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Deðerli meslektaþlarýmýz,
2012 baþlarýnda Bursa'da 9-13 Ekim arasýnda
yapýlacak olan Ulusal Kongre'mizin temasýný þiddet
olarak seçtiðimizde böyle bir yýl geçireceðimizi hiç
düþünmemiþtik. Giderek sýradanlaþan, hekime ve
kadýna yönelik þiddet haberlerinden etkileniyorduk.
Ancak yaz aylarý, biri için acýmýz geçmeden diðeri
için üzüldüðümüz çok sayýda ölüm haberinin
manþetlerden inmediði bir dönem oldu. Bu kadarýný
beklemiyorduk açýkçasý.
Toplumun her katmanýnda þiddet olgusu giderek kalýcý bir yer ediniyor. Hiçbir
yerde güvende hissedemiyoruz. Kýrsalda ya da þehirde, okulda ya da ailede, evde ya
da iþte hep þiddet var. “Bugün haber bültenimize ölüm haberi vermeyerek
baþlýyoruz” sözü ilk haber oluyor.
TPD, Ulusal Kongre için bu temayý seçerken konuya dikkat çekerek duyarlýlýk ve
farkýndalýk yaratmak amacýyla hareket etmiþti. Ýçinde bulunduðumuz koþullarda
bu noktadan biraz daha ileri gidilmeli diye düþünüyoruz. TPD daha aktif ve öncü
rol alarak çözüm yollarý için de çalýþmalý. Kongre bunun için iyi bir ortam
yaratacak. Bunun için kongre içinde yer alan TPD Forumu'nun konusu “Þiddet
Karþýsýnda Psikiyatristler ve TPD Ne Yapmalý?” olarak belirlendi. Bu nedenle
Kongre oturumlarýna ve TPD Forumu'na katýlýmýnýz bizim için, sizler için yani
tüm bir meslek camiasý için çok deðerli.
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Saðlýkçýlara Karþý Þiddet
Osman Elbek
Yard. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý, Aydýn

D

ünya Saðlýk Örgütü þiddeti "Kiþinin kendisine ya da
baþka birisine, bir gruba ya da topluma karþý fiziksel
gücünü istemli olarak kullanmasý ya da tehdit
etmesi" olarak tanýmlýyor. Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO)
ise, "belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden
planlanmamýþ beklenmedik olayý" iþ kazasý olarak
tanýmlamaktadýr. Ýþyerinde yaþanan þiddet olaylarý iþ kazasý
kapsamýnda deðerlendiriliyor.
Þiddetle iliþkili faktörler
Literatür verileri saðlýk çalýþanlarýnýn þiddete
uðrama riskinin diðer meslek gruplarýna göre
çok daha yüksek olduðuna iþaret eder.
Örneðin Finlandiya'da yapýlan bir çalýþmada,
psikiyatri hemþirelerinin, hapishane
gardiyanlarý ve polislerin ardýndan en çok
þiddete maruz kalan üçüncü meslek grubu
olduðu gösteriliyor.
Benzer biçimde acil servis çalýþanlarýnýn da
saðlýk çalýþanlarý arasýnda en fazla þiddete
uðrayan grup olduðu dikkati çekiyor.
Türkiye'de yapýlan çalýþmalar da, saðlýk
hizmeti alanýnda þiddetin son yýllarda giderek
yaygýnlaþtýðý yönündedir.
Saðlýk çalýþanlarýna yönelen þiddetin ekip
uyumu ve saðlýk biriminin yönetici desteði ile
negatif, hasta sayýsý ile pozitif iliþki olduðu
bilinir.

Ne üzücüdür ki, her beþ çalýþandan ancak birisi mesleki
riskler konusunda eðitim alýyor. Ancak korkutucu bu tablo
karþýsýnda dahi saðlýk çalýþanlarý, kendilerine yönelen bu
travmada sýklýkla yalnýz kalýr, çoðunlukla olaylarý rapor
etmez, rapor edilen durumlarda ise idari yapýlar hemen
daima hastayý saðlýk biriminden uzaklaþtýrarak olayý
kapatmaya çalýþýr.

Þiddet ile gelir
daðýlým
adaletsizliði ve
eðitim eþitsizliði
arasýnda yakýn
iliþki vardýr. Bu
nedenle
Türkiye'deki
eðitim ve
ekonomik
sorunlarýn
çözümlenmesi
hayatidir.

Öte yandan veriler þiddetin en fazla mesai saatleri içerisinde
yaþandýðýna iþaret ediyor. Ayrýca kadýnlar þiddete uðrama
açýsýndan dezavantajlý konumdadýr.
Benzer biçimde birinci basamakta, acil serviste ve kamu
hastanelerinde çalýþma da þiddete uðrama ihtimalini artýyor.
Ýlaç alma, alkol alýþkanlýðý ve uzun süre bekleme hasta ve
hasta yakýnlarýndan kaynaklanan þiddet riskini arttýran diðer
etmenlerdir.

Özetle hem hekimlerin hem de hastalarýn
içinde yaþadýðý mevcut ekonomik ve
toplumsal koþullarýn yarattýðý sosyal
psikoloji, karþýlýklý tahammülsüzlüðü,
empati ve tolerans yitimine neden olmakta ve
gündelik hayatta varolmak için bencilce
rekabeti "olumlu" bir deðer olarak kodluyor.
Böylesi bir ortamda, saðlýk çalýþanlarý ve
hastalarýn birbirleriyle olumsuz etkileþimlere
girmesi ve mevcut olumsuz etkileþimlerin bir
süre sonra þiddete dönüþmesi ise neden deðil,
aksine sonuç olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Öneriler

1. Toplumda þiddetin son yýllarda yaygýnlaþtýðý konusunda genel bir kabul herkes tarafýndan paylaþýlýyor. Dünyada yaþanan bölgesel
ölçekli çatýþma ve savaþ, ülkemizde yaþanan
gerilim ve çatýþma ortamý, gelir daðýlýmýnda
yaþanan derin eþitsizlik, yoksullaþma, istihdam sorunlarý, büyük kentlerdeki suç oranlarýnda artýþ gibi birçok etkenin bileþimi olarak
yaygýnlaþan þiddet ortamý gündelik hayatýn birçok alanýný
etkiliyor. Bu nedenle ivedilikle Türkiye'de barýþtan yana
tutum alan ve her soruna barýþçýl çözümler arayan sivil bir
kültürün yaygýnlaþtýrýlmasý gerekiyor.
2. Gelir daðýlým adaletsizliði ve eðitim eþitsizliði ile þid-det
arasýnda yakýn iliþki vardýr. Bu nedenle Türkiye'deki eðitim ve
ekonomik sorunlarýn çözümlenmesi hayatidir. Bu yaklaþým
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ýþýðýnda, eðitim ve ekonomik eþitsizliklerin giderilebileceði
veya en azýndan azaltýlabileceði ekonomik ve sosyal
politikalarýn oluþturulmasý gerekiyor. Hiç kuþku yok ki,
hayata geçirilecek bu politikalar, bugüne kadar yurttaþ
onuruna yakýþýr bir yaþam sürmek için gereken eðitim ve
ekonomik haklara ulaþamayan dýþlanmýþ kesimleri öncelikle
hedeflemelidir.

- Acil servise hasta yakýnlarýnýn alýnmayacak biçimde
organizasyonu

3. Saðlýk çalýþanlarýna yönelen þiddet eylemlerini önlemenin
en etkin yollarýndan birisi ülkedeki siyasi otoritenin mevcut
eylemlere karþý "sýfýr tolerans" göstermesidir. Bu kapsamda
saðlýk çalýþanlarýna yönelen þiddeti önlemek için saðlýk
otoritesinin hekimleri hedef göstermemesi, saðlýk alanýnda
yaþanan sorunlarýn sorumlularý olarak saðlýk çalýþanlarýný
iddia etmemesi, aksine onlarýn güvenliði saðlamasý ve
eylemler vuku bulduðunda da etkin cezai yaptýrýmlar
uygulamasý gereklidir. Bu baþlýk altýnda Türk Tabipleri
Birliði'nin hazýrladýðý ceza yasasý taslaðýnýn ivedilikle
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine alýnmasý
gereklidir.

- Saðlýk çalýþanlarýnýn kliniklerde asgari iki kiþi nöbet
tutmasý

- Acil serviste 24 saat süreyle dört ana branþtan hekimin
bulunmasý
- Acil servis bünyesinde temel laboratuar ve görüntüleme
hizmetlerinin sunulmasý

- Saðlýk birimlerinde gece boyu devriye ekiplerinin
bulunmasý
- Uygun aydýnlatma saðlanarak birimlerde kör ve
karanlýk bölgelerin olmamasý
- Hekim ve hemþire dýþý personel sayýsýnýn yeterli sayý ve
nitelikte olmasý
- Tüm saðlýk birimlerinde etkin çalýþan danýþma / bilgi
aktarým birimlerinin olmasý
- Hastane güvenlik ekibinin saðlýk çalýþanlarýnýn
güvenliðinden de sorumlu olmasý
- Çalýþanlarýn 24 saat çalýþma sonrasýnda zorunlu 11
saat izin hakký olmasý
- Bekleme salonlarýnýn ferah olmasý ve salonlarda müzik
ve içecek ikramý bulunmasý
- Hekim baþý hasta sayýsýnýn günlük azami 25 ile
sýnýrlanmasý
- Saðlýk birimlerinde çalýþanlar için ortak dinlenme
odalarýnýn bulunmasý ve bu odalarda çalýþanlara müzik,
internet, kitap, dergi gibi olanaklarýn sunulmasý
- Her saðlýk biriminde yazýlý ve sorumlularý tanýmlanmýþ
biçimde þiddetten korunma programýnýn oluþturulmasý

