine”, 

merkezileşme olmaksızın “komşuluğun berkitilme-

sine” katkı sağlamak için varlık bulan Yeşil DireniŞ 

gazetesinin, bizatihi verilen yerel mücadelelerin içinde 

doğmuş olduğundan onun büyümesinin, yükselişinin, 

kanatlanışının simgelerinden biri olduğu söylenebilir. 

Gülçin Dalgıç
YeşilDireniş

Yeşil Direniş Gazetesi 

Ankara toplantısı
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Gezi direnişi sonrasında kent hakkı, kentlilerin 

yaşam alanlarını savunma, sahip çıkma ve koruma 

kavramları daha da belirgin hale geldi. Kent prob-

lemleri ve kentsel alandaki direnişler hakkında neler 

düşünüyorsunuz?

Gülçin Dalgıç: Dediğiniz gibi Gezi direnişi 

sonrasında kent hakkı ve yaşam alanlarını savunma 

konusu çok daha belirgin hale geldi. Ancak zaten 

yıllardır hem kent özelinde hem de kırsalda çeşitli 

mücadeleler verilmekteydi, Gezi süreci bu anlam-

da toplumun mekansal alanda söz hakkına sahip 

olduğu gerçeğini vurgulamış oldu ve insanların 

mekana yapılan müdahalelere daha duyarlı hale 

gelmesini sağladı. Mesela, bir demiryolu yapımı 

için ağaçların sökülmesi söz konusuydu geçen-

lerde. Bu konu hemen bölgede yaşayan insanların 

dikkatini çekti ve fotoğraflar çekerek bize gön-

derdiler. Benzer şekilde Samsun’da kalan son plaj 

alanında yapılan yol çalışması da aynı şekilde yerel 

halkın bunu duyurması ile bir kentsel mücadeleye 

dönüştü. Halen mücadeleleri sürüyor, bizler de 

elimizden geldiğince duyurmalarına yardımcı ol-

maya çalışıyoruz. Bu konunun temelinde kent hakkı 

dediğimiz kavram yatıyor aslına bakarsanız. Hepi-

miz yaşadığımız kent üzerinde verilen kararlara da-

hil olmak zorundayız. 

Son yıllarda oldukça artan kentsel dönüşüm bir 

diğer şekilde söylemek gerekirse “soylulaştırma” 

projeleri, kentleri marka haline getirme yolunda 

yapılan havalimanı, otoyol gibi büyük yatırımlar, her 

yanımızda yükselen gökdelenler, yayayı hiçe sayan 

ulaşım koşulları gibi pek çok problemi var günümüz 

kentlerinin. Kent hakkı kapsamında en önemli kalem 

olan katılım normal şartlarda devletin yerel organları 

vesilesiyle olmalı. Olmadığı durumda da son yıllarda 

gördüğünüz üzere halkın kendi inisiyatifinde başlattığı 

mücadelelerle “zorla” katılımı sağlamış oluyoruz.

Ekoloji ve çevre size göre eşanlamlı kelimeler mi? 

Değilse farkı nedir?

Başak Şahindoğan: Her ne kadar günlük hayatta 

birbirlerinin yerine kullanılıyor olsa da iki kavram 

birbirinden çok farklı. Çevre canlıların yaşamları 

boyunca onları etkisi altında bulunduran süreç ve 

varlıkları bütünlüğüyken, ekoloji tüm varlıkların 

yaşamsal olarak bağlı oldukları, direk ya da endirekt 

olarak etkilendikleri kocaman bir sistem bütününü 

ifade ediyor.

Bu iki kavram arasındaki fark pratikte mücadele içinde 

daha ayrışıyor.

Çevreci anlayışın çözüm önerileri kısır bir ‘çevre 

dostu’ kavramı içerisinde, uluslararası anlaşmalar 

yapmayı, yine bu bağlamdaki teknolojileri destekle-

meyi, insanların nüfus ve tüketim artışını sınırlamayı 

öngörüyor.

Ekoloji bakış açısı ise sürdürülebilir bir yaşam 

kavramıyla yola çıkarak bireysel, toplumsal ve kültürel 

yapıyı bir bütün olarak ele alıyor. Yaşam alanı olgu-

suyla olaya çok daha geniş bir perspektiften bakarak 

fiziksel, doğal ve ekolojik ilkelerin belirlediği çerçe-

vede sürdürülebilir bir yaşamı esas alıyor. Ekolojik 

anlayışın çevreci anlayıştan diğer bir farkı da doğrudan 

aktif bir eylem yapısıyla daha açık ve katılımcı ideolojik 

bir mücadele tarzını benimsemesidir. Ekolojik anlayış, 

tüm yaşam alanlarının korunması konusunda sistemin 

halkı yönlendirmesini ve dayatmasını değil, halkın sis-

temi kontrolünün gerekliliğini benimseyerek mücade-

lesini bu bakış açısıyla verir.

 

Doğa ve yaşam alanlarının talanına nasıl bir perspek-

tifle yaklaşıyorsunuz?

İsmail Akyıldız: Türkiye’de verilen ekoloji mücade-

lesinin modeller üretmekten çok tekil deneyler 

ürettiği öne sürülebilir. Bu tekil deneylerin bütün 

ile ilişkilendirilmesi mücadelelerin yükseltilmesi 

açısından elzemdir. Bu bakımdan toplumsal ekoloji 

üzerine düşünürken, “Biyopolitik” ve “Çokluk” gibi 

anahtar kavramları yaşadığımız deneyler ışığında 

yeniden yorumlamanın zamanı geldiği kanısındayız. 

Bu kavramların sorunsallaştırılması, mücadelelerin or-

tak paydası ve ortak olanı vurguladığı oranda anlamlı 

olacaktır. “Halk” (buna “Sınıf”ı da ilave edelim) 

kavramına karşılık “Çokluk” kavramı daha kullanışlı 

olabilir; keza halk birlik olan bir nüfusu temsil eder-

ken, çokluk indirgenemez bir çoğulluk olarak kalır.  

Modern zamanlar, geleneksel toprak temelli devlet 

anlayışından nüfus temelli devlet anlayışına geçiş 

sürecinde  ulusun  sağlığı ve  biyolojik  hayatının önem 



İsmail Akyıldız
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kazanmasıyla geleneksel iktidar biçiminin  biyoik-

tidara, politikanın biyopolitikaya dönüşmesine zemin 

hazırlıyordu. Tarihte ilk defa  “insanların yönetilmesi”-

insan bedenlerinin biyoiktidar tarafından baskı ve kon-

trolü- siyasetin odağına yerleşerek geleneksel siyaset 

yapma biçimlerinden farklılaşıyordu. Bu modernliğin 

(kapitalizmin) getirdiği büyük dönüşümdü. Bir dizi 

amaca uygun “teknoloji” kullanılarak kendisine 

gereken “uysal bedenler”i yaratan söz konusu 

biyoiktidarın ulaştığı disiplinci denetim olmasaydı ka-

pitalizmin gelişimi ve başarısı mümkün olmayacaktı. 

Tayyip Erdoğan’ın Soma faciası sonrası 19.yüzyıl 

İngiltere’sindeki maden ocaklarına atıfta bulunması 

boşuna değildi!

Toplumun bütününün sermayeye tabi oluşunun 

tamamlandığı postmodern dünyada biopolitikanın ne 

ifade ettiğini sormak, Soma faciasının görünür kıldığı 

sorunların yerellerde yükselen Yeşil DireniŞ ve Gezi 

İsyanı’nın ortaya koyduğu sorunlarla örtüştüğü alana 

ışık tutabileceği gibi, bu alanın Arap İsyanları’ndan  

Seattle direnişine kadar uzanan hat içindeki konu-

munu anlamlandırabilecek kavramsal çerçevenin or-

taya konulmasına ve tekil deneylerimiz ışığında yeni 

kavramlar üretilmesine katkı sağlayabilir. Mücadele-

ler arasındaki geleneksel ayrımların parçalanmış 

olduğunu ayrımsamak Yeşil DirenŞ’imizin sorumluluk 

alanını büyütecek, gücünü arttıracaktır. Yeşil DireniŞ 

biyopolitik bir mücadeledir; aynı anda ekolojik, ekono-

mik, politik, hukuki ve kültürel bir mücadeledir.

Son olarak Yeşil DireniŞ Gazetesine nerelerden 

ulaşılabilir?

Başak   Şahindoğan:   İstanbul,   Ankara,  İzmir,   Trab-

zon, Rize, Diyarbakır ve Antalya’da birçok kitape-

vinden, diğer birçok şehirde dayanışma içerisinde 

bulunduğumuz kişi ve noktalardan ulaşmak müm-

kün. Ayrıca abonelik sistemimizle de isteyen 

okuyucularımıza gazetelerimizi gönderiyoruz. İsteyen 

dostlar dağıtım noktaları, abonelik şartları ve güncel 

haberlerimiz için,

www.facebook.com/pages/Yeşil-DireniŞ /

480530692057646 

facebook ve https://twitter.com/Yesil_Direnis twit-

ter  adreslerimizle ,

www.yesildirenis.org internet sitemizi ziyaret edebilir, 

yesildirenis gmail.com adresine ulaşabilir.
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Dişhekimi Füsun Şeker
fusunseker@gmail.com

Seneler sonra sınıf arkadaşımla, ara sıra denk gelen karşılaşmaların dışında dişhekimliğinden farklı 

bir alanla ilgili konuşmak için birlikteyiz. Geçen sayımızda yüzme sporuyla ilgilenen arkadaşımızı  (ve 

kendimi) sayfalarımıza konuk etmiştik. Şimdi de çok yönlü meslektaşımız, enerjisiyle ve gülümsemesiyle 

her zaman karşısındakilere enerji veren, ışıtan arkadaşımız, Engin Avcı’ylayız. Heyecanlı bir masa tenisi 

karşılaşmasının ardından biz sorduk Engin anlattı, çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Sizin de keyifle 

okuyacağınızı umuyorum.