4. Saðlýk birimlerinde hekim/saðlýk çalýþaný ile hasta/hasta
yakýný arasýnda yaþanacak olasý gerilimleri önleyecek
mekânsal ve diðer önlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir.
Bu önlemler arasýnda sayýlabilecek kimi uygulamalar:
- Saðlýk birimlerinin risk analizlerinin yapýlmasý
- Saðlýk çalýþanlarýna yönelen þiddetin kayýt altýna
alýnabileceði, talep edenlere danýþmanlýk hizmetinin
verileceði, 24 saat süreyle hizmet veren ücretsiz telefon
ve sanal hat kurulmalý
- Alkol, ilaç ve madde baðýmlýlarýnýn özel polikliniklerde
hizmet sunulmasý
- Tüm bürokratik hasta iþlemlerinin hasta ve hasta
yakýnlarýnýn uhdesinden alýnmasý
- Muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinde randevulu
hizmet sunumu
- Birimlerde "Kýrmýzý Kod" butonu ve diafonun olmasý
- Çift kapýlý muayene odalarý, kilitli/bariyerli kapýlar,
alternatif çýkýþ yollarý bulunmasý
- Saðlýk birimlerinde "akýllý kart" uygulamasýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasý
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- Saðlýk kurumlarýnda her ay tüm çalýþanlarýn, meslek
örgütü ve sendika temsilcilerinin katýlacaðý "Sorunlar ve
Çözüm Yollarý" baþlýklý toplantýlarýn yapýlmasý
- Saðlýk birimlerinde "Çalýþan Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði
Birimi" oluþturulmasý
5. Þiddetin önlenmesi için ivedilikle saðlýk çalýþanlarýnýn
çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi gereklidir. Þiddetten uzak
bir saðlýk ortamýna kavuþabilmek için baþta ikinci basamak
kamu saðlýk kurumlarý olmak üzere yaþanan yoðun hasta
yükünün, uzun çalýþma saatlerinin ve ekip barýþýný yok eden
performans uygulamasýnýn sonlandýrýlmasý,
basamaklandýrýlmýþ bir saðlýk sisteminin yürürlüðe
geçirilmesi gereklidir.
6. Hekimler baþta olmak üzere tüm saðlýk çalýþanlarýnýn
hasta ile etkin iletiþim kurmasý pek çok þiddet eylemini
baþlamadan önlemenin bir yoludur. Ancak Türkiye'de bugün
sürdürülen týp eðitimi, hekimlerin iletiþim ve sosyal
becerilerine ciddi katký sunmamakta ve hekimliði teknik bir
noktaya indirgemektedir.
Oysa bir hekimin teorik bilgi birikimine felsefe, sosyoloji,
halkla iliþkiler gibi beþeri disiplinlerin önemli oranda katký
yapmasý zorunludur. Bu baðlamda küresel çapta yaþanan
saðlýkta dönüþüm ile uyumlu biçimde sadece hastalýða
odaklanan, hastayý tedavi edilecek bir biyolojik
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organizmadan ibaret gören, insaný sosyal varlýk olarak insani
veçhelerini göz ardý ederek nesneleþtiren bir týp eðitimi
yaklaþýmý terk edilmelidir.
Hekimlere mezuniyet öncesi ve sonrasý dönemde hasta ile
etkin iletiþim becerileri saðlayacak, kendilerini sosyal týp ve
hekimlik açýsýndan yetkinleþtirecek eðitim programlarý
düzenlenmelidir. Öte yandan gerekli alt yapýdan ve eðitim
alanýnda nitelikli insan gücünden yoksun týp fakültelerinde
sürdürülen týp eðitimi sonlandýrýlmalýdýr.
7. Medyanýn saðlýk alanýnda yaþanan sorunlar hakkýnda
sorumlu ve ilkeci yayýnlýk sergilemesi çok belirleyicidir. Bu
çerçevede medya temsilcileri ile saðlýk çalýþanlarýnýn
örgütleri arasýnda yakýn iþbirliði gereklidir.
8. Saðlýk alanýnda dünyayý etkisi altýna alan ekonomik
liberalleþme dalgasý bir yandan saðlýðý alýnýr satýlýr bir meta
haline getirirken, diðer yandan saðlýk hizmetini sunanlarý da
bir giriþimci gibi, sürekli kârýný maksimize etmeyi önceleyen
bir "esnaf"a indirgiyor.
Bu yapý, özellikle performans benzeri uygulamalarýn da
etkisiyle, hekimlerin hastalarýn saðlýk sorunlarýnýn
aciliyetine göre deðil de, onun ekonomik gücüne ya da
hastalýðýnýn puanýna göre yaklaþmasý gerektiðini talep ettiði
için hasta-hekim iliþkisinin temelini sarsýyor.
Öte yandan, benzer bir dönüþüm geçirerek para kazanmayý
öncelikli amaç olarak tanýmlayan "saðlýk iþletmeleri" de, "Alo
184" hattý örneðinde olduðu gibi hasta haklarýný müþteri
memnuniyetine indirgiyor ve onu asýl baðlamýndan koparýyor.
Oysa insan, sadece ekonomik mübadelede bulunan "homoeconomicus" deðildir. Bu nedenle saðlýk hizmet alanýný
ticarileþtiren reform uygulamalarý durdurulmasý ve hekimhasta haklarýnýn içeriði hak ettiði biçimde ticari kaygýlardan
azade, eþitlikçi bir zeminde, güven iliþkisi üzerine inþa
edilmesi gereklidir.

Þiddet Sürüyor
18 Mayýs 2012 tarihinde Turgutlu Devlet Hastanesi’nde
görev yapan psikiyatrist Uzm. Dr. Firdevs Seyfe Þen bir
hastasý tarafýndan býçaklý saldýrýya uðradý. Alýnan bilgiye
göre hasta poliklinik odasýna aniden girerek meslektaþýmýzý yere düþürmüþ, sonrasýnda býçakla saldýrmaya kalkýþmýþ. Hastanede bulunan bir polis memuru býçaðý alarak
saldýrganý etkisiz hale getirmiþ. Olay sonrasýnda Manisa
Tabip Odasý ve TPD Manisa Þubesi hem meslektaþýmýza
destek olurken bir yandan da adli sürecin takipçisi oldu.
12 Temmuz 2012 Perþembe günü ise Saðlýk Bakanlýðý
Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Doç. Dr. Orhan
Kürþat Poyrazoðlu daha önce tedavisini yapýp takip ettiði
bir kiþinin býçaklý saldýrýsýna maruz kaldý. Dr. Poyrazoðlu
bu saldýrýya uðradýðý sýrada baþka bir hastasýna endoskopi
iþlemi yapmaktaydý. Saldýrganýn doktorun üzerine býçakla
yürümesi üzerine o sýrada iþlem yapýlmakta olan hasta olaya müdahale etek zorunda kalmýþ ve saldýrgan poliklinikte görevli olan diðer hekim ve saðlýk çalýþanlarýna karþý da
benzer saldýrýlarýný sürdürmüþ, güçlükle etkisiz hale getirilmiþ.

Saðlýk Çalýþanlarýna Yönelik
Þiddet Ýçin TTB Toplantýsý
Türk Tabipleri Birliði'nin çaðrýsýyla 27 Mayýs 2012 Pazar
günü Ankara'da yapýlan toplantýya tabip odalarý, meslek
birlikleri, uzmanlýk dernekleri, saðlýk çalýþanlarý sendikalarý,
saðlýk çalýþaný meslek dernekleri temsilcileri ile þiddet
konusunda çalýþma yürüten akademisyenler ve Saðlýk
Bakanlýðý temsilcisi katýldý.
100'e yakýn katýlýmcý ile gerçekleþtirilen toplantýda;
- Þiddeti durdurmak ve sýfýr toleransla yaklaþmak için
güvenlik önlemlerinin yaný sýra mutlaka þiddete yol açan
temel nedenlere yönelik tüm önlem ve tedbirlerin alýnmasýnýn gerektiði
- Þiddetin saðlýkta dönüþüm programý sürecine paralel
olarak arttýðý, saðlýk çalýþanlarýnýn yaþam hakkýný ortadan kaldýracak düzeye ulaþtýðý
- Gelinen noktada Saðlýk Bakanlýðý baþta olmak üzere
ilgili bakanlýklarýn ve saðlýk çalýþanlarý örgütlerinin ivedilikle yapýlmasý gerekenler konusunda somut adýmlar
atmasý
- Þiddete karþý yürütülecek olan mücadele sürecinin bir
program çerçevesinde ve ilgili tüm kuruluþlarla birlikte
sürdürmenin zorunlu olduðu
- Yapýlmasý öngörülen tüm tedbir ve uygulamalarýn
hayata geçebilmesi açýsýndan her kurumun kendi içinde
kurumsallaþarak, þiddete özgü yapýlar oluþturmanýn
gerekliliði
- Yaþanan þiddetin somut olarak görünür hale gelebilmesi açýsýndan her türlü bilginin toplanmasý ve bu bilgilerin sürekli kamuoyu ile paylaþýlmasýnýn önemi
- Þiddete karþý alýnacak önlem ve tedbirlerin kamu, özel,
taþeron gibi istihdam farklýlýklarý gözetilmeksizin tüm
saðlýk çalýþanlarýný kapsamasý
- Þiddetin engellenmesi ve gerçekleþtiðinde saðlýk
çalýþanlarý açýsýndan yapýlmasý gerekenler konusunda
doðrudan kurumlarýn sorumlu olduðu, bu yönde saðlýk
çalýþanlarýna bilgilendirme yapýlarak maðduriyetlerinin
giderilmesi ve haklarýnýn korunmasý açýsýndan gerekli
kolaylýklarýn kurumlarýnca saðlanmasý ortak görüþler
olarak belirlendi.
"Ne yapmalý, nasýl yapmalý, takvim ve sorumlular" baþlýklarýnda hazýrlanacak toplantý raporunun hazýrlanarak katýlýmcýlara gönderilmesi, kabulüyle sürecin yürütülmeye baþlanmasý, bu süre içerisinde gecikmeksizin toplantýda dile getirilen ana vurgu temelinde Haziran ayý içerisinde ortak bir tutum açýklamasýnýn yapýlmasý benimsendi.
TBMM'ne verilecek olan yasa önerisinin meclis tatil dönemine girmeden çýkmasý için tüm kurumlarýn çaba harcamasýnýn gerekliðinin altý çizildi ve ortak toplantýlarýn belirli aralýklarla sürdürülmesi, genel durum deðerlendirmesi yapýlmasý karar olarak alýndý.
TTB-UDEK Yürütme Kurulu
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Linç Kültürü Üzerine Birkaç Söz
Tanýl Bora
Yazar, editör; Ýletiþim Yayýnlarý, Ankara

T

ürkiye'de siyasi saikli linç eylemleri, nadirattan deðil.
Özellikle Kürtlerin, solcularýn, eþcinseller-lezbiyenlertransseksüellerin uðradýklarý linç saldýrýlarý,
neredeyse rutin haber niteliði taþýyor.

Býrakýn bu iþleri. Herkes adam olsun sonra gelsinler
Trabzonlular'ýn milliyetçiliðini, adamlýðýný sorgulasýnlar.
Son olarak son zamanlarda Türk milliyetçiliði sanki
öcüymüþ gibi göstereliyor. Eðer vatani duygularý çok
derin yaþamak faþizme giriyorsa ne mutlu bana, Ne
Mutlu Türküm Diyene.”

Pek de uzak olmayan bir zamandan bir örneði hatýrlayalým.
18 Ekim 2010'da Ýstanbul'da Galatasaray Meydanýnda yasa
Örnek olayýmýzýn bir baþka tipik özelliði, polisin saldýrgan
dýþý dinlemelere karþý bir protesto gösterisi yapan Özgürlük ve
Trabzonsporlu taraftarlar hakkýnda iþlem yapmamasý, onlarý
Dayanýþma Partisi üyeleri, Kasýmpaþa maçýna gitmekte olan
çembere alarak 'güvenle' gidecekleri maça kadar refakat
yaklaþýk yüz kiþilik bir Trabzonsporlu taraftar grubunun
etmesidir. Birçok benzer olayda, bunun da ötesinde, linç
saldýrýsýna uðradýlar. Trabzonsporlu taraftar grubu
saldýrýsýna uðrayanlarýn suçlandýðýný hatýrlýyor, biliyoruz. Bu
“Kahrolsun PKK” tezahüratýyla, partililerin üzerine saldýrdý.
olayýn büyük medyada çoðunlukla
Linç rutinimizin standart özelliklerinden biri
Trabzonsporlu taraftarlarla ÖDP'liler
budur: Alâkalý-alâkasýz “PKK'lýlar bildiri Linç eylemlerinin
arasýnda bir “gerginlik” olarak
daðýtýyor” diye baðýrdýðýnýz birilerine karþý,
gerçekleþmesi,
haberleþtirilmesi de tipiktir; linç, kavga
bir topluluðu linç güruhuna dönüþtürmek çok
kolay. Trabzon'da yayýmlanan Günebakýþ
cezasýz kalmasý olarak sunulmuþtur.
gazetesinde, bu saldýrganlýktan Trabzonlular
Linç eylemlerinin kolayca gerçekleþmesi,
adýna hicap eden bir yazara tepki gösteren bir
hatta gerek
cezasýz kalmasý hatta gerek kamuoyunda
okurun o dönemde yayýnlanan elektronik
gerekse idari ve siyasi makamlarca
kamuoyunda
mektubunda söyledikleri de, linççi zihniyetin
meþrulaþtýrýlmasý, Türkiye'de kanýksanacak
tüyler ürpertici bir beyaný niteliðinde
gerekse
idari
ve
derecede yerleþikleþmiþtir. Bu neredeyse
(imlâsýna dokunmadan aktarýyorum):
düzenli pratik nedeniyle, bir “linç
siyasi
rejimi”nden söz edebileceðimizi
“ÖDP'lilere tepki gösterenlere sonuna
düþünüyorum; bu fikri, Birikim
kadar destek veriyorum. Kimsenin
makamlarca
Yayýnlarý'ndan çýkan Türkiye'nin Linç Rejimi
zoruna gitmesin. Ulusal basýn aðzýylada
yazý yazma yok. Trabzon'un dýþarda kötü meþrulaþtýrýlmasý, adlý küçük kitabýmda iþlemiþtim.
imajý olþuyormuþta bilmem ne?.. Bunlar
Türkiye'de
Linç giriþimlerinin siyasi baðlamýný o kitaba
beni ilgilendirmiyor. Dýþardaki insanlar
havale edip, burada Türkiye'de linçin baþka
önce kendi kapýsýnýn pisliðini temizlesin.
kanýksanacak
veçheleri üzerinde durmak istiyorum. Bir
ÖDP'lilerin eski genel baþkaný þu an
kere, siyasî olmayan linç vakalarýnýn da
derecede
BDP'de vekil. Hangi siyasi yelpazede de
nadirattan olmadýðýna dikkat etmek gerek.
olduklarý aþikardýr. Sen gösteri yapacayerleþikleþmiþtir.
Hýzlý bir gazete taramasý, bazen suçlu ya da
ðým deyip hazýrladýðýn kartpostallarda
zanlýlarý hedef alan, bazen de olmadýk
Baþbakan'a ve Fethullah Gülen'e hakaret
sebeplerden kaynaklanan linç saldýrýlarýnýn yaygýnlýðýný
ederken bir de üstünde sarý kýrmýzý filamalar. Biz 'PKK
ortaya koyacaktýr. Veya yine Ýstanbul Ýstiklâl Caddesi'nden ve
kahrolsun' dediðimizde faþistiz! Ohh ne güzel dünya. Ben
yine futbol taraftarlarýyla ilgili, ortada bir sebebin de
AKP'li deðilim hiçte hazetmem Tayyip Erdoðan'dan.
olmadýðý bir vakayla yüzleþebilir: Kasýmpaþalý bir taraftar
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grubunun, gerçekten durup dururken üç genci öldüresiye
dövmesine dair tanýklýðý okuyabilirsiniz. Toplumda þiddetin
yaygýnlýðý ile ilgili, ezber yakýnmalarýn ötesinde bir þeyler
yapmak gerektiðini, umutsuzca, tekrarlayalým.
Dikkat çekmek istediðim ikinci nokta, linç konusunda sanki
çok büyük bir duyarlýlýðýn olduðu zehabýna kapýlmamýza yol
açabilecek bir þekilde, her yerde her vesileyle linçten söz
ediliyor olmasýdýr! Bir dizi örnek sayabiliriz. Son Anayasa
referandumundaki tutumu nedeniyle Sezen Aksu'ya yönelen
tepkiler, sanatçýnýn linç edildiði yorumuyla karþýlandý. Fazýl
Say'ýn da arabeskçilere “yavþak” dediði için uðradýðý eleþtiriler üzerine “linç edildiði” yazýlýp söylendi. Antalya Altýn Portakal Yarýþmasý'na davet edilen sinemacý Emir Kusturica'ya
Yugoslavya iç savaþlarýnda etnik temizlikçi Sýrp milliyetçilerini desteklediði için yöneltilen protestolar, “linç” olarak
yorumlandý. Protestoculardan yönetmen Semih Kaplanoðlu
da sert biçimde eleþtirilince, onun da “linç edildiðini” söyleyenler oldu. 2010 Martýnda kýsa bir süre gözaltýnda tutulan
þarkýcý Tarkan'ýn menajeri, “Linç kampanyasý yapýlýyor” demiþti. Üst üste yenilgiler alan Fenerbahçe futbol takýmý için
“yaralý hayvan” ifadesini kullanmasý üzerine eleþtiriye uðrayan Beþiktaþ Teknik Direktörü Schuster'in de “linç edildiði”
söylendi. Ama en çarpýcý örnek, 12 Eylül 2009'da Kanaltürk'te Manken Tuðba Özay'ýn söyledikleridir: “Beni linç etmek
için, kilolu dediler…” Velhasýl, herkes linçten muzdariptir
buna karþýlýk taþlý sopalý, darplý bir linç vakasý olduðunda bunu “linç” olarak kamuoyu gündemine getirmek hiç kolay
deðildir! Bir mankenin hafif tombul olduðu ima etmek bile
“bu linçtir” tepkisiyle karþýlanabilmekte, ama örneðin yazýnýn baþýnda aktardýðým olay veya Tophane'de bir sanat galerisini basarak sergi açýlýþýndaki topluluða saldýran güruhun
eylemini “linç” olarak tanýmlamaktan, birçok “kanaat önderleri” dahi kaçýnmaktadýr. Bu dengesizliðin, gerçekten
hastalýklý bir durumu iþaret ettiðini fark etmek zorundayýz.
Linç sözcüðünün olur olmaz kullanýmýnýn, 'gerçek' linçle ilgili
duyarlýlýðý düþürücü etkisini de fark etmek zorundayýz.
Hem þiddet kültürüyle hem az evvel söz ettiðim hastalýklý ruh
ve zihin haliyle ilgili bir noktaya daha deðineceðim. Ýnternette bir “linç videolarý indir-izle” sitesi var. Ziyaretçilere “tecavüzcüye linç giriþimi”, “hýrsýza meydan dayaðý”, “tangalý
erkeðe linç giriþimi”, “taksiciden travestiye polis otosunda
dayak”, “Amerika'da 16 yaþýndaki kýzý döven liseliler” gibi
baþlýklar altýnda linç görüntüleri servis ediyor. Bunun benzerlerini ülkenin çok satan gazetelerinin internet sayfalarýnda da
görebilirsiniz; “kapkaççýya linç” türünden anonslarla, okurlar “izlemek için týkla”maya davet ediliyorlar. Bu, linçin
seyirlik eðlence olarak sunulmasýdýr, þiddet pornografisidir.
Linçin skandal olarak karþýlanmadýðý, linç vakasýnýn insanlýk
adýna bir utanç duygusuyla deðil de “acaba niye yapmýþlar?”
(zýmnen: kim kaþýnmýþ) merakýyla karþýlandýðý bir toplumsal
vasatta, linçin seyirlik olmasý þaþýrtýcý deðildir.

Tüm Bunlarý Biliyoruz ve
Biliyoruz ve Tabii ki Biliyoruz

1. Türkiye’de 1992-2012 arasýnda en az bir kez linç giriþimi
ya da kalkýþmasý yapýlan il sayýsý: 65.
2. Türkiye'de güvenlik elemaný olarak istihdam edilen kiþi
sayýsý: 217bin.
3. Avusturya, Belçika, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Hollanda
ve Norveç'in ordularýnýn toplam asker sayýsý: 213 bin.
4. Türkiye’de çocuklara cinsel taciz, saldýrý ve istismarda
bulunduklarý iddiasýyla 2009’da 13 bin 812 kiþiye dava açýldý.
Bu kapsamdaki dosya sayýsý 2010’da 17 bin 241’e, 2011’de
18 bin 334’e çýktý.
5. Türkiye’de ev hanýmý sayýsý: 11 milyon 888 bin.
6. Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü (OECD) tarafýndan
yayýmlanan ‘Daha Ýyi Bir Yaþam Endeksi’nde 34 ülke
arasýnda Türkiye’nin sýrasý: 34.
7. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 2005’te 18 bin
577, 2006 yýlýnda 18 bin 575, 2007 yýlýnda 19 bin 994, 2008
yýlýnda 19 bin 623 bin, 2009 yýlýnda 19 bin 302, 2010 yýlýnda
17 bin 329 adet tabanca sattý.
9. Eþi veya birlikte olduðu kiþilerden yaþamýnýn herhangi bir
döneminde fiziksel þiddet görmüþ kadýnlarýn oraný bölgeler
bazýnda büyükten küçüðe doðru þu þekilde sýralanmaktadýr:
Kuzey Doðu Anadolu Bölgesi % 53, Orta Anadolu Bölgesi %
50, Güneydoðu Anadolu Bölgesi % 48, Batý Karadeniz Bölgesi
% 43, Akdeniz Bölgesi % 42, Doðu Karadeniz Bölgesi % 38,
Ýstanbul % 37, Ege Bölgesi yüzde 31.
10. Yýlda sadece 1 ayakkabý alabilen aile sayýsý: 3 milyon 761
bin.
11. Türkiye’de kadýn vali sayýsý: 0.
12. Türkiye’de kadýn müsteþar sayýsý: 1.