Engin, ben seni biliyorum da tanımayanlar için 

kendinden bahseder misin biraz?

Dişhekimliği fakültesinden mezun olduktan son-

ra muayenehanecilik hayatım devam ederken 

2000 yılında bir trafik kazası sonucu sol ayağımı 

diz altından kaybettim. O zamana kadar amatör 

ve yarı profesyonel olarak masa tenisi sporunu 

yapmaktaydım. Ayağımın kesilmesinden sonra 

takılacak protezle oynayabileceğimi düşünerek 

masa tenisine devam etmeyi hayal ediyordum ve 

bunu da hayata geçirdim.

Engel tanımadın yani… Engelliler Federasyonu’yla 

yolun nasıl kesişti?

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu beni bir 

şekilde duymuş; yönetim kuruluna, masa tenisin-

den sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak katılmamı 

teklif ettiler. Oradaki sorumluluğum Türkiye’de 

o güne kadar olmayan bedensel engelliler masa 

tenisi aktivitesini başlatmaktı. Yani sporcuları 

toplamak, sporcu yetiştirmek, yarışmalar düzen-

lemek. 2001 yılı Aralık ayında göreve başladım 

ve Türkiye’de ilk defa bedensel engelliler masa 

Engel Tanımadı...
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tenisi şampiyonası yaptık. Bundan sonra olayı 

uluslararası boyuta taşıdık ve 2012 Paralimpik 

Oyunlar’da (Engelli Olimpiyatları olarak bili-

nir) takımımız ve sporcumuz olimpiyat ikincisi 

oldu. Dünya şampiyonu, dünya 2.si, Avrupa 

şampiyonu, Avrupa 2.si olduk. Nitekim büyük 

şampiyonalarda madalya alır hale geldik. Sade-

ce ayakta engelliler değil tekerlekli sandalyede 

de başarılı olduk. Böyle bir başarı öyküsünde 

katkım olduğu için çok mutluyum tabi. Ama 

şu dönemde muhtemelen siyasi düşüncelerim 

nedeniyle federasyonda bir görevim yok. An-

cak arkadaşlarımla birlikte Bedensel Engelliler 

Masa Tenisi Derneği diye bir dernek kurduk. 

Hem engellilere hem engelsizlere hizmet veren 

bir anlayışla yönetmekteyiz derneğimizi. 

Peki, dernek çalışmalarınız nasıl gidiyor?

Açıkçası çok harika gitmiyor. Çünkü dernek 

işleri emek ve karşılıksız özveri istiyor. Ben 

işimden, ailemden kaçırdığım zamanları engelli 

masa tenisine vakfetmeye çalışıyorum. Antren-

man için salon organize etmeye çalışıyorum ki 

Tozkoparan Spor Salonu’nda Valiliğin onayıyla 

antrenman organize ettim. Şu anda haftada 

3 gün orada antrenman yapabiliyoruz. Onun 

dışında sponsorlar oluşturdum, forma ve 

malzeme yardımı sağladım. Başka derneklerle 

turnuvalar düzenleyip derneğe bağış sağladım. 

Profesyonel ligde oynayacak yetkinlikte olup, 

bunun için para kazanabilecek durumda olan 

ama bizden istemeyen, bizimle birlikte olmayı 

sosyal sorumluluk görevi olarak düşünen kişiler 

sayesinde Türkiye’deki engelsizler liginde final 

oynadık. Bu takımda ben de oynadım bu arada. 

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Derneği olarak 

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2.  ligine 

girmeyi başardık. Oraya girmek isteyen 150 

takım arasında 2. olduk ve çıktık. Böyle güzel 

bir şeyi başardık. Bu sene Bedensel Engelliler 

Masa Tenisi Spor Kulübü olarak engelsizler li-

ginde yarışacağız. 

Engelli sporcuların ilgisi nasıl dernek 

çalışmalarına?

Türkiye’deki engelliler bugüne kadar güven 

kaybına neden olan bir sürü olayla yüz yüze 

kalmışlar. Bu nedenle hala bize güvenmekte 

tereddüt ediyorlar aslında. “Bunun altından da 

bir çapanoğlu çıkar mı? Muhtemelen bunu çıkar 

için yapıyorlar” gibi endişeler var ama inandırıcı 

olduğumuz takdirde bizim salonlarımız da 

engellilerle dolup taşacak. Çocuklara ve genç-

lere masa tenisi öğretmek en büyük hayalim. 

Engelinle barışıksın Engin ve hayatını 

gördüğüm birçok engelsizden daha iyi organize 

ediyorsun. Bunu nasıl başarıyorsun? Mesleğini 

icra ederken zorluklar yaşıyor musun?

Engelliyim, çünkü yürüyemiyorum. Beni 

tanımlayan bir kelime engelli.  Özür kelimesi 

defo, becerisizlik ya da kalitesizlik şeklinde 

tanımlandığı için insan bedeninde bunun 

kullanılması çok doğru değil. Bu nedenle özür 

kelimesini   reddediyoruz.   Beni ben  yapan 



      Beni ben yapan düşüncelerim; 
Ben sosyalistim, diyalektik mater-
yalizme inanan birisiyim ve yaşamda 
ne olursa olsun yaşamı sürdürmek 
gerektiğini düşünen bir adamım. 
Yeni gelişen koşullara hep yeni 
gelişen alternatifler üretmek gere-
kir. Ayağımı kaybettim diye oturup 
ağlayacak değilim. Ben kendimce 
bir şey ürettim. Mesela insanlar 3 
bacaklı olsalardı, bir bacaklarını 
kaybettiklerinde iki bacakla yürüyebi-
lecek olmalarına karşın yine ağlayıp 
sızlayacaklardı. Ya da tek bacaklı 
olsalardı “niye iki bacağım yok” de-
meyeceklerdi.

düşüncelerim; ben sosyalistim, diyalektik ma-

teryalizme inanan birisiyim ve yaşamda ne olur-

sa olsun yaşamı sürdürmek gerektiğini düşünen 

bir adamım. Yeni gelişen koşullara hep yeni 

gelişen alternatifler üretmek gerekir. Ayağımı 

kaybettim diye oturup ağlayacak değilim. Ben 

kendimce bir şey ürettim. Mesela insanlar 3 

bacaklı olsalardı, bir bacaklarını kaybettikler-

inde iki bacakla yürüyebilecek olmalarına karşın 

yine ağlayıp sızlayacaklardı. Ya da tek bacaklı 

olsalardı “niye iki bacağım yok” demeye-

ceklerdi. Böyle düşünerek, “Şimdi iki bacaklı 

değilsem yürümeyi nasıl becerebilirim?” diye 

düşündüm, alternatiflerim koltuk değneği veya 

protezlerdi, protez kullanmayı tercih ettim.  

Benim için, “belim ağrıyor yürüyemiyorum”dan 

çok fazla bir farkı yok. Bu yaklaşımımda genetik 

olarak  taşıdığım, ailemin hoşgörülü ve neşeli 

yanlarının etkisi var galiba. Mesleğime gelince… 

Oturarak çalıştığım için pedalı sol ayağımla kul-

lanmam gerekiyordu, olmadığı için sağ ayağımla 

kullanmaya başladım, olay çözüldü. 

İkinci maçını izleyeceğim şimdi, çok 

heyecanlıyım… Rakibin engelsiz bir sporcu 

mu?

Ben burada hep engelsizlerle oynuyorum. En-

gelsizlerin arasında da iyi bir seviyedeyim. O 

yüzden şaşırtıcı oluyor. “Adam tek bacaklı, 54 

yaşında, bizimle mücadele ediyor” demeleri 

hoşuma gidiyor. Ama bu durum bana ne üstün-

lük ne ukalalık getirmediği için arkadaşlarımla 

gayet iyi ilişkiler içindeyim. Bu sebeple ki 

engellilerle ilgili bir aktivite yaptığımızda bu 

insanların hepsi katılımcı oluyorlar. 

Kaç sporcunuz var?

Aslında bu soruya “100-200 sporcumuz var” 

diye cevap vermek isterdim ama ne yazık ki 

derneğimiz 2009 yılında kurulmasına rağmen 

çok atıl kaldı. Kuruluş amacımız; o esnadaki milli 

takım engelli sporcularının parasızlıktan dolayı 

yurt dışındaki müsabakalara gidemedikleri ve 

bu sebeple fazla puan toplayamadıkları için 

olimpiyatlara davet edilemeyecek olmalarıydı. 

Biz derneği onlara parasal yardım yapabilmek 

ve para toplamak amacıyla kurduk. Dernek 

olarak çocukları iki turnuvaya götürecek 26 bin 

lira para yolladık federasyona. İlk amacımız 

buydu. Ancak federasyon bizimle ilgilenmedi 

ve bizimle ilişkileri ‘sorun bakalım para yollu-

yorlar mı bu sefer’  den öte geçemediği için biz 

de başımızın çaresine bakalım dedik ve yavaş 

yavaş faaliyete başladık. Geçen sene bayağı bir 

atılım gerçekleştirdik. Bu sene ligde yarışacak 

olmamız nedeniyle ve adımızın biraz daha du-

yulur hale gelmesi nedeniyle aktivitelerimiz 

artacak. Şu anda 75 tane üyemiz, 15 sporcumuz 

var. Dediğim gibi daha çok yeniyiz. 

Masa tenisi dışında sporla aran nasıl?