Türkiye’nin Linç Rejimi
Tanýl Bora, Birikim Yayýnlarý, 2.Baský
Eylül 2011, Ýstanbul, 76 s.

13. Türkiye’de ilköðretimde çalýþan öðretmenlerin %52’si
kadýndýr. Kadýn müdür oraný ise %9.
14.Türkiye’de kadýn il milli eðitim müdürü sayýsý: 1.
15. Türkiye’de kadýn il saðlýk müdürü sayýsý: 5.
16. Türkiye’de yoksul nüfusun oraný %16.
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Yeryüzünün En Lanetlileri Kadýnlar Galiba
Aslý Davas
Uzm. Dr., Ege Üniversitesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý, Ýzmir

B

Devlet þiddeti. Fiziksel þiddetin kadýnlarýn %39'una, cinsel
ir ülke düþünün ki, ana muhalefet partisi, tecavüz
þiddetin %15'ine uygulandýðý bu ülkede yeni istatistiklere
edildiði iddiasý olan üç yaþýnda bir kýz çocuðunun
ihtiyacýmýz var. Kaç kadýnýn, kýz çocuðunun devletten resmi
ölüm nedeninin resmi kayýtlara yanlýþ geçtiði
koruma talep ettiði halde öldürüldüðünü, kaç tecavüz davasýgerekçesiyle hazýrladýðý önergeyi meclise taþýyor. Ayný ülkede
nýn takipsizlikle sonuçlandýðýný, kaç kýz çocuðunun erken
ambulansta vajinada yýrtýk ve kanama ön tanýsý konarak
yaþta evlendirildiðini- çünkü güllük gülistanlýk ülkemizde 18
hastaneye götürüldüðü bildirilen üç yaþýndaki kýza farklý
yaþýn altýnda evlenen kadýnlarýn oraný Orta Anadolu'da %37,
tanýyla bir rapor verildiði iddia edilebiliyor? Niye, yok caným,
Doðu ve Güneydoðu'da %40-42 olmak üzere ortalama %28 bu ülkede böyle bir þey asla olmaz diyemiyoruz? Bu ülkede
kaç kadýnýn istemediði bir gebeliði sonlandýramadýðý için
çocuklarýn yaþamlarý hepimizin sorumluluðundadýr, bu ülke
doðum yaptýðýný, kaç kadýnýn yeni istihdam
insanlarý buna asla izin vermez diyemiyoruz.
politikalarý nedeniyle evde çalýþmak zorunda
Çünkü hepimiz kadýnlarýn, çocuklarýn ahlak
Bu ülkenin en
býrakýldýðýný, kaç kadýnýn esnek çalýþma albekçileri tarafýndan evlere kapatýldýðý bu
lanetlileri
týnda sigortasý günde üç-beþ saat üzerinden
ülkede, duymaktan “rahatsýz” olduðumuz bu
ödenirken günde 16 saat çalýþtýrýldýðýný
olayýn gerçekleþebileceðini biliyoruz. Olayýn
kadýnlar:
bilmemiz, izlememiz gerek.
sadece bir iddiaya dayanýyor olmasý,
gerçekleþmemiþ olmasý hiç önemli deðil.
çalýþmasýna izin Mecliste tartýþýlan bu önergeyle kimler zan
Önemli olan hepimizin bu olayýn bu ülkede bir
altýnda kalýyor peki? Çocuðu muayene eden,
verilmiyor, eve
çok çocuðun, kadýnýn baþýna gelebileceðini
ölüm nedenini yazan saðlýk çalýþanlarý,
hatta geldiðini bilerek yaþayabilmeyi
otopsiyi yapan adli týp uzmanlarý, tüm
kapatýlýyor,
baþarýyor olmamýz. Çünkü hepimiz biliyoruz
bunlarý denetlemeyerek, raporun bu þekilde
ki bu ülkede tecavüz cinselliðin bir parçasý
dövülüyor,
çýkmasýný kolaylaþtýran ya da emrini veren
olarak kabul ediliyor, þiddetin deðil. Yýllarca
ilgili bakanlýk daireleri.
öldürülüyor;
eþ tecavüzünün suç olmadýðý bir mecrada
Bu þiddetin ve kanýksamanýn yok edilmesi, bu
büyüdük. Kadýnýn görevlerini buna göre
hatta çocuk
konudaki normalin deðiþtirilmesi için ne
þekillendirdik. Bizim normallerimiz artýk
yapmak lazým? Önce bunun deðiþtirilmesinin
normal deðil ya da normal nedir?
isteyip,
istenmesi ve bu konuda bir politik kararlýlýðýn
Bu ülkenin normalinde kadýnlar ikinci sýnýf
istemediðine
olmasý gerekiyor. Bu politik kararlýlýðýn
vatandaþ muamelesi görüyor, hangi sýnýftan
yasalarla ve yargýnýn uygulama sürecinde
hangi etnik kökenden geldiðine bakýlmaksýzýn istiyorsa kaç tane
kendini göstermesi gerek. Cezai yaptýrýmlar
baský görüyor, çalýþmasýna izin verilmiyor, eve
uygulanmalý ve çocuða ve kadýna yönelik
yapacaðýna
bile
kapatýlýyor, dövülüyor, tecavüz ediliyor ve
þiddete en ufak bir anlayýþ ve toleransýn
öldürülüyor. Hatta çocuk isteyip, istemediðine
kendi karar
gösterilmemesi gerekiyor. Toplumda kadýnýn
istiyorsa kaç tane yapacaðýna bile kendi karar
statüsünün (istihdam, eðitim, siyaset vb)
veremiyor.
veremiyor. Bu ülkenin en lanetlileri kadýnlar.
yükseltilmesi, toplumda kadýna verilen edilBedenleri; çocuklarýný, kadýnlarýný tecavüzgen rolün deðiþtirilmesi için sürdürülen mücadelenin arttýrýlden koruyamayan sözde “muhafazakar” bir hükümetin at
masý gerekiyor. Bunun yanýnda þiddetin sonuçlarýyla ve rehakoþturduðu politik bir arena. Son dönem, kadýnlar için artýk
bilitasyonuyla ilgili çalýþan saðlýk, yargý, sosyal hizmetler
yeni bir þiddet türünden daha bahsetmemizi gerektiriyor.
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birimlerinin konuyla mücadele edebilme kapasitesinin hem
sýðýnma evleri gibi alt yapý olanaklarýnýn hem de polisler,
hekimler, ebe ve hemþireler gibi saðlýk çalýþanlarýnýn bilgi ve
donanýmlarýnýn Kadýna yönelik þiddetin daha görünür olduðu
zamanlar, kadýnlarýn saðlýk çalýþanlarýna baþvurduðu
zamanlar genelde. Bu nedenle saðlýk örgütlenmesinin yapýsý,
saðlýk çalýþanlarýnýn bu konudaki eðitimlerinin önemi hayati
deðerde. Þiddet kurbanlarýnýn yaklaþýk %43 kadarýnýn ilk
yardým talep ettikleri kurumun saðlýk kurumlarý olduðu
bildirilmektedir. Þiddet gören kadýnlarýn hem fiziksel hem de
ruhsal saðlýk sorunlarýnýn görmeyenlere göre daha fazla
olduðu ve saðlýk hizmetlerini daha sýk kullandýklarý
araþtýrmalarda gösterilmiþtir. erçekten de yapýlan
araþtýrmalar hastane acil servislerinde muayene edilen her
yedi kadýndan birinin, her beþ gebenin birinin, istismar
nedeniyle baþvuran çocuklarýn yarýsýnýn annesinin, intihar
giriþiminde bulunan her üç kadýndan birinin, psikiyatri
hastalarýnýn %40-70'inin aile içi þiddet kurbaný olduðunu
göstermektedir. En önemlisi araþtýrmalarýn kadýnlarýn
destekleyici ve güvenli bir ortamda geçmiþ þiddet deneyimleri
hakkýnda konuþmak istediklerinin göstermesidir.
Acil servislerde mekanýn nasýl düzenlendiði bile kadýnýn
þiddeti açýklamasýný, mücadele etmeye karar vermesini
kolaylaþtýrabiliyor. Birinci basamak saðlýk kurumlarý en
güvenilen ve mahremin en rahat paylaþýlabildiði kurumlar
olma özelliklerini kýsmen de olsa koruyorlar.
Saðlýk sektöründe þiddet görmüþ kiþilere verilebilecek hizmet
tüm önemine raðmen sýnýrlýdýr, kadýnýn ya da çocuðun
hayatýný saðlýk çalýþanlarý tek baþlarýna deðiþtiremezler ama
bu deðiþime önemli katkýda bulunabilirler. Bu deðiþim
içindeki rolleri kabaca, þiddet görmüþ vakalarý tanýmak,
onlarýn saðlýk sorunlarýný çözmek, yasal haklarý konusunda
bilgilendirmek ve ulaþabileceði sosyal kurumlarla iletiþim
kurmasýna yardýmcý olmak olarak sýralanabilir.