Ben aynı zamanda İstanbul Veteran Masa 

Tenisçileri Kulübü’nün üyesiyim. Bu dernek 20 

yıllık bir dernek ve uluslararası turnuva orga-
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      Dernek işleri emek ve karşılıksız 
özveri istiyor. Ben işimden, ailemden 
kaçırdığım zamanları engelli masa 
tenisine vakfetmeye çalışıyorum. 
Antrenman için salon organize etme-
ye çalışıyorum ki Tozkoparan Spor 
Salonu’nda Valiliğin onayıyla antren-
man organize ettim. Şu anda haftada 
3 gün orada antrenman yapabiliyoruz. 
Profesyonel ligde oynayacak yetkinlik-
te olup, bunun için para kazanabilecek 
durumda olan ama bizden istemeyen, 
bizimle birlikte olmayı sosyal sorum-
luluk görevi olarak düşünen kişiler 
sayesinde Türkiye’deki engelsizler 
liginde final oynadık. 

nize eden bir dernek. Antalya’da her sene birçok 

ulusun katıldığı masa tenisi turnuvası düzenler. 

Ben oranın hem üyesiyim hem yarışmacısıyım. 

Onun haricinde biz takım olarak hem En-

gelsiz Masa Tenisi Federasyonu’nun liginde 

oynuyoruz hem de Bedensel Engelliler Spor 

Federasyonu’nun senede bir kez yaptığı Beden-

sel Engelliler Türkiye Şampiyonası’na katılıp 

orada derece alıyoruz. Yani 3 ayrı yerde müsa-

bakaya katılabiliyoruz, veteran, engelli masa 

tenisi ve normal masa tenisi. Bunun dışında 

Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde 

hem futbol takımında hem voleybol takımında 

oynadım ama ilkokuldan beri masa tenisinden 

hiç kopmadım. Tüplü dalış, yamaç paraşütü de 

yaptım. Motosikletçilik ve kampçılığım da var.

Seni meslek odasının birçok çalışma alanında 

görüyoruz. Yaşama, mesleğe bağlılığın gerçek-

ten takdire şayan…

Trajikomik bir anım var: Benim ayağım kazadan 

56 gün sonra kesildi. Ayağımın kesildiği gün 

anesteziden uyandıktan 1 saat sonra odaya 

Dişhekimleri Odası’nın Yönetim Kurulu üyeleri 

girdi. Ben onlara “Siz bir araya gelip ayağım 

kesildiği için mi beni ziyarete geldiniz?” dedim, 

onlar da “Hayır bugün 22 Kasım. Biz anıttaki 

törenden sonra Engin’i ziyarete gidelim dedik 

ama ayağının kesildiğini bilmiyorduk” dediler. 

Yani tesadüf olarak benim ayağım 22 Kasım 

Dişhekimliği Günü’nde kesildi. Onların gelişi 

benim çok hoşuma gitti, kendimi değerli hisset-

tim. Gerçi bunu yaşamda çok sık hissettim ama 

meslek örgütümün toplu olarak beni ziyarete 

gelmesi çok hoştu. 

Konuşmamızın burasında Engin’in gözleri nem-

lendi. “Duygulandın galiba” dediğimde şöyle 

cevap verdi;

Beni duygulandıran şey hiç ayağım olmadı bili-

yor musun? Yani ayağımın kesilmesi olmadı. 

Çevremdeki insanların duygu aktarımıydı beni 

etkileyen. Mesela ayağımın kesileceğini bana 

doktorlar bildirecekler, odama doluştular ama 

nasıl başlayacaklar bilemiyorlar. Halbuki ben 

ayağımın kesileceğini biliyorum, doktorum 

sonuçta. Aradan kemiği görüyorum ki sapsarı, 

kanlanmıyor, beslenmiyor. İki ay her gün pan-

suman, iyileşmiyor. Biliyorum ki bu ayak gide-

cek. Ben ona beyin olarak hazırlanmışım. Dok-

torlar bunu bana söylerken dışarıda muhtemelen 

ailemle konuşuyorlar, diyorlar ki, “Biraz sonra 

açıklayacağız ayağının kesileceğini, odada bu-

lunmak ister misiniz?” Hepsi odaya geliyor 

ama hepsi dudaklarını ısırıyor. Başta annem... 

Ben onları görüp etkileniyorum. Halbuki dok-

tor bana diyor ki, “Ya Engin, kurtaramayacağız 

herhalde”. Ben de diyorum ki; “Ben farkındayım 

ama beni bu duyguyla fazla yaşatmayın. 

Beni hemen ameliyata alın, bekleme süresini 

yaşamayayım”. O dönemde etrafımda beni sev-

en insanların davranışları beni etkiledi. Onlar 

ağladı da ben de öyle ağladım, yoksa ayağımı 

kaybettiğim için ağlamadım. 
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Yazı dizimizin bu sayısında Afganistan’dan bir meslektaşımıza yönelttik sorularımızı…

AFGANİSTAN

Dişhekimi 
Sevgi Türkmen
dr.sevgiturkmen@hotmail.com

Öncelikle sizi ve ülkenizi tanıyabilir miyiz?

Adım Mirwais Maymarzada; Afganistan’da 

dişhekimliği eğitimimi tamamladıktan sonra, 

Güney Kore’de IBS implant ve Pakistan’da or-

todonti doktorası yaptım. Halen Afganistan’da 

Nangraham Prevance Dişhekimliği Fakültesi’nde 

öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım.

Ülkem, Afganistan İslam Cumhuriyeti, Asya’nın 

orta ve güney kısmında yer alıyor. 30 milyon nüfu-

sa ve 652 bin km2’lik geniş bir yüzölçümüne sahip. 

Orta Asya’yı, Asya’nın merkezine ve Hindistan’a 

bağlayan İpek Yolu üzerinde bulunduğundan 

asırlar boyunca işgale uğramış bir ülke (Büyük 

İskender, Cengiz Han, Arap Müslümanlar ve en ni-

hayetinde modern batı kuvvetleri!).

İlk Afgan devletinin kuruluşu 1709’da başlar. 

19. yüzyılda da Britanya Hindistanı ile Rus 

İmparatorluğu’nun ‘büyük oyununa’ dahil olur! 

1919’da Anglo-Afgan savaşı sonrasında, Kral 

Amanullah’ın modern bir Afganistan kurma çabaları 

aşırı tutucular tarafından neticesiz bırakılır. Soğuk 

savaş sırasında, Hindistan’ın İngilizleri ülkele-

rinden çıkarmalarından sonra Afganistan’a Rus 

ve ardından Amerikan askerleri yığılır ve 1979’da 

Ruslarla, Amerika’nın desteklediği Afgan müca-

hitler arasında kanlı savaşlar olur. Bir milyon 

Afgan’ın öldüğü bu savaştan sonra da 1990’da iç 

savaş patlak verir.

Üç asırdır devam eden savaşlar ülkemizi maa-

lesef dünyanın en tehlikeli, yaşanmaz ülkelerin-

den biri yapmıştır. Uluslararası kuruluşların yapıcı 

çalışmalarına karşı ülkedeki birçok terörist grup 

faaliyetlerini sürdürmekte!

Biz de ülkenizde yaşananları kaygı ve üzüntüyle 

takip ediyoruz. Dişhekimliğine dönecek olursak, 

ülkenizde dişhekimliği eğitimi nasıl bir süreç ger-

ektiriyor?

12. sınıftan sonra Afganistan Yüksek Öğretim 

sınavına giriliyor ve ayrıca bir de yetenek sınavını 

geçmek gerekiyor. Eğitim 7 yıl sürüyor.

Ailenizde başka dişhekimi var mı, sizin tercihiniz 

neden bu meslek oldu?

Benim ağabeyim de dişhekimi ve şu an aileden 4 

kişi daha bu eğitimi alıyor. Ülkemde dişhekimliği 

berberlerin elindeydi ve hiçbir şekilde anestezi 

uygulanmıyordu! Dişhekimliği çocukluğumdan 

beri hayalimde olan bir meslekti.
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Sizce dişhekimi kimdir? Dişhekimliği hayatınızı 

nasıl etkiledi?

Dişhekimliği; çok iyi bir karakteri, çok iyi bir 

eğitimi, bol pratik yapmayı, en iyi teknolojileri 

kullanmayı, dünyadaki dişhekimlerini takip et-

meyi gerektiren bir meslek. Kısaca hayalimdeki 

meslek!

 

Ülkenizdeki dişhekimlerinin ne gibi sorunları var?

Benim, konumum itibarıyla fazla sorunum yok, 

zira hastalarımın % 99’u eğitimli kişiler ama ülke 

genelinde eğitim seviyesi pek iyi olmadığı için 

meslektaşlarım çok büyük sorunlar yaşıyorlar.

Ülkenizde dişhekimliği kuruluşları var mı?

Evet, Afganistan Dişhekimleri Birliği var; ben de 

yönetici ve delege olarak görev yapmaktayım. 

Yılda 3 kez fuar ve eğitim toplantıları yapıyoruz.

Uygulamakla yükümlü olduğunuz asgari bir fiyat 

listeniz var mı?

İnsanlarımızın alım gücü çok az olduğu için bir fi-

yat listesi uygulamak imkânsız. Benim sahamda 

Dişhekimi

Mirwais Maymarzada

her türlü tedavi olanağım var ama ülke genelinde 

maalesef yok.

Sosyal ya da özel güvenlik sistemi var mı? 

Ülke vatandaşlarının yok. Sadece UN, Amerikan 

konsolosluk görevlilerinin özel sigortası var.
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MALAGA’YA GÜNDÜZ UÇAĞI
LİZBON’A GECE OTOBÜSÜ !
Endülüs ( Malaga,Granada ,Cordoba,Sevilla) /Lizbon

Malaga’dayız. Uçaktan in, trene bin, şehir 

merkezine gel, taksiye bin, otele yerleş toplam bir 

saat… “Tanrım hayat niye bu kadar kolay”! Nüfus 

az (550.000) ondandır, diye tesellideyiz. Mesle-

ki deformasyon sanırım, ilk dikkatimizi çeken 

“ne çok dişhekimi var”. Picasso’nun doğduğu 

kent, yaşadığı ev de müze ancak biz eserlerinin 

sergilendiği müzeye gittik. Picasso bildiğimiz Pi-

casso, hani şu resimlerine bakıp “ne var canım kaşı 

gözü yerine koymadıktan sonra ben bile yaparım” 

dediğimiz, zaman zaman anlamak için resimler-

ine  kafamızı ters çevirerek baktığımız ressam!!  

öyle resimleri var ki kaşı gözü yerinde, çizgilerin o 

sadeliğe ve o şaşırtıcı bakış açısına gelene kadar 

geçtiği yolu "hadi bakalım bunu da ben yaparım de 

bakalım" dedirtiyor insana. Her şehirde gitmezsek 

olmaz  kale, katedral, meydan üçlüsünü tabii ki 

gezdik. Kaleden arena görünüyor ama uzaktan 

iyi. Bu arada, boğa güreşlerine turistik  özellik 

kazandırıldıkça bu vahşet bitmeyecek gibi, bence 

herkesin protesto edip gitmemesi gerekir, biz git-

medik. Ertesi gün denize girmek üzere hazırlandık; 

şehir zaten sayfiye yeri, sokaklar plaj elbiseli ve 

çantalı kadınlarla dolu. Sahil tüm halka açık, ter-

temiz; kiralık şemsiyeler var, güneşlenen çok ama 

denize giren az. Nedenini girince anladık: Üçüncü 

dakikadan sonra el ve ayak parmaklarım nereye 

gitti diye aramaya başlıyorsunuz. 

Öğleden sonra şehrin sokaklarını arşınlarken,  

sürpriz; ellerinde pankartlar, dillerinde slogan-

lar yüzlerce adam, kadın, çocuk yürüyor. Biz 

tam da “Gezi’nin yıldönümü travmasını” üzeri-

mizden atamamışken  yine de huy bu ya korteje 

dahil olduk. İspanya, biliyorsunuz “Parlementer 

Monarşiyle” yönetiliyor(ne demekse!!). Monarşi 

mi, demokrasimi diye bir referandum yapılsın 

Dişhekimi Ayten Yıldırım
ayildirim1956@hotmail.com
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istiyorlarmış. Monarşiyle yönetilen bir ülkede 

“demokrasi istiyorum” diye yürüyebiliyorsun, 

demokrasiyle yönetilen bir ülkede “ağaçlar 

kesilmesin” diye yürüyemiyorsun, üstüne  on-

larca genç öldürülüyor. Bu ne yaman çelişkidir!! 

Yürüyüşü beğenmedik, niye mi; ortada polis 

yok, polis barikatları yok, TOMA yok, biber gazı 

yok… Koskoca kortejin en sonunda, onları 15-20 

metre uzaktan takip eden iki polis minibüsü ve 

minibüslerin arkasında da  inanmayacaksınız sa-

dece  iki polis. “Böyle yürüyüş mü olur” dedik ve 

ayrıldık.

Daha sonra detaylı anlatacağım yeme içme 

faslından sonra gece otele dönüyoruz, o da ne! 

Yine bir nümayiş… Yüzlerce insan ağır ağır yürü-

yor. Sorduk soruşturduk bu ay  St. Antuan ayı imiş, 

çeşitli anmalar ve kutlamalar yapılırmış. O gün dev 

gibi bir Meryem Ana figürünü ilahiler eşliğinde bir 

kiliseye taşıyorlardı. Eee, onu da biraz izledik ama 

“bir günde bu kadar nümayiş yordu bizi” diyerek 

gittik yattık.

Sabah ver elini Granada… Malaga -Granada arası 

otobüsle 2 saat. Endülüs'teki 780 yıllık İslam 

Sabah ver elini Granada... Malaga - Granada arası otobüsle 2 saat. 
Endülüs’teki 780 yıllık İslam hakimiyetinin en önemli sarayı  El Ham-
ra (Kızıl) Sarayı’nın biletlerini çok sıra beklememek için İstanbul’dan 
almışız, giriş saatimiz bile üstünde yazıyor. 

hakimiyetinin en önemli sarayı  El Hamra (Kızıl) 

Sarayı'nın biletlerini çok sıra beklememek için 

İstanbul’dan almışız, giriş saatimiz bile üstünde 

yazıyor. 14.30 yazan biletle 14.00’te girmeye 

çalıştık, zinhar yasak! Saray mimarisi ağırlıkla İran 

saraylarına benziyor; süslü bir giriş kapısı, uzun 

bir havuz, sağı solu çiçek, ağaç, yeşillik sonunda 

saray… Sarayın tavan ve duvar işlemeleri son 

derece zarif. 

Akşam üzeri Sacromonte bölgesinde Çingene-

lerin yaşadığı mağara evlerde flamenko şovu 

izleyeceğiz. Yine biletlerini  İstanbul’dayken 

almışız. Giderken biraz tedirginiz, İstanbul’da 

turistik kebapçılarda arada çıkan, kıyafetinden 

figürlerine kadar dökülen folklorcular tadında 

bir şey çıkacak karşımıza diye bekliyoruz. Turist 

ağırlama konusunda ne de olsa hepimiz “Ak-

denizliyiz”… Ama yanıldık, muhteşem bir gösteri 

izledik. Flamenkoyu çok büyük sanatçılardan, 

mükemmel teknikleriyle, hayranlıkla sahnelerde 

izlemişliğimiz var, ama bu başka bir şey gerçekten. 

Çingeneler zor koşullarda yüzyıllardır yaşadıkları 

mağaralarda; dışlanmışlıklarını, isyanlarını, 
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aşklarını, yaslarını, yaşamlarını bu sert ama kıvrak 

hareketlerle, topuklarını sertçe yere vurarak dansa 

çevirmişler ve iyi ki çevirmişler... Bize soluksuz 

izlemek kaldı.

Çıkışta bizi flamenko şova getiren rehberin sürp-

rizi, gece Albaicin (Arap Müslüman) mahalle-

sini  gezdirmek oldu. Mahalle korunmuş, kentsel 

dönüşüme kurban edilmemiş; küçük beyaz evler, 

dar sokaklar, Arnavut kaldırımı taş döşeli yol-

lar (üstüne asfalt dökmeyi akıl edememişler!!), 

sokakların açıldığı küçük meydanlar, kiliseye 

çevrilmiş cami… Rehber özellikle vurguladı; 

Müslümanların suyla ilişkisi Hıristiyanlara naza-

ran daha erken başlamış. Her caminin yanında  ya 

da meydanda  büyük sarnıçlar ve şadırvanlar var, 

ayrıca hamamlar. Müslüman nüfus hala var mı 

diye sorduk,  rivayet muhtelifti ancak görünen o 

ki kayda değer bir İslami  nüfus yok. Unutmadan, 

Albaicin’nin karşı tepeleri, El Hamra ve gece 

görüntüsü içinde gördüğümüzden daha güzel…

Not: Tam bu arada telefonumu kaybettim, üzül-

düm tabi ama o saatten sonra ne selfi çekmek ne 

internet ne de haberleşme… Acayip bir özgürlük 

Ve Cordoba... Dilimizde Zülfü Livaneli’nin şarkısı Federico García 
Lorca’nın sözleriyle “Atlının Türküsü”: Ay kocaman at kara, Torbamda 
zeytin kara, Bilirim de yolların, Varamam Kordoba’ya...     

duygusu; tavsiye ederim kaybetmeyin ama evde 

bırakın!

Ve Cordoba; 

Dilimizde Zülfü Livaneli’nin şarkısı  Federico García 

Lorca’nın sözleriyle “Atlının Türküsü”…

 

Ay kocaman at kara

Torbamda zeytin kara

Bilirim de yolların   

Varamam Kordoba’ya     

 

Ova geçti yel geçti

Ay kırmızı at kara                      

Ölüm gözler yolumu       

Kordoba surlarında       

 

Yola baktım yol uzun

Canım atım yaman atım

Etme eyleme ölüm                    

Varmadan Kordoba’ya

 

I.Abd ar-Rahman tarafından, karısının onuruna 

inşa edilmiş cordoba Camii, yani La Mezquita 

(İspanyolcada cami demek)… Gezerken camdan 

bir zeminden alttaki yaklaşık 600 yıllarında inşa 

edilen Vizigotik Hristiyan Kilisesi olan  St.Vincent  

Kilisesi’nin kalıntılarını görmek mümkün. 1236 

yılında III. Ferdinand kenti alınca, Mezquita da 

Hıristiyanların eline geçmiş. Bu tarihten sonra 

yapının içinde bir katedral kurulmuş ve tıpkı Müs-

lüman hükümdarlar gibi, Hıristiyan hükümdarlar 

da güçlerinin sembolü olarak, yapıya dini öğeler 

eklemeye başlamışlar. Anlaşılan o ki din üzerinden 

güç göstermek insanlık tarihi kadar eski.

Caminin mimarisi gerçekten hayranlık uyandırıyor. 

İçine inşa edilen katedralin şatafatı  cami mimari-

sinin sadeliği karşısında bence eziliyor. İçine inşa 
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etmeyip yanına yapsalarmış katedrali, her ikisi de 

yan yana  hem güç hem de hoşgörü abidesi olarak 

anılırmış aslında. Yazık olmuş Cordoba Camii’ne.  

Cordoba'da  İslam hakimiyeti zamanında ciddi de 

bir Musevi nüfus varmış. Şimdilerde yok; sina-

goglar da haliyle kiliseye dönüştürülmüş. Rehbe-

rin söylediği şekilde aktarıyorum: Hıristiyanların 

hakimiyetinden sonra hem Müslüman hem de 

Yahudilerden sanatta, ticarette, mimaride ehil 

olanların kalmalarına izin verilmiş; “diğerleri” ya 

Afrika’nın kuzeyine  yollanmış ya da… Güçsüzlere, 

azınlıklara, ötekine yapılan muamele dünyanın her 

yerinde aynı; yani  “masum değiliz hiçbirimiz”!