koruyucu ruh saðlýðýna yönelik uygulamalarýn arttýrýlmasý,
bu bakýþ açýsýnýn birinci basamak hekimlerine aktarýlmasý
konunun çözümüne önemli katkýlar saðlayabilir. Bu tür çalýþmalarýn proje bazlý olmasý ise sürdürülebilirliðini sýnýrlamaktadýr. Bu projede de Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Gaziantep,
Trabzon, Þanlýurfa proje illeri olarak seçilmiþtir. Sadece üç
yýl sonra þu an projenin ne aþamada olduðuna dair herhangi
bir bilgi, proje resmi internet sayfasýnda bile bulunmamaktadýr.
Mart 2012'de de ailenin korunmasý ve kadýna yönelik þiddetin
önlenmesiyle ilgili 6284 numaralý yasa çýkmýþtýr. Bu yasada
þiddet tanýmý kýsmen geniþletilmiþ, koruma ve önlemeyle ilgili
tüm kurumlarýn görev ve sorumluluklarý yeniden
tanýmlanmýþtýr. Artýk polis ve mülki amirler kendilerine
baþvuran maðdurlarla ilgili mahkeme kararýný beklemeden
önlem alma yetkisine ve sorumluluðuna sahip hale
gelmiþlerdir. Yasada en azýndan pilot illerde þiddetin
önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak
uygulanmasýna yönelik destek ve izleme hizmetlerinin
verildiði, çalýþmalarýný yedi gün yirmidört saat esasý ile
yürüten Þiddet Önleme ve Ýzleme Merkezlerinin kurulacaðý
belirtilmiþtir.
Yeni yasal düzenleme içinde þiddetle mücadelenin, ailenin
korunmasý çerçevesinde ele alýnmasý; Kadýn ve Aileden
Sorumlu Devlet Bakanlýðý yerine Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlýðý'nýn kurulmasý gibi, sorunun kadýnýn haklarý
merkezinden, ailenin sürdürülebilirliðinin arttýrýlmasý
yaklaþýmýna indirgenmesine neden olmaktadýr. Gördüðü þiddet nedeniyle çeþitli kurumlara baþvuran kadýnlara buralarda

Saðlýk çalýþanlarýnýn, þiddetin sonucunu doðru kaydetmede
ve raporlamadaki rolleri en az koruma ve tedavideki rolleri
kadar önemli.
Saðlýk Bakanlýðý bu konuda yetersiz de olsa bazý
düzenlemeler yapmaya çalýþýyor. Bu konuda bir ulusal eylem
planý geliþtirilmesi kamu kurumlarýnýn entegrasyonu için
yürütülen bunun bir göstergesi. Bakanlýk tarafýndan “Kadýna
Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Personelinin
Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eðitimi” projesi
çerçevesinde 2009 yýlýnda saha eðitimlerine baþlanarak 60
bin saðlýk personelinin eðitileceðini duyurulmuþtur.
Türkiye'yle ilgili veri olmamakla birlikte Ýzmir Saðlýk
Müdürlüðü il genelinde 2012 itibarýyla yaklaþýk 9000 saðlýk
çalýþanýna bu eðitimlerin ulaþtýðýný bildirmiþtir. Eðitimler
tüm ASM hekim ve ebelerine, acil servis çalýþanlarýna ve
kadýn hastalýklarý ve doðum uzmanlarýna verilmiþ, “Kadýna
Yönelik Aile Ýçi Þiddet Tarama Formu”, kayýt formu, bildirim
formlarý gibi yeni yürürlüðe girmiþ formlar bu çalýþanlara
tanýtýlmýþ ve daðýtýlmýþtýr. Proje polislerin eðitimiyle devam
etmiþ, onlarýn þiddet görmüþ kadýna doðru yaklaþým
geliþtirme eðitimleri almasý saðlanmýþtýr. Projede aile
hekimlerinin ve ebelerin eðitilmiþ olmasý sorunun acil servis
düzeyine gelmeden çözümü aþamasýnda atýlmýþ önemli bir
adýmdýr. Bununla birlikte Ýzmir'de bu eðitimi alan saðlýk
çalýþanlarý içinde psikolog ve psikiyatristler yer almamýþtýr.
Oysa özellikle birinci basamak saðlýk hizmetleri içinde

uzlaþma, arabuluculuk önerilmeyeceðine yönelik düzenleme
de Yasa'da yer bulamamýþtýr. Bu da þiddet gören kadýn ve kýz
çocuklarýnýn aileleri ile barýþtýrýlmak adýna þiddet gördüðü
kiþilere teslim edilme uygulamasýnýn devam edeceðine yönelik kaygýyý güçlendirmektedir. Yasa'da merkezi hükümete
sýðýnma evi sayýsýný artýrmak, verilen hizmeti iyileþtirmek vb.
herhangi bir görev verilmemiþtir. Ayrýca “sýðýnmaevi”
kavramý hiçbir biçimde kullanýlmamýþ “barýnma imkaný”
saðlamak gibi genel bir taným kullanýlmýþtýr.
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Son on yýlda gerek yasal gerek de uygulama alanýnda kadýna
yönelik þiddet daha görünür, daha konuþulur hale gelmiþtir.
Buna raðmen kadýn cinayetleri artmaktadýr. Þiddetle mücadele, þiddetin önlenmesi ve cezalandýrýlmasý anlamýnda da
önemli baþarýlara imza atýlamamýþtýr. Kadýna yönelik þiddetin toplumsal bir müdahale olduðu, konunun tarafý olan kadýnlarýn söz hakkýnýn olmadýðý, içinde yer almadýðý müdahalelerin baþarýlý olmadýðý görülmektedir. Kadýnýn dýþlandýðý ve
konunun sadece münferit görüldüðü bir ortamda çözüm zorlaþmaktadýr. Þiddetle mücadele, ancak kadýnlar birlikte mücadele etme deneyimini arttýrarak þiddet karþýsýnda geliþtirdikleri çaresizlik duygusunu yendikleri ölçüde baþarýya ulaþacaktýr.

HEKÝME YÖNELÝK ÞÝDDET VE HUKUKÝ SÜREÇLER
Ersin Arslan'ýn Öldürüldüðü Hastane'de Dahi Hekime
Yönelik Þiddet Sürüyor
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde 23 Aðustos
2012 Perþembe günü Beyin Cerrahý Dr. Özhan M. Uçkun bir
hasta yakýný tarafýndan darp edildi. Kafasý dahil vücudunda
cam kýrýklarýndan kaynaklý kesiler oluþmuþ, kan içinde kalan
yüzünü beyaz önlüðüyle silmeye, kanamasýný durdurmaya
çalýþmýþtýr. Uçkun bu haldeyken dahi saldýrgan sakinleþmemiþ
kýrdýðý camýn aralýðýndan elini uzatarak doktorun yakasýna
yapýþýp tehditler savurmaya devam etmiþtir.
Bu olay Türkiye'de tüm hekimlerin ve saðlýk çalýþanlarýnýn ne
þartlarda çalýþtýðýnýn bir diðer göstergesi olmuþtur. Bu olayýn
olduðu hastanenin adý Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'dir.
Ayný hastanede 17 Nisan 2012'de Dr. Ersin Arslan
býçaklanarak öldürülmüþtür. Dr. Uçkun'a yönelik saldýrý bu
olaydan sonra ayný hastanede gerçekleþen hekime yönelik
üçüncü fiziki saldýrýdýr.
Saldýrganýn gerekçesi Dr. Uçkun'un görmeyen yaþlý bir
hastaya muayene sýrasýnda öncelik vermesidir. O saate kadar
56 hasta muayene etmiþ olan ve daha muayene etmesi
gereken onlarca hastasý bulunan, özveriyle çalýþan,
hekimliðinin gereðini yerine get irmeye çalýþan
meslektaþýmýz ve diðer saðlýk çalýþanlarý ne olduðunu
anlayamadan þiddete maruz kalmýþlardýr. Meslektaþýmýz yedi
gün rapor almak zorunda kalmýþtýr. Bugün yapmasý gereken
ameliyatlarýna girememiþtir. Bunlardan birisi zor durumdaki
bir beyin tümörü hastasý, bir diðeri anevrizma (beyin
damarlarýnda baloncuk olmasý) hastasýdýr.
Dr. Ersin Arslan'ýn öldürüldüðü hastanede dahi þiddet
durmuyorsa Saðlýk Bakanlýðý oturup samimiyetle durumu
deðerlendirmelidir. Sorunun genel geçer ifadelerle
çözülemeyeceði apaçýk ortadadýr. Uyarýlara raðmen ne yazýk
ki etkili önlemler alýnmamakta, saðlýk çalýþanlarýný hedef
gösteren dil ve tarz devam etmektedir.
Saðlýk alanýnda yaþanan sorunlarýn sebebi ise hekimler,
saðlýk çalýþanlarý deðil bizzat saðlýk politikalarýdýr!
Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi, Gaziantep-Kilis
Tabip Odasý
25.08.2012
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Hekime Þiddet Cezalandýrýldý
Ýstanbul Tabip Odasý'nýn açtýðý davalar sonucunda hekime
yönelik þiddet olaylarýnda yeni hukuki kazanýmlar elde edildi.
Açýlan davalar sonucu; hekime hakaret eden, tehdit yönelten
kiþiler de ceza aldý. Memnuniyet yaratan bu kararlarýn
ayrýntýlarýný aþaðýda paylaþýyoruz.
1. Olay: Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'nde
görev yaptýðý sýrada sessiz olmalarý konusunda uyarýda
bulunduðu hasta H.Ç'nin ve hasta yakýný C.K'nin hakaret ve
fiziki saldýrýsýna maruz kalan Dr. C.D ve Dr. H.F'nin davasý
sonuçlandý.
Bakýrköy 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce Dr. C.D'ye fiziki
saldýrýda bulunmasý nedeniyle C.K'ye 3 bin lira adli para
cezasý, tehdit eden H.Ç'ye ise tehdit nedeniyle 1.500 TL para
cezasý verildi. Yine H.Ç, Dr. H.F'ye hakaret ettiði gerekçesiyle
11 ay 20 gün hapis cezasýna çarptýrýldý.
2. Olay: Dr. Yeliz Mutlu'nun Paþabahçe Devlet Hastanesi Acil
Servisi'ndeki nöbeti sýrasýnda beyin kanamasý þüphesiyle
baþka hastaneye sevk ettiði hastanýn yakýnlarý tarafýndan
tehdit edilmesi nedeniyle “birden fazla kiþi ile tehdit"
suçundan Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açýlan dava
sonuçlandý.
Dr. Yeliz Mutlu'yu "Sen buradan çýkýnca gününü göreceksin",
"Yüzümüzü unutma, daha sonra görüþeceðiz, dýþarý
çýkacaksýn, bizden kork" þeklinde tehdit eden her 3 sanýk ayrý
ayrý 1 yýl 8'er ay hapis cezasýna çarptýrýldý.
Verilen bu cezalarýn ardýndan Ýstanbul Tabip Odasý Genel
Sekreteri Dr. Ali Çerkezoðlu, bu kararlarýn memnuniyet verici
olduðunu, mutlak surette bir caydýrýcý etkisi olacaðýný belirtti
ve “Yine de daha köklü hukuksal deðiþiklikler yapýlmadan
sorunu yok edemeyiz” dedi. Dr. Ersin Arslan'ýn bir hasta
yakýný tarafýndan öldürülmesinden bu yana Hükümet'in bu
konuda somut bir adým atmadýðýnýn altýný çizen Dr.
Çerkezoðlu, TTB'nin þiddetin önüne geçmek adýna Türk Ceza
Kanunu'na eklenmek üzere hazýrladýðý ek maddenin Meclis
kapanmadan yasalaþtýrýlmasý gerektiðine iþaret etti.
Ýstanbul Tabip Odasý
18.06.2012
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Eleþtiri Þiddeti: Ve Ýnsan Aynada Kendini Gördü
Agâh Aydýn
Uzm. Dr., serbest hekim, Ýstanbul