Cordoba avlulu evler şehri adeta. Avlular serin, 

çiçekli, korunaklı; tıpkı Antakya, Mardin, Antep ev-

leri gibi…

Engizisyon Müzesi’ndeyiz. İçeri önce giren 

arkadaşlar istersen girme “irkiltici” dediler. “En 

fazla ne olabilir ki kafa kesen bir bıçak” diye gir-

dim. Çıkınca bir süre sesler uzaktan geldi; beynin 

isyanla uğuldar ya, işte öyle. İnsanın insana ezi-

yet etmek için o çağda bu kadar sofistike aletler 

geliştirmesi nasıl bir aklın ürünüdür acaba? Özel-

likle de kadınlara cinsiyetlerine göre geliştirdikleri 

aletler inanılmaz! Aletlerin arkasında nasıl 

uygulandığının tasvirleri var. Erkek dünyasının 

kadından bu kadar korkmasının bir nedeni olmalı; 

kişiliğini yok etmek, görünmez kılmak, baş ede-

meyince işkenceyle öldürmek… Hala 21. yüzyılda 

da yaşadıklarımız bunlar değil mi?

 

Sırada Sevilla var. Sabah yola çıktık, öğlen 

Sevilla'daydık. Bavulları otogarda emanete 

bırakıp başladık yürümeye. En iyi yaptığımız şey 

yürümek! Endülüs’ün en güzel şehri dediler ancak 

biz o kadar hızlı gezdik ki şimdi nereleri gördük 

anımsamıyorum bile ama  mutlaka bir gotik ka-

Sırada Sevilla var... Sabah yola çıktık, öğlen Sevilla’daydık. Bavulları 
otogarda emanete bırakıp başladık yürümeye. En iyi yaptığımız şey 
yürümek! Sevilla için Endülüs’ün en güzel şehri olduğu söylenir.

tedral bulmuşuzdur gezecek; sonra bir meydan ve 

kafe -kahve içip  internete girilecek- sonra tekrar 

yürümek… Haliyle çarşı-pazar, hiç bir şey yoksa  

2-3 magnet olmazsa olmaz…

 

“Lizbon’a Gece Treni” diye bir roman var; bizimki 

de “Lizbon’a Gece Otobüsü” oldu. Gideceklere 

önemli bir uyarı: Otobüslerde bilet numarasız. 

Önce afalladık, sonra ortama uyum sağladık; 5 

kişiyiz, birazımız bagaj veriyor, birazımız yer kap-

maca… En nihayetinde “biz Türküz”. Bagajları 

yerleştiren bey biraz asabi, asla bavulu kendin 

koymana izin vermiyor ve  sürekli azarlıyor. Al-

lahtan İspanyolca bilmiyoruz da muhatap olmadık. 

Otobüse binince aynı muamelenin şoför tarafından 

içerdeki yolculara da reva görüldüğünü duyunca 

bu eşitlik anlayışı bizi ferahlattı!  

Sabah 06.00 ve biz Lizbon’dayız. Otele giriş saa-

timiz 14.00 olduğundan bavulları otele bırakıp en 

iyi yaptığımız işe odaklanıyoruz, yürümek...

Kargalarla aynı saatte kahvaltı, Ticaret Meydanı, 

müze, yol sormaca, kaybolmaca, Jeranimos 

Manastırı, yemek, yürümek, Kaşifler Anıtı, Belem 

Kulesi, Markalar Caddesi,  kahve, internet veee 

işte (yaşasın!) meşhur Belem tatlıcısının yerini 

bulduk.

Akşam yine İstanbul’dan ayarladığımız yemeli-

içmeli Alfama’daki Club de Fado’da “Fado” gece-

sindeyiz.

Fado, Portekiz'in türküsü ve hatta arabeski. Fado, 

kadının denize açılan ve bir daha dönmeyen 

erkeğine yaktığı ağıt; bu sebeple acılı, hüzünlü, aşk 

kokmakta, bu sebeple ağırlıkla kadın sesi…  Kelime 

anlamının da İngilizcedeki “fade”in anımsattığı 

üzere “kader, alın yazısı” olduğu söylenmekte. 

Şarkılar    gerçekten   dokunaklı;    Meltem Cumbul 
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Şener Şen’e “Bu şarkıya ağlamak için Kürtçe bil-

meye gerek yok” demişti ya, fadodaki acıyı hisset-

mek içinde de Portekizce bilmek gerekmiyormuş 

gerçekten...

Şanslıyız, St.Antuan ayının sonu gelmiş, en büyük 

eğlence bu akşammış ve Alfama’daymış.

Alfama, alternatif “entel dantel” mekanları, 

sokakları ile ünlü. Gidenler bilir, Kumkapı’daki 

Hıdırellez şenliklerinin  aynısı. İğne atsan ger-

çek anlamda yere düşmüyor; biz bazı sokaklar-

da kalabalık nedeniyle yarı yoldan dönüp rota 

değiştirdik. Burada köfte, sucuk yerine mangal-

larda kafam kadar sardalyalar var. Ortama uy-

duk sardalye yiyip sangria içiyoruz. Bütün bu 

nümayişin bir eksiği var; müzik ve dans. Hafif 

bir müzikle yerinde sallananlar yetmedi bize! 

Nerde davul zurna eşliğinde,  8/9’lik ritimle  ger-

dan kıranlar! Hani bunlar bir asır Arap kültürüyle 

yoğrulmuşlardı, insan biraz kıvırmayı öğrenmez 

mi?

Lizbon’da ikinci gün kiralık arabamız ve deli 

gibi araba kullanan sevimli bir kadın şoförümüz 

var. Bugün Lizbon etrafında küçük daire turu 

yapacağız. İçinde birbirinden güzel seramik karolar 

bulunan Ulusal Sintra Sarayı’nı, Cinderella’yı filme 

çekmek için  film platosu olarak inşa edilmiş 

gibi duran Pena Sarayı’nı, “ben neredeyim, niye 

buradayım” dedirten yükseklikte merdivenlerden 

çıkınca nerdeyse bütün Portekiz’i görebildiğimizi 

sandığımız kaleyi geziyoruz. Tur programlarına 

alınmayan, rehberimizin de gitmek istediğimizde 

şaşırdığı, benim çok beğendiğim orman içinde 

Capuchos Convent Manastırı’na gidiyoruz. 

Kayaların içine oyulmuş labirent gibi, sanki içinde 

yedi cüceler yaşıyormuşçasına küçük küçük oda-

lar, mutfak, banyo, eğitim odası var manastırda. 

Tüm tavan ve duvarlar rutubete karşı mantarlarla 

yalıtılmış. Tam bir minimalist mimari.

İkinci gün Lizbon etrafında büyük daire 

turuyapıyoruz; ilk durak Fatima... Biri erkek ikisi kız 

üç çocuk çoban koyunlarını otlatırken Meryem Ana 

görünüyor ve üç sır veriyor  onlara. İşte o bölgede 

devasa bir haç ve kilise kuruluyor. Hristiyanların 

hac ziyareti gibi bir olay. 1km’lik ince uzun bir yol 

insanlar dizlerinin üstünde haça ulaşmaya çalışıyor 

dileklerinin olması için, hastalar- kimi tekerlekli 

sandalyede-  şifa için dua ediyorlar. Rahipler, mey-

dan etrafında dualarla dönerek ayini tamamlıyor. 

Belli ki dini bir merkez. Üç sırra gelince: Birincisi 

sırrın  1. ve 2. Dünya Savaşı’nın çıkacağı,  ikinci 

sırrın komünizmin yıkılması ve üçüncü sırrın  ise 

Ağca’nın papaya suikast yapacağı olduğu iddia 

ediliyor. Bu sırlar size de dini olmaktan çok siya-

si gelmedi mi?  İçeride adaklık mum satışları, içi 

ağırlıkla Hıristiyan inancını simgeleyen objelerle 

dolu devasa bir hediyelik eşya mağazası… Az bi-

raz ticaret kokuyor. Ben mistik bir hava kokusu 

almadım. Ayrıca neden bir Müslüman ismi olan 

Fatima? Sorumuza doyurucu bir cevap alamadık. 

Sırada 2 küçük kasaba, 2 gotik katedral var. İkisi 

de kat ettiğimiz yola değdi. Hatta sonuncu için, 

“çok kilise gördük, para verip girmeyelim” diye 
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cimrilik yapıyordu ki tatlı, çılgın kadın şoförümüz 

“bunca yolu bunun için geldik,  mutlaka girin ge-

zin, pişman olmayacaksınız” dedi. Doğruymuş, 

görülesiydi. İçeriyi gezerken genişçe bir odada tam 

da minbere benzeyen yeri sorduğumuzda, önemli 

kararların halka bildirildiği yer olarak açıkladılar 

( Allah, Allah, “Cuma Hutbesi” olmasın!).  Yine 

sorduk, buraların yapımında Müslüman ustalar 

çalışmış hep, esinlenme olabilirmiş!  Sonraki du-

rak kalesi, kilisesi, evleriyle Obidos; şirin, güzel, 

bozulmamış, bolca hediyelik eşyalı bir ortaçağ 

kasabası. 

Tur bitti… Tepede denizi, yani okyanusu gören 

lokantada yemek,  aşağıda çok geniş ve uzun 

kumsalıyla sahil…

Yemek demişken balıksa tercihiniz, cennettesiniz 

demektir. İki kişilik dedikleri porsiyonla dört kişi 

doyar. Turist olarak ne denenmesi gerekiyorsa 

denedik: Tortilla, patatesli omlet, gazpacho (taze 

sıkılmış domates suyu, biber, ince kıyılmış taze 

soğan, maydanoz, bol sarımsak ve salatalıkla 

yapılan soğuk bir çorba), tapas, sardalyalı avoka-

do, çeşit çeşit paella (Ana malzemesi pirinç olan 

içinde bolca deniz ürünü bulunan geleneksel bir 

İspanyol yemeği. İçinde  sebze, tavuk eti, jambon 

veya dana eti de olabilir), peynir, zeytin ve jambon, 

ekmek dilimi üzerinde peynir ve domates, chorizo 

(salçalı sucuk), haşlanmış karides gibi yiyeceklerin 

ufak porsiyonlarda servis edildiği İspanyol mezesi.   

Arroz con leche, pirinç ve sütle hazırlanan üzeri 

tarçınla süslenip servis edilen geleneksel bir tatlı 

türü. 

İçecek olarak: Sangria ve şarap. Sangria, içinde 

Lizbon’dayız... Ve Lizbon’da fado dinliyoruz. Fado , Portekiz’in türküsü 
ve hatta arabeski. Fado, kadının denize açılan ve bir daha dönmeyen 
erkeğine yaktığı ağıt; bu sebeple acılı, hüzünlü, aşk kokmakta, bu se-
beple ağırlıkla kadın sesi... Kelime anlamının da İngilizcedeki “fade”in 
anımsattığı üzere “kader, alın yazısı” olduğu söylenmekte. Fadodaki 
acıyı hissetmek içinde Portekizce bilmek gerekmiyormuş gerçekten...

kırmızı şarap, doğranmış  bol meyve ve az mik-

tarda konyak, bol buz bulunan İspanyolların en 

meşhur içeceği.

Aklımda kalanlar:

*Siz ister anlayın ister anlamayın cevaplar 

İspanyolca ve kesintisiz.

*İslamiyet  en parlak dönemini yaşamış belli. Hala 

egemenlikleri devam etseymiş aynı mı olurdu, 

kuşkuluyum.

*Yetmiş yaş üstü kadınlar şahaneler! Trende, met-

roda, otobüste, çarşıda, kafede… her yerdeler; çok 

şıklar ve çok zarifler, bayıldık.

*Hepsi kadın, başörtülü 20’li yaşlarda 2-3 Türk 

turist kafilesine rast geldik. Geçmişin izlerinin 

peşindeler diye düşündük.

*Lizbon’u İstanbul’a benzetiyorlarmış. Yeditepe, 

boğaz falan. Bence İstanbul’a haksızlık.

*Ayrıca siyahı, beyazı, Arabı, Uzakdoğulusu, Çin-

geneleriyle oldukça karışık; tek bir Portekiz pro-

totipi oluşmuyor kafanızda. İspanya daha sade 

anlaşılan, iyice ayıklamışlar “ötekileri”!

*Portekiz yıllarca sömüren ülke değil de 

sömürülen, yenice sosyalizmden çıkmış bir ülke 

görünümünde.

Gezi; artık kız kardeşim olan 

görümcem Fatma, nere-

deyse 40 yıllık arkadaşım 

Bedia, onun can oğlu Ekim 

ve 18 yıldır muayenehanede  

her türlü kahrımı çeken 

Gülşen’imle olabilecek en 

huzurlu geziydi.

Hepsine sevgilerimle…
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TRAVMA OLGULARINDA TEDAVİ PLANLAMASI

İçindekiler:

1. Anatomik Yapılar

2.  Sınıflama ve Muayene

3.  Kuron Kırığı

4.  Kuron-Kök Kırığı

5.  Kök Kırığı

6.  Sarsılma ve Subluksasyon

7.  Ekstrüzyon ve Lateral Luksasyon

8.  İntrüzyon

9.  Avulsiyon

10.  Destek Dokularda Travma

11.  Süt Dişlerinde Travma

Yazarı: Mitsuhiro Tsukiboshi, DDS

Bu kitapta, Dr.Tsukiboshi bir travmatik yaralanma prognozunun saptanmasındaki üç faktörün önemi-

ni vurgulamaktadır: Travmatik yaralanmanın yaygınlığı ve şiddetinin doğru tanısı, yaralanmanın akut 

yönünün başlangıç tedavisi, travma sekelinin uzun dönem takibi ve tedavisi. Dental travma konusun-

da diğer kitaplarda sıklıkla rastlanılan  önemli bir özellik gereksiz tedavi işlemlerinin önlenmesine, 

özellikle genç hastaların dişlerinde, verilen önemdir. Dr. Tsukiboshi yaralanma sonrası iyileşmenin bi-

yolojik temelini  ve diş travmaları tedavisinde  normal iyileşme proçeslerin kullanılmasının getireceği 

yararları açıkca tanımlamaktadır. Aşırı bir tedaviden kaçınılmalıdır. Bu kitabın amacı, travma oluşmuş  

dişin tedavisinde mevcut güncel bilgi ile dişlerin korunmasında rehberliğin sağlanması, fonksiyonun 

tekrar oluşturulması ve travmatik yaralanma sonrası estetiğin geliştirilmesidir.

Çeviri Editörü:Prof.Dr. Koray Gençay
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“Onu gördüm ve yaz geldi. 

Sanki kapı çalınıp çocukluk arkadaşınız yıllar sonra tekrar çıkagelmiş gibi… Unuttuğunuz 

bir anıyı bulmak gibi…

Çok eskide kalmış, yıllar sonra yeniden duyduğunuz anda geçmiş bir zamanı size taşıyan 

bir şarkı gibi… 

Dağ yollarında kaybolduktan sonra birdenbire, bir dönemeçte denizle karşılaşmak gibi…

Yaz… bitmesini hiç istemediğim eşsiz anlar ve hiçbir şeyin, hiç kimsenin sonsuza dek 

benimle kalmayacağını anladığım ayrılıklar mevsimi…”

Kürşat Başar’ın yeni romanı “Yaz”, on bir yıl aradan sonra Everest Yayınları’ndan çıktı. 

Kitap, yakın tarihimizin kritik bir döneminde dünyaya gelen, hayata kayıplarla başlayan bir gencin büyüme serüven-

ini ve yaşadığı sarsıcı aşkı konu ediyor.

Koşullar gereği çocuk yaşında Kıbrıs’tan İstanbul’a göç eden Murat, büyüdükçe içine kapanarak kitapların 

dünyasında teselli bulur. Bir yaz günü, karşısına Emel’in çıkarmasıyla hayatı değişecektir. Hayatımızın dönüm 

noktalarından biri saydığımız o aşkın, o kişiyle tanışıklığımızın genelde yaz aylarına denk gelmesi tesadüf olmasa 

gerek. Kitabın başkahramanı da buna benzer bir durum yaşıyor. 

Hayaller, sırlar ve sarsıcı anlarla dolu bu ilişki; Murat’ın peşini hiç bırakmayacak, zaman içinde geçmişiyle, yaşanan 

acılarla kesişerek, onu derin bir hesaplaşmaya sürükleyecektir. 

“Çok okumuş yeteneksizlerden değilim. En azından bunu söyleyebilirim. Bir hikâyeyi herhangi bir şekilde anlatan 

romanlardan da çok sıkılırım. Bana sözcükleri başka türlü kullanan, duymadığım, beklemediğim şeyleri anlatması 

lazım” diyen Kürşat Başar, her zaman olduğu gibi, şiirsel üslubu ve felsefi yaklaşımıyla zenginlik katıyor romanına…  

Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında 2 Temmuz 1993 günü Madımak Otelin’de yitirdiğimiz 35 

aydın-sanatçı içinde yer alan şair Metin Altıok’a bir saygı albümü hazırlandı. 

Yapımcılığını Anadolu Müzik’in üstlendiği albümde, Metin Altıok dizelerinden bestelenmiş 28 şarkının yanı sıra 

kendi sesinden bir şiiri de yer alıyor. Metin Altıok, albümde yer alan şiirinde, “Hoşça kal diyebildim güçlükle- Sesimi 

iğneden geçirerek - Dönüp arkama yürüdüm- Adım adım gittikçe küçülerek...” dizeleriyle, şiirine ısrar ve tutkuyla 

bağlı olanlara büyük ve bir o kadar da güçlü bir veda gönderiyor. 

Albüme; Grup Gündoğarken, Candan Erçetin, Ogün Sanlısoy, Vedat Sakman, Hilmi Yarayıcı, Yasemin Göksu, Senem 

Demircioğlu, Mehtap Meral, Orhan Alkaya, Muhteber Cihaner, Kumdan Kaleler, Çiğdem Erken, Umay Umay, Birsen 

Tezer, Demet Sağıroğlu, Doğan Duru, Selim Tarım, Mazlum Çimen, Ersel Serdarlı, Güvenç Dağüstün, Nevzat Karakış, 

3 Bas, Üç Anadolu ve Murat Evgin vokalleriyle renk katmış. Ayrıca Güneş Duru, Kerem Doğrar ve Cihan Sezer beste-

leriyle albüme katkı sunmuş. 

Çalışmaları bir yıldır süren ve yüze yakın Metin Altıok dostunun emeğinin geçtiği albümde, 21 yeni bestenin yanı 

sıra, Fazıl Say ve Serenad Bağcan’ın iki şarkısı da yer alıyor. Sezen Aksu’nun çok sevilen Onno Tunç bestesi olan 

“Kavaklar” parçası ile Ataol Behramoğlu’nun Metin Altıok anısına yazdığı ve Zülfü Livaneli tarafından seslendirilen 

“Yangın Yeri” de dinleyicinin ruhunu bir kez daha fethetmeye aday. 