K

itap tanýtýmýnýn hem yayýncý, hem yazar, hem de okur
açýsýndan önemli iþlevleri vardýr. Okur açýsýndan
baktýðýmýzda; okuyucunun ihtiyaç duyduðu, aradýðý,
arzuladýðý kitapla buluþmasýnýn en kolay ve vazgeçilmez
yollarýndan biridir kitap tanýtýmý. Bu alanda yapýlan iþleri
düþündüðümüzde Türkiye'de kendine yer edinmiþ,
“markalaþmýþ” bir dergi ya da her kesim tarafýndan kabul
görmüþ bir eleþtirmen yok denecek kadar azdýr; hatta
süreklilik açýsýndan baktýðýmýzda yoktur.
Kitap tanýtma iþinin kurumsallaþamayýþýný
“Herhangi bir yayýn organýnda çýkan bir yazý
kadar, eþ dost tavsiyesi de belirleyici olabilir.”
diyerek Türkiye'de kiþiselliðin kurumsallýktan
önce geldiðinin kanýtlarý olabilecek örnekler
üzerinde durduðu ve “Ne tür bir otorite
okurlarýn alacaðý kitaplar üzerinde belirleyici
oluyor?” sorusuna yanýt aradýðý yazýsýnda
Murat Belge; “Türkiyeli okurlar, güven
iliþkisini aradaki eleþtirici, veya tanýtýmcýdan
çok yayýnevinin kendisiyle kurma
eðilimindeler. Yani, belli bir kitabýn yazarýný
tanýyýp ona göre karar vermiyorlarsa,
yayýnevine duyduklarý güvene göre karar
veriyorlar.”(1) diyerek, kitap seçiminde
yayýnevlerinin önemli olduðuna dair bir
gözlemde bulunmuþtur.

eleþtirmenleri) düþ kýrýklýðýna uðratýyor. Sorun hakikaten
kitap tanýtýmýnda izlenen piyasa dili mi, yoksa yazarlarýn
kendileri mi?
Konuyu yayýnevlerinin pazarlama yöntemleriyle yazar ve
eserini bir yanýyla deðersizleþtiren tutumunu dýþarýda
býrakarak, yazar-yapýt-okur iliþkisi üzerinden anlayýp
anlamlandýrmaya çalýþalým.

Okurun yazara bir
tanrýsallýk
atfetmesi yazarýn
hayat hikâyesinin
eskiden kýssa
veya
menkýbelerle
aktarýlan
kahraman ve
ermiþin yaþam
öyküsüne
benzemesine
neden
olmaktadýr.

Eðer bu varsayýmsal gözlem doðru ise
kitaplarýn içeriðiyle ilgilenmeyi bir kenara
býrakýp yazarlarý ilgi çekici imajlarla
billboard ve klip aracýlýðýyla okura sunma
telaþýna düþmüþ yayýnevleri bu güveni kötüye
kullanýyor demektir. Seksi pozlar vererek
tanýnma ve okur gözünde beðenilme arzusu duyan yazarlar
kadar, eserde otobiyografik öðeler olup olmadýðýný merak
eden okurlarýn da bunda payý büyüktür.

Peki, yazar biyografileri ve fotoðraflarý kullanýlarak yapýlan
tanýtýmlar hangi beklentiler yüzünden okurlarý (bazen de

Eser ile yazar arasýndaki iliþki açýsýndan
bakarsak; günümüzde edebiyat eleþtirisinde
yaratýcý kiþinin iç dünyasýnýn bilinmesinin
yapýtýn anlaþýlmasý açýsýndan taþýdýðý önemi
dile getiren, dolayýsýyla yazarýn edebiyat
eleþtirisindeki önemini vurgulayan
yaklaþýmlarýn arttýðýný yazmaktalar,
eleþtirmenler. Yaratýcý kiþinin iç dünyasýnýn
bilinmesinin yapýtýn anlaþýlmasý açýsýndan
taþýdýðý önem yadsýnamaz; nitekim çaðdaþ
eleþtiri kuramlarýnda, yazarýn yaný sýra
okuyucu da yapýtýn bir unsuru olarak
algýlanmakta, yapýt kendi baþýna bir nesne
olmaktan çok, bu iki öznel varlýk arasýndaki
alýþveriþin gerçekleþtiði alan olarak
deðerlendirilmektedir. Kamuoyunda yazarýn
hayatýnýn öðrenilmesine yönelik büyük bir
ilgi olmuþtur hep. 19.yüzyýlda doruk
noktasýna ulaþan bu popüler merakýn,
edebiyat eserinin yazarýn kiþiliðinin bir
parçasý olduðunu savunan Romantik edebiyat
anlayýþý tarafýndan da beslenmiþtir (2).

20. yüzyýlýn belki de en önemli edebiyat
eleþtirisi “yeni eleþtiricilik” akýmý
temsilcileri yapýtýn kavranmasý için sanatçýnýn anlaþýlmasý
gerektiði yolundaki görüþleri geçersiz saymýþ, yapýtý anlamak
için yazarýn kiþiliðinin ve hayatýnýn bilinmesinin gerekmediði,
yapýtýn kendisiyle baþlayýp sona eren bir nesne olduðu
savunulmuþtur (2). Buna karþýn Freud'un geliþtirdiði
psikanaliz kuramý ise sanatçýnýn yaþam öyküsünün hem
TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ BÜLTENÝ CÝLT 15, SAYI 2, 2012 11

PSÝKÝYATRÝ VE SANAT
biyografik verilerden, hem de ürettiði yapýtlardan yola
çýkýlarak yeniden kurgulanmasýný ve yine bu kurgudan
yararlanýlarak eserlerinin tekrar yorumlanmasýný hedefleyen
“psikobiyografi” türünün doðmasýna yol açmýþtýr. Psikanaliz
hem okuyucunun hem de yazarýn zihnindeki yaratýcý
süreçlerin eserle iliþkisini ortaya koyarak eleþtiri tarihinde
bir çýðýr açmýþtýr. Diðer taraftan son iki yüz yýldýr her türden
okuyucunun yazarlara ilgisi ve meraký olduðunu da biliyoruz.
Edebiyat eleþtirmeni O. Cebeci; bu meraký günümüz ses ve
sahne sanatçýlarýna duyulan ilgiye benzetmektedir: “Hem
popüler kitap okuyucularýnýn, hem de sofistike okuyucularýn
ilgi merkezinde bulunan yazarlarýn ayrýcalýklý konumu, 20.
Yüzyýlýn ilk yarýsýna dek sürmüþtür. Geliþen iletiþim ve ulaþým
araçlarý ve sinema-TV ile birlikte yazarýn toplumsal yeri
deðiþmiþ, ona olan ilgi ve tanýnýrlýðý azalmýþtýr. Ancak bilge
ve saygýn bir kiþilik olarak kabul görmeye devam etmekte,
ayrýcalýklý bir statünün insaný olma konumunu
sürdürmektedir. Yazarýn statüsünde bir deðiþiklik meydana
gelmiþ ancak bir statü insaný olma özelliðini kaybetmemiþtir.
Bu statü, sanatçýyla/yazarla “sýradan insanýn” kategorik
anlamda farklý varlýklar olduklarý yolundaki bir toplumsal
kabule dayanmaktadýr. Toplum çok çeþitli gereksinmelere
karþýlýk veren yaratýcý kiþilerin sýradan insan olmadýklarýný,
belirli bir toplumsal görevi yerine getirdiklerini ve bu nedenle
de, diðer insanlardan farklý bir muameleye hak
kazandýklarýný kabul etmiþ görünmektedir.”(3)
Yani yazara bir tanrýsallýk atfetmektedir okur. Diðer
taraftan, yazarýn hayat hikâyesi eskiden kýssa veya
menkýbelerle aktarýlan kahraman ve ermiþin yaþam öyküsü
ile de büyük benzerlikler taþýr. Günümüzde de yukarýda sözü
edilen temel izleklerin hala geçerli olduðunu, hem yazara
yönelik toplumsal algýnýn, hem de yazarýn kendisine iliþkin
kavrayýþýnýn ana hatlarýyla fazla deðiþmediðini görüyoruz.
Birçok yazarýn/sanatçýnýn “biz sanatçýlar” diye baþlayan
cümleleri, temelde bir statü grubu oluþturma, kendilerine
iliþkin algýnýn þekillenmesinde bilerek ya da bilmeyerek
“imajlarýný kurarken” kullandýklarý motiflerdir. Bazen de
okurlarýnýn onlara yüklediði bin bir misyonun etkisiyle, biraz
da kategorik açýdan “sýradan insan”dan ayrýlma heves ve
iddiasýyla, tanrýsal bir seçime iþaret ederek yaþam öykülerini
kurarlar.
Birkaç örnek verirsek, yazarlarýn hemen hepsinin yaþam
öykülerinde yukarýda bahsettiðimiz çerçevede benzer
motiflerin olduðunu görebiliriz. Yaþar Kemal'in kendisi
hakkýnda anlattýklarý ve biyografisinin ana hatlarýný
Cebeci'den aktarýrsak “Yaþar Kemal çok küçük yaþlardan
itibaren yoksul bir çevrede büyümüþ daha çok küçük bir
yaþtan itibaren 'hikâye anlatmaya' baþlamýþ ve yedi-sekiz
yaþlarýndan itibaren çevresinde bir hikâyeci olarak kabul
edilmiþtir. Hayata yoksul bir köylü çocuðu olarak baþlayan
Yaþar Kemal bugünkü konumuna bütün maddi engelleri
aþarak ulaþmýþ ve büyük bir romancý olarak edebiyat
tarihinde ki yerini almýþtýr.” Yazarýn biyografik özellikleri ve
Türk Edebiyatýndaki yeri düþünüldüðünde herhangi bir
eðitime dayanmayan yeteneðiyle, Tanrýsal esinle yazan bir
yazar statü grubuna mensup olduðu ve bu grubun ortalama
insandan nitelik farkýyla ayrýldýðý söylenebilir. Benzer þekilde
(sýra dýþýlýðý açýsýndan) rivayet edilir ki zamanýný eðlence ve
kumar oynayarak geçiren Dostoyevski, sýrf kumar borcunu
ödeyebilmek için Ýnsancýklar gibi çok özel bir romaný
yalnýzca bir gecede -eline kalem almadan- odanýn içinde volta
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atarken söylediklerini kaydeden sekreterine yazdýrmýþtýr.
(Kumarbaz adlý romanýný ise yirmi beþ günde.)
Yazar biyografilerindeki bu sýra dýþý öykülerin çokluðu elbette
yukarýda bahsettiðimiz kendini ilahi bir güce dayandýrma,
Tanrýsal seçim ve yazdýklarýnýn ilhamla-ilahi olanla
iliþkilendirilmesidir.

Yukarýda bahsettiðim psikobiyografi türü, okura yeni bir
zenginleþme olanaðý sunmuþtur. Psikobiyografi, elbette bir
biyografi yazarlýðý deðildir. Eðer öyle olsaydý spekülasyon,
sansasyon, karalama ve skandal yaratma araçlarýndan baþka
bir þey olamazdý. Yazarýn yapýtý üzerinden gidilerek
kullanýlan biçim, olay ve anlam katlarýnýn çözümlenerek
yazarýn bilinç dýþý motivasyonlarýnýn, savunma
mekanizmalarýnýn psikanalitik kavramlarla ya da bunlar hiç
kullanýlmadan (gizli psikanalitik eleþtiri) anlam katlarýnýn
sökülmesi, bir baþka deyiþle yapýtýn ana temasýna, özüne
ulaþmaya hizmet eder.
Yapýtla baðý gösterilmeksizin gerçek/gerçek dýþý biyografik
hikâyelerin edebiyat eleþtirisinde bir karþýlýðý yoktur.
Toplum tarafýndan kahramanlaþtýrýlan kiþi kategorik açýdan
sýradan insandan ayrýlmakta ve Tanrýsal esinle donatýlan,
insani hatalardan arýnmýþ olarak görülmek istenmekte,
arzulanmakta, öyleymiþ gibi varsayýlmaktadýr. Bu gruba
kahramanlar, ermiþler, sanatçýlar ve dolayýsý ile yazarlar da
girer. Bu tutum okurun/izleyicinin o sanatçý/kahraman ile
arasýnda oluþabilecek “ego kýskançlýðý”ný da önlemiþ
olmaktadýr. “Onun yaptýklarýný ben yapamýyorum çünkü o,
benim gibi bir insan deðil! O üstün yetenekli bir Tanrý!” “Ve
Tanrýlar insanlar gibi dünyevi kaygýlar taþýmaz, ölümden
korkmaz, gelecek kaygýsý taþýmaz, dar zamanlarda büyük
iþler yapar, paraya þöhrete önem vermez… Böyle bir okur
elbette “çok satmak”, “çok kazanmak”, “beðenilmek” gibi
insani “zaaf”larý olan, bilboardlarda sergilenmek üzere poz
veren “kahraman”ýna öfkelenecek, teþhirci diyecek ya da tam
bir inkâra giriþip “benim yazarým” böyle þey yapmaz diyerek
yayýncýya veryansýn edecektir. Elbette burada yayýncý ya da
yazara deðil okurun kafasýnda yer eden mitik Tanrý'nýn hata
yaptýðýný, daha doðrusu bu Tanýrýnýn hiç var olmadýðýna,
okurun yanýlsamasýna, onun yaptýðý “yüceltme”nin nasýl
gerçeðe tosladýðýna vurgu yapmak istiyorum. Çünkü yazar
baþtan beri insandý; okurunun bu inanýþýna engel olmayýp,
hatta desteklese de…

PSÝKÝYATRÝ VE SANAT
Her otoriter rejim anonim düþünüþü aþýp kendi bireyliðini ya
da daha doðru bir deyiþle toplumsal deðil bireysel
bilinçliliðini ortaya koyan sanatsal üretimi kontrol altýnda
tutmak ister. Yazar (sanatçý/kahraman/ermiþ), yapýtý ve
duruþuyla hakim ideolojiye/otoriteye/Tanrýya bir alternatif
oluþturur ve bir çeþit Tanrý/Tanrý temsilcisi gibi algýlanýr.
Ayrýca bu yazarlar bir Tanrý'nýn buyruðunu ya da iktidar
ideolojisini deðil, kendi ürettiklerini okurlarýna
sunmalarýndan dolayý okurun bir anlamda zihninin yaratýcýsý
olmuþ olurlar. Baþkalarýnýn zihnini yaratma ve onun bir
parçasý olup içinde yaþama, yazar açýsýndan “ölümsüzlük
miti”nin de yaþamdaki karþýlýðýdýr. Bu bir putlaþma ve karþý
uçta ise taraftarlaþma riski doðurur. Rank'ýn sanatçýnýn kim
olduðu sorusuna verdiði cevap þu þekilde özetlenebilir:
Döneminin ölümsüzlük kavramýna iliþkin egemen ideolojisini
kabul etmeyen ya da etmek istemeyen bir kiþidir. Bunun
nedeni, söz konusu ideolojinin kendisininkinden farklý
olmasýndan baþka, sanatçýnýn bu ideolojiye kolektif olmasý
dolayýsýyla karþý çýkmasýdýr. Çünkü sanatçý bireysel
ölümsüzlük fikrinin ardýndadýr, kolektif ölümsüzlük fikri
ilgisini çekmemektedir. Sanatçý kolektif ideolojiyi kendi
bireysel yaratýcýlýðýný ifade etmek için kullanýr ve bu bireysel
ideolojiyi insanlýða yeni bir kolektif ideoloji olarak sunar.

Yayýncý açýsýndan bakýldýðýnda mesele daha baþka bir hal alýr.
Çünkü günümüz kapitalist söylemini ve bu söylemin bireyi
nasýl yönlendirip yönettiðini de açýklamamýz gerekir. Lacan'a
göre, öznelerarasýlýk iki özne arasýnda deðil, ancak üçüncüye,
yani “Öteki”ne göndermenin olduðu yerde olasýdýr. Ýçinde
yerleþtiðimiz ve çoðu kez de onun tarafýndan aþýldýðýmýz dil

Ekonomik liberalizmin hakim söylemi
psikanalizin ilk dersini aklýnda iyi
tutmuþtur: Tatmin bütün insani yaþamýn
bencil amacýdýr. Ama ilkinden ayrýlmaz
olan ikinci dersi unutmuþtur: Her zevk,
toplumsal grup baðýný korumak için,
ancak sýnýrlý ve tamamlanmamýþ olabilir.
sistemi özneye her zaman için Ötekinden gelir. Ayný þekilde,
taþýyýcýsý olduðumuz sözcükler Ötekinden gelmekle birlikte,
her zaman bir üçüncüye, yani Ötekine seslenmektedir.
Giderek kapitalistleþen yayýncý, yayýmladýðý kitabýn
kapaðýna: “Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatým
deðiþti.” cümlesini basarak “müþterisine”, “Bu kitabý
alýrsan, mutlu olacak, zevk alacak, eðlenecek, arzu ettiðin
her þeye ulaþmanýn yollarýný öðreneceksin” mesajýný
vermektedir, büyük olasýlýkla! Nesneye apayrý bir deðer
atfedilen günümüz toplumunda, nesneye sahip olduðunuzda
her þeye yetebilecek sýnýrsýz bir güç ve her durumdan zevk
alýnabilecek bir yaþamýn olabileceði yanýlsamasý yaratan bu
“öteki”, öznenin yaþamasýna olanak saðlayan, eksikli,
yasanýn garantisi olan, tamamlanmamýþlýðý ileten gerçek
öteki deðil tüketim ötekisidir. Bu sahtekâra inanmanýn
özneye ödettiði bedel, melankoli ve yalnýzlaþma oluyor...

Burada, Freud'un sanatçýnýn izleyiciyi etkilemesinin
ardýndaki nedenin, yapýtýný oluþturmasýnda etken olan
duygudaki bencilliðini, gizlemeyi baþarmasý olduðunu
söylediðini de belirtelim. Yani sanatçý kendi bireysel
duygusunu toplum için hissedilmiþ bir þey olarak öne
sürmektedir (3).
Sonuç olarak, sanat yapýtýnýn karþýlýðý olarak þöhret,
toplumun sanatçý tarafýndan kendisine yapýlan katkýya
verdiði karþýlýktýr. Rank'a göre þöhret denilen þey, sanatçýnýn
dil aracýlýðýyla ortak belleðe ve bu belleðin ifadesi olan
kayýtlara geçmesi, kuþaklar boyunca var olmaya devam
etmesi anlamýna gelir. Bu biliþten hareketle þunu
söyleyebiliriz sanýrým; yazar kendi aile romansýný yeniden
yeniden senaryolaþtýrýrken, bilinç dýþý fantezisinin, bireysel
ölümsüzlük mitinin peþinden koþmaktadýr, týpký yazarýnýn
“Tanrý” olmadýðý gerçeði ile karþýlaþan, düþ kýrýklýðýna
uðramýþ okur gibi; hep yeniden, yeniden asla ulaþýlamayacak
olan “gerçek” in düþüyle bir fantezinin peþi sýra…