Metin Altıok’a ait “Kimliksiz Ölüler” adlı şiirin hem Kürtçe hem de Zazaca versiyonlarıyla hazırlanmış iki ayrı beste, 

albümün kayda değer sürprizlerinden. Son yıllarını Bingöl’de geçiren Metin Altıok’un yazdığı şiirin Kürtçe versiyonu 

Mirady tarafından ‘Miriyên Bênasname’; Zazaca versiyonu ise Kardeş Türküler tarafından ‘Merdê Bêkamiyê’ adıyla 

okunmuş.

YAZ / KÜRŞAT BAŞAR 

METİN  ALTIOK ŞİİRLERİNDEN ŞARKILAR 
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Nadine Gordimer, 20 Kasım 1923 yılında Güney 

Afrika’da Johannesberg yakınlarında bulunan 

Spring maden kasabasında Yahudi ve göçmen bir 

ailede doğdu. Babası çarlık karşıtı aktivist olarak 

Litvanya’dan göç etmişti, annesi İngiltere’den. 

Anılarında bahsettiğine göre ırk ayrımcılığı ve 

ekonomik eşitsizliğin yanlış olduğunu küçük yaşta 

bu evde öğrenmişti. İlk öyküsü 15 yaşındayken 

yayınlandı ve ölene dek yazdı; ardında onlarca ro-

man, yüzlerce öykü ve sayısız deneme bıraktı.

Nadine Gordimer için “Güney Afrika’nın vicdanı” 

deniyordu çünkü o, Anti-apartheid hareketinin 

güçlü yazarıydı. Apartheid Afrika dilinde “ayrılık” 

anlamına gelmektedir. Anti-apartheid (ırk ayrımı 

karşıtı) hareketin öncüsü Nelson Mandela’dır 

ve Nadine Gordimer da Güney Afrikalı bir beyaz 

yazar olarak bu hareketin destekçisidir. Nelson 

Mandela’nın 1962 yılında yargılandığı davada 

yaptığı ünlü “ölmeye hazırım” savunmasının 

editörlüğünü yapmıştır. Bu savunmada şöyle der 

Mandela:

“Bu, kendi dertleri ve deneyimlerinden esinlenen 

Afrikalıların savaşımı, yaşama hakkı için verilen 

bir savaşım… Ben, herkesin uyum içinde yaşadığı, 

eşit fırsatlara sahip olduğu demokratik ve özgür 

bir toplum idealini savunuyorum. Bu, uğruna 

yaşayacağım ve başarıya ulaşacağını umduğum 

bir ideal ve gerekirse bu ideal için ölmeye de 

hazırım.”

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 1948-1994 

dönemi “Apartheid” olarak isimlendirilir; 1948 

yılında seçimle iktidara gelen Ulusal Parti’nin 

ırkçı ayrımcılık yönetimini tanımlar, beyazların 

üstünlüğüne dayanır ve bu üstünlük çıkarılan 

yasalarla desteklenir. Bu yönetim bütün dünyanın 

gözü önünde 1994 yılına kadar varlığını sürdürür. 

Nelson Mandela 27 yılını hapiste geçirir ve ırkçı 

rejimin yıkılmasının ardından Güney Afrika 

Cumhuriyeti’nin başkanı olur. 

Bu süreç içerisinde Nadine Gordimer, siyahîlerin 

hakları için mücadele eder, Mandela’nın lideri 

olduğu Afrika Ulusal Konseyi’ne (ANC) üye olur; 

ANC saflarında ırkçı yönetimin yıkılması için 

mücadele eder. Bu arada ırk ayrımının insanlar 

NADINE GORDIMER 
(1923-2014)

“Yazdıklarımda çevremdeki hayatı kullandım, 

çevremdeki hayat ise ırkçıydı. Dünyanın her-

hangi bir yerinde yazar olabilirdim ama benim 

ülkemde yazmak ırkçılığa meydan okumak 

demekti.”



dergi temmuz/ağustos 2014 57

Dişhekimi 
Nilgün Onarıcı

nonarici@hotmail.com

twitter: @nilgunonarici

üzerindeki yıkıcı etkisini, ırkçılığın insan ruhuna 

aykırılığını anlatan öykülerini, romanlarını yazar. 

1974 yılında Man Booker Ödülü’ne lâyık görülür. 

1991 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanır. Bu 

ödülü Afrika kıtasından kazanan ilk kadın yazar 

olur ve Nobel Komitesi Gordimer’i “Muhteşem 

epik yazar” olarak nitelendirir. Bütün kazandığı 

başarıya rağmen ırkçı rejimin baskılarına maruz 

kalır; kitapları yasaklanır ama bütün dünyada 

okunur.

“Taşa yontulmuş bir figür değil, uzun mu uzun 

adam, etten, kemikten, çektikleri onu kindar 

değil daha da insancıl kılmış, hatta apartheid 

hapishanesini yaratan insanlara karşı bile.” 

Bu sözlerle tanımladığı Mandela’nın ardından 

ülkeyi yöneten Jacob Zuma’yı da eleştirmekten 

kaçınmadı. Zuma’nın “hassas” sayılan bilgilerin 

yayımlanmasını sınırlandırmaya yönelik yasa 

tasarısına karşı çıkarak “insanların sansürden 

kurtulmak için neler çektiklerini bir düşünürseniz, 

sansürün yeniden canlandırılmasını kabul-

lenemezsiniz” demişti. Çünkü onun deyimiyle; 

“Sansür, onu yaşamış olanlar için asla bitmezdi, 

düş gücüne vurulmuş bir darbeydi sansür, onu 

yaşamış olanı sonsuza dek etkilerdi.” 

‘Yanımda Kimse Yok’ adlı kitabında ırkçı yönetim 

sonrasındaki Güney Afrika’yı anlattı.

Hayatı; ırkçılığa, sansüre, emek sömürüsüne, bilg-

inin devlet kontrolünde kalmasına karşı çıkmak, 

AIDS ile mücadeleye destek olmakla geçmiştir. 

Romanlarında bu olayları harmanlayarak Güney 

Afrika insanını anlatır ama evrenselliği yakalar, 

çünkü satır aralarında anlattığı insanlık ve özgür-

lüktür. “Gerçek her zaman güzel değildi, ama 

gerçeğe duyulan açlık güzeldi” diyen yazarın dil-

imize çevrilen kitapları şunlar: July’nin İnsanları, 

Yaşamaya Bak, Oğlumun Öyküsü, Ayartma, 

Evdeki Silah, Kimi Güzelliklere Değer, Yanımda 

Kimse Yok ve Başka Dünyalar.

“Yazmak hayatı anlamlandırmaktır. Hayatınız 

boyunca yazıp durur ve belki de hayatın küçük bir 

alanını anlamlandırırsınız.”

“İçtenlik, kişinin kendi hakkında hiçbir fikre sahip 

olmamasıdır.”

“Herkes en nihayetinde yalnız, kendi özüne 

yöneliyor” diyen alçakgönüllü muhteşem insanın 

özgürlük ve insanlık üzerine düşüncelerini 

öğrenmek isterseniz en azından bir kitabını 

okuyun!
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Dişhekimi SÜMEYYE KILIÇKAYA

Dişhekimi ABDÜSSELAM YILDIZ

Dişhekimi ALPER ŞEN

Dişhekimi VESİLE ÖRGE

Dişhekimi GİZEM TERZİOĞLU

Dişhekimi MUHAMMED TANRIKULU

Dişhekimi CEMAL YILDIRIM

Uzman Dişhekimi BURCU AKTAŞ ÇELİK

Dişhekimi NURDAN YILDIZ

Dişhekimi NURCAN YILMAZ

Dişhekimi ÖZGE KÖY

Dişhekimi GİZEM YEŞİL

Dişhekimi MEHMET DOĞAN

Dişhekimi KÜBRA TÜRKMEN

Dişhekimi SÜLEYMAN UNUTULMAZ

Dişhekimi DAMLA AKŞİT BIÇAK

Dişhekimi SAFFET BURAK BAŞAK

Dişhekimi EMİR KAHYALAR

Dişhekimi SİNAN YUMŞAK

Dişhekimi UĞUR ALTINAY

Dişhekimi SALİH SEVEN

Dişhekimi EVREN ÖZEN

Dişhekimi GÜLŞEN UYSAL

Değerli Meslektaşlarımız 

Aramıza Hoşgeldiniz
İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

Dişhekimi ÖYKÜ ÇAPALI

Dişhekimi NEŞE  BALIBEY

Dişhekimi GÜLCE ALP

Dr.Dişhekimi EMİNE BERİL KARAMANLI

Dişhekimi SEZAİ ARAMA

Dişhekimi MEHMET HÜRCAN DEMİRCAN

Dişhekimi HANDE PEHLİVAN

Dişhekimi ÇİĞDEM BEKTAŞ

Dişhekimi ABİL BABAOĞLU

Dişhekimi ZEYNEP BETÜL BOSTAN

Dişhekimi METİN SAVCI

Dişhekimi ŞEFİK ONUR ÖZKAN

Dişhekimi HÜSEYİN AVNİ AYGEN

Dişhekimi KORAY GÜVEN

Dişhekimi HALİT GÜR

Dişhekimi DOĞAN  HİZMETÇİ

Dişhekimi ECE İREM RAVALI

Dişhekimi ELİF GÜL İÇTİN

Dişhekimi ŞUAYB MOĞULKOÇ

Dişhekimi SELİN KUMRAL

Uzman Dişhekimi DEFNE YANIK

Dişhekimi AYNUR SONAT

HOŞGELDİN BEBEK

Dişhekimi Özgür ve Devran Baydemir’in oğulları Kuzey bebek 18 Haziran’da dünyaya geldi.

Kendilerini kutlar, yeni bebekleriyle uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz.