21. Yüzyýl da kapitalist ekonomiler biteviye tatmin arayan
bilinçdýþýna aracýsýz mal satmaya kalkýnca, insan kendini
aynada gördü: bundandýr mazisi parlak “insanlýk”dan
korkmuþluðumuz. Serge Lesourd'un sözleriyle bitirecek
olursam: "Ekonomik liberalizmin hakim söylemi psikanalizin
ilk dersini iyi aklýnda tutmuþtur: Tatmin bütün insani yaþamýn
bencil amacýdýr. Ama ilkinden ayrýlmaz olan ikinci dersi
unutmuþtur: Her zevk, toplumsal grup baðýný korumak için,
ancak sýnýrlý ve tamamlanmamýþ olabilir."
Kaynaklar:
1. Murat Belge, Edebiyat Üstüne Yazýlar, 3. Baský,
2009, Ýletiþim Yayýnlarý.
2. Terry Eagleton, Edebiyat Kuramý, Ayrýntý Yayýnlarý.
3. Oðuz Cebeci, Psikanalitik Edebiyat Kuramý, Ýthaki
Yayýnlarý.
4. Özge Soysal, Günümüz Psikopatolojilerine Günümüz
Söylemi Baðlamýnda Lacancý bir Bakýþ.
*Bu yazý daha önce “Ve insan aynada kendini gördü” baþlýðý
ile Dünden Bugünden Edebiyat Dergisi'nde yayýnlanmýþtýr.
(Dünden Bugünden Edebiyat Dergisi, 6. Sayý, Mayýs-Haziran
2012, s.17-20)
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PSÝKÝYATRÝ VE SANAT: AKLIMIZDA KALANLAR
Maðdurun Dili
Nurdan Gürbilek, Metis Yayýnlarý, Mart
2008, 176 s.
Maðdurun Dili'nde, edebiyatýn dýþlanmýþlýkla
kesiþtiði alanda dolaþýyor Nurdan Gürbilek.
Çoðu zaman kliþelerle yaklaþtýðýmýz maðdurluða edebiyatýn nasýl ýþýk düþürebileceðini,
öte yandan dýþlanmýþlýk duygusunun edebiyatý nasýl biçimlendirdiðini anlamaya çalýþýyor. Dostoyevski'nin "yeraltý trajedisi" adýný verdiði çatýþmanýn, ayný anda hem büyük hayaller
hem de incinmiþlikten yapýlma bir yeraltýna itilmiþliðin, yazarýn okuruyla iliþkisini nasýl etkilediðini inceliyor. Edebiyatýn
gurur yarasýný, yazarýn kibrini, dahasý okurun tutunamamýþlýktan neden ýsrarla bir zafer çýkarttýðýný tartýþýyor.
Tartýþmanýn orta yerinde ise bir "dil" problemi var: "Yazar ya
mesafeli bir tavýrla ele alacak bunlarý; acýyý olgudan,
maðduru kavramdan, dýþlanmýþlýðý laftan ibaret býrakacak;
kimseyi tam inandýramayacak; canevinden vuramayacak
okurunu. Ya da yoðun duygudan yola çýkacak; acýyý gülünçleþtirmeyi, bir acý efektine dönüþtürmeyi göze alacak. Öyleyse
bu 'kýrýk ve ýstýrap dolu' malzemeyi nasýl anlatmalý? Kayýtsýz
kalmadan, ama bir mutlak dayanaða da dönüþtürmeden, acý
çekeni küçük düþürmeden anlatýlabilir mi bütün bunlar? Mutsuzluða yakýndan bakan, ama mutsuzluk fikriyle mutlu olmayan bir edebiyat mümkün mü gerçekten?" Dostoyevski'nin,
Oðuz Atay'ýn, Yusuf Atýlgan'ýn, Cemil Meriç'in yapýtlarýyla bu
sorularýn cevaplarýný arýyor Gürbilek.

Þizofreni Müzesi
Levent Mete, Art Kitap, Kasým 2011, 144 s.
Eski týp öðrencisi Cengiz Manga sesler duymakta, kendisiyle ilgisi olmayan olaylarý üzerine alýnmakta, izlendiðini düþünmektedir.
Velhasýl þizofreni diye tanýmlanan durumlardan muzdariptir. Ýnternette dolaþýrken daha
önce gördüklerine benzemeyen bir oyun site-siyle karþýlaþýr.
Yaþadýðý hastalýkla ilgili her þey Þizofreni Müzesi isimli
binada toplanmýþtýr. Oyuna baþlamayý kabul ederse, deðiþik
biçimler altýnda kendini gösteren tuhaf ve olaðandýþý bir aklýn
hazýrladýðý bilmeceleri çözmesi, onun kurduðu tuzaklardan
kurtulmasý gerekmektedir. Her adýmýyla müzenin ve insan
ruhunun derinliklerine biraz daha gömülür, içimizdeki
karanlýk girdapla, dehþetle ve mucizelerle göz göze gelir.
Freud'dan Brad Pitt'e beklenmedik birçok kiþi bu heyecanlý
serüvende ona eþlik etmektedir.
Þizofreniyi içeriden tanýmak ve iyi bir roman okumak istiyorsanýz, Þizofreni Müzesi'ne mutlaka uðramanýzý öneririz.

Oburluk Çaðý: Felsefe ve PolitikPsikoloji Denemeleri
Yýldýz Silier, Yordam Yayýnlarý, Ekim 2010,
192 s.
Yaþadýðýmýz çaðýn çeliþkilerini yansýtan bir
resim: sürekli sýkýlan ve yeni oyuncaklar talep
eden obur büyükler ile hiç oyuncaðý olmayan,
zamanýndan önce büyümüþ aç çocuklar. Ayný dünyada
bambaþka hayatlar; vitrindekiler ve çöplüktekiler... Bu resim,
Oburluk Çaðý'nýn hareket noktasý.
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Yýldýz Silier, edebiyatýn olanaklarýyla beslenen, sade ve akýcý
bir dille kaleme aldýðý kitapta, önce Kafka'nýn bir öyküsünden
yola çýkarak, otoriteye itaatin nedenlerine, özgürlüðü engelleyen içsel korkulara deðiniyor. Baþka sorulara cevaplar
arayarak ilerliyor:
Mutluluk fetiþizmi bireyselliðin geliþmesini nasýl engelliyor,
bireyciliði nasýl körüklüyor? Post-modernizm, farklý “akýl”
ve “ilerleme” kavramlarýný birbiriyle karýþtýrarak, kapitalizmin yol açtýðý yýkýmlarý nasýl Aydýnlanma'ya yüklüyor?
Tarih içinde kadýnlarýn ana tanrýçalýktan paryalýða düþmesi
ve "evcilleþtirilmesi" nasýl gerçekleþti? Annelik deneyimlerinin, “annelik ideolojisi”nin kýsýtlayýcý etkisinden kurtulup
özgürleþtirici bir potansiyel içermesi mümkün mü? Narsist
bireylerin, özgürlüðü kuralsýzlýk ve sýnýrsýzlýkla iliþkilendirmesiyle, tüketimciliðin oburluðu erdem haline dönüþtürmesi
arasýnda nasýl bir baðlantý var? Dünyayý yöneten þirketlerin,
insanlarý da kendi suretlerinde biçimlendirmesiyle, “deforme” olmuþ bireylerin kaynaðýndaki “irrasyonel” sistem nasýl
doðallaþtýrýlýp görünmez hale getiriliyor?

Bahar Dalý
Elif Çýnar, Evrensel Basým Yayýn, Aðustos
2006, 126 s.
Kendi kaleminden Elif Çýnar: 1969, Ankara
doðumluyum. 1987 yýlýnda Ayrancý Ticaret
Lisesi’nden mezun oldum. Garanti Bankasý
Ankara Bölge Müdürlüðü Takas Servisinde 7
yýl memur olarak çalýþtým. 1994 krizinde, DÝSK’e baðlý
Bank-Sene üye olduktan bir ay sonra iki yüze yakýn
arkadaþýmla birlikte iþ akdim fesh edildi. Sekreterlik,
kasiyerlik, çocuk bakýcýlýðý yaptým. Bir konfeksiyon
atelyesinde eliþici ve ilik-düðmeci olarak çalýþtým. "Ýþler
durulunca" bizi çýkardýlar. Simdi, bir emek örgütünde
sigortasýz çalýþýyorum. Yazdýðým ilk öyküler Bir Bilet Gidiþ
Dönüþ dergisinde yayýnlandý. Okulum Bir Bilet Gidiþ Dönüþ
dergisi oldu. Öykülerim, Evrensel Kültür, Ekin Sanat, Patika
dergilerinde yayýnlandý. 2000 yýlýnda Varlýk dergisinin Yasar
Nabi Nayýr Gençlik Ödülünü öykü dalýnda kazandým. Ödülden
beþ yýl sonra öykülerim bir kitapta toplanýyor.
Elif Çýnar’ýn öyküleri saðlam pabuçtur, bundan emin olun.
içtenliksiz tek satýr bulamazsýnýz. Öyle Ýstiklâl’de yürürken
ayaðýnýzdan fýrt diye çýkacak iskarpinlerden deðil; yürüdükçe
ayaðýnýzýn seklini alan. Ömür boyu atamayacaðýnýz köselesi
el emeði göz nuru kunduralardýr onun öyküleri.

Madde ve Mana - Rasyonalitenin
Kökeni
Saffet Murat Tura, Metis Yayýnlarý, Mart
2011, 392 s.
Ýnsan sýradan maddi cisimlerlerle karþýlaþtýrýldýðýnda ilk bakýþta maddeye indirgenemez
görünür. Çünkü bir yandan mana yaratma,
diðer yandan öznel deneyim gibi özelliklere sahiptir. Bu da
insanýn doða bilimi çerçevesinde ele alýnamaz olduðunu
düþünmemize yol açar. Öteden beri felsefenin en temel
problemleri de buradan kaynaklanmýþtýr. Beden-zihin, ruhmadde, özne-nesne, idealizm-materyalizm tartýþmalarýnýn
merkezinde bu temel problem vardýr. Peki, "ne" olduðumuza
iliþkin bu temel problem hem klasik metafiziðin perspektifini

PSÝKÝYATRÝ VE SANAT: GÖZÜMÜZE TAKILANLAR
hem de çaðdaþ zihin felsefesinin tartýþmalarýný tek bir
sorunsal çerçevesinde birleþtirerek nasýl ele alýnabilir?
Madde ve Mana'da bu tartýþmayý üstleniyor Saffet Murat
Tura. Bir yandan modern zihin felsefesinin beyin-anlam ve
beyin-bilinç gibi problemlere önerdiði çözümleri sorguluyor,
diðer yandan da Descartes'tan bu yana klasik metafiziðe hâkim olan etkileþimci ikilik probleminin ardýndaki fenomenolojik yanýlsamayý gösteriyor. Mananýn maddi bir özellik
olarak nasýl tanýmlanabileceðini, doðadaki rasyonalitenin
kökenlerinin ne olduðunu, toplumsal-dilsel anlamýn doðadaki
yeri ve dilsel hermeneutiðin natüralist hermeneutikle baðlantýsý gibi sorunlarý çözüme kavuþturmak üzere diyalektik
materyalist bir anlam teorisi, beden-zihin ikiliðini aþmaya
yönelen