VEFAT

Dişhekimi Sedat Ayaz’ın annesi Halide Ayaz,

Dişhekimi Abdullah Cüneyt Besler’in annesi Münevver Semanur Besler,

Dişhekimi Semra Çetingöz’ün annesi Müşerref Çetingöz vefat etmiştir. 

Meslektaşlarımızın, ailelerinin ve yakınlarının acılarını paylaşır, başsağlığı dileriz.
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Büyük numara...

Dişhekimi Fırat Budacı
budaci@gmail.com

Duygu yine bana ulaşmaya çalışıyor, belki de 
kalın sesli Serkan’dır ya da bir bant kaydı; aç-
madan bilinmez. 444’lü numaralar aradığında 
genelde bilgisayar başında olduğumdan 
numarayı hemen Google’a soruyorum. Sağ 
olsun Google hepimizi birer ajana çevirdi. 
Bazen, arayan hayatımın hiçbir döneminde 
kapısından bile girmediğim bir banka çıkıyor. 
Telefonu açmasam da niye ısrarla aradıklarını 
ve neden beni seçtiklerini merak ediyorum: 
İyi günler Fırat Bey, methinizi çok duyduk. 
Size bir türlü ulaşamayınca bu maili atmak 
zorunda kaldık. Bugünlerde telefonlarımızı 
açmıyorsunuz, ama geçmişteki konuşma 
kayıtlarınızdan bildiğimiz kadarıyla, ge-
reksiz nezaketiniz, komik ikilemleriniz ve 
asosyalliğiniz yüzünden karşınızda konuşanı 
bir türlü kesemiyor, size yapılan teklifleri 
istemediğinizi net bir dille ifade edemi-
yorsunuz. Bu durum, bizlere sizi defalarca 
arama konusunda güç veriyor. Siz bizim 
için bulunmaz bir nimetsiniz Fırat Bey. Ku-
rumsal bir dille konuşan bizlere verdiğiniz 
cevaplar, nezaketle faka basmak arasında 
gidip gelen o titrek ses tonunuz ve akıl almaz 
kararsızlığınız tüm çağrı merkezi çalışanlarını 
çok heyecanlandırıyor. Kalite standartları 
açısından kayıt altına aldığımız milyonlarca 
kayıt arasında, sizin kayıtlarınız,“Kararsız 
Müşterinin Kararını Siz Verin” başlığı altında 
bizlere ders olarak okutuluyor. 444 Dünyası 
olarak sizi aramaya, kaba, aksi, sevimsiz 
müşterilerimizden yoruldukça sizde huzur 
bulmaya kararlıyız. Açın artık şu telefonları 
Fırat Bey, o titrek sesinizi çok özledik... 
     
Telefon ısrarla çalmaya devam edince 
açıp hadlerini bildirmeye karar veriyorum. 
Amacım, bugüne kadar kalite standartları 
açısından kayıt altına alınan, “Yani ben pek 
ilgilenmiyorum aslında...”, “Şu an müsait 
değilim, belki sonra...” gibi iştah kabartan 
cevaplarıma, “RESMEN TACİZ EDİYORSUNUZ! 
BENİ BİR DAHA ARAMAYIN!” gibi şanlı bir 
kayıt eklemek. Bir tokat gibi patlamak için de-
rin bir nefes alıp öfkeyle açıyorum telefonu. 
Aldığım nefesi, “alo” kelimesiyle birlikte ve-
rince biraz sapık bir başlangıç oluyor. Dev bir 

sevişmenin tam ortasındaymışım havası veren 
bu alo yüzünden karşımdaki giriş yapamıyor. 
Kayıt başlamışsa durum fena. Karşıdan ses 
gelmeyince, bir iki saniye içinde duşumu alıp 
gelmiş gibi net bir sesle, “Buyrun?” diyorum. 
Karşımdaki, belki de meslek hayatında ilk 
defa ezber metninin dışına çıkarak, “Müsait 
misiniz Fırat Bey?” diye soruyor. Bu şartlarda 
devam etmem ve 444 Dünyası’na haddini 
bildirmem olanaksız, “Aslında şu an müsait 
değilim, daha sonra arayın,” diyerek kalite 
standartları açısından yerlerde sürünen kaydı 
sonlandırıyorum. Bu iyi olmadı, fakat öfkemi 
komediye yedirecek değilim. Bir sonraki 
aramayı düşünmek zorundayım. Zaten beş 
dakika içinde, utanma duygum yerini yeniden 
öfkeye bırakıyor. Oturup 444’lü numaralara 

karşı bir bildiri kaleme alıyorum. Yazdıkça 
coştuğumdan bildirim toplam üç sayfa sürü-
yor. Yerim dar. Sizlere bu bildirinin sadece 
(heyecandan ayakta yazdığım) final kısmını 
sunabiliyorum.       
(...)

Dostlarım! Şirketlerin sürekli tacizine uğrayan 
zavallı kardeşlerim! 444 kapitalizmin alan 
kodudur! Bu büyük numaranın nimet gibi 
sunduğu yalanlara artık dur demenin zamanı 
geldi. Zaten harcanmış yaşamlarınızın bir 
dakikasını daha 444’lere ayırmaya vak-
tiniz yok. Gün, telefon ekranında 444’ü 

#×#×Ƨ*+ȣ
@#$½%&+( /+
!!!!!* ȣ×#
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gördüğünüzde gözlerinizi tiksintiyle kısmanın 
günüdür. Gün,“harcarken kazandıran” kredi 
kartlarını,“havalara uçuran” mil puanları, 
ölümünüze yakın huzuru vadeden hayat 
sigortalarını, ilk hastalığın ardından toz 
olan sağlık sigortalarını,“konuşturdukça 
konuşturan” tarifeleri, “çok avantajlı” pa-
ketleri ve daha nice sahtekârlıkları birer nimet 
gibi neşeyle sizlere sunan, ama siz aradığınızda 
öfkenizi bant kayıtları arasında tuşlaya 
tuşlaya dolaştırarak muhattapsız bırakan 
444’ten hesap sorma günüdür. Hepinizden 
son bir final konuşması için hazırlanmanızı 
istiyorum. İlk çağrıda açın telefonlarınızı. 
Sesinizi tok tutun. Hizmet adı altında sunu-
lan bütün teklifleri reddeden öfkeniz, büyük 
bir basınçla ağzınızdan fırlayarak yolunun 
üzerinde ne varsa yıkıp geçsin; Duygulardan, 
kalın sesli Serdarlardan, bant kayıtlarından, 
plaza koridorlarından şiddetinden hiçbir 
şey kaybetmeden ilerleyerek sokaklara 

çıksın. Gittikçe büyüyen öfkeniz, Göcek’te, 
Gökova’da, Kekova’da yatlarını demirleyen 
büyük sahiplerin kulaklarına ulaşsın: “Efen-
dim müşterilerimiz çıldırdı. Çağrı merkezi 
topyekün istifa etti. Müşteriler sigortalarını 
iptal ediyor, hesaplarını ve kartlarını teker 
teker kapatıyor!” 

İşte bu, zafere adım adım yaklaşırken asıl 
gerçeği göreceğiniz kutlu gündür dostlarım! 
Haberi alan muktedirler, sonlarının 
yaklaştığını hissederek son bir numara için 
gerçek yüzlerini gösterecekler. Büyük kaosun 
ortasında telefonunuz çaldığında ekranda 

bambaşka bir numara göreceksiniz. İşte o va-
kit, aslında sizi arayanın emekçi çağrı merkezi 
çalışanları olmadığını, onların yalnızca birer 
maşa olduğunu anlayacaksınız. Çünkü sizi 
arayan 666’lı numarasıyla şeytanın ta kendisi 
olacak. 

Bildiriyi bitirmemden kısa bir süre sonra te-
lefonum tekrar çalıyor. Ekranda aynı 444’lü 
numarayı görünce suratım kendiliğinden 
geriliyor. Gözlerimi tiksintiyle kısarak bu 
gerilime destek veriyorum. Bir şeyler olacak, 
hissediyorum. Dudaklarım sert bir başlangıç 
için şekilden şekile girerken, ağzımdan 
kendiliğinden, “İşte şimdi sıçtın 444!” kelime-
leri dökülüyor. Henüz bir bildiri kaleme almış 
olmanın sıcaklığını tüm bedenimde hissediyo-
rum. Bir yandan heyecanlıyım, çünkü birazdan 
yapacağım büyük çıkış, kalite standartları 
açısından kayıt altına alınarak bir tür belgeye 
dönüşecek. Telefonu açıyorum. 444’ü kadife 

gibi bir ses tonuyla selamladıktan sonra dinle-
meye geçiyorum. Amacım, bana söylenenleri 
bir süre dinleyerek karşımdakini kendi oyun 
alanında rahatlatmak ve sonunda sürpriz bir 
patlamayla gerçek bir ders vermek. Fakat ne 
yazık ki karşımdaki çok net ve kısa konuşuyor, 
üstelik bu kısa konuşmanın içinde beni 
kandırmaya yönelik, öfkemi ayaklandıracak 
herhangi bir teklif de yok. Sanırım tehdit edili-
yorum. “Anladım,” diyorum karşımdakine. Ve 
bildirimin çok uzağında, hayatın asıl gerçeği 
için kayda giriyorum: “Tamam sorun yok, 
perşembe gününe kadar asgarisini ödeyebi-
lirim. Toplam borcum ne kadar demiştiniz?”

(.........................................................
............................................................................
............................................................................

.......................................................................
.............................................................)
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Çizerimiz İlhan İşler’in, rahatsızlığından dolayı bu sayımızda yeni çizimi yer almamaktadır. 
Gene de bizi karikatürsüz bırakmayarak eski çizimlerinden birini gönderen  çizerimize geçmiş olsun diyoruz.

Dişhekimi İlhan İşler
iisler1@yahoo.com
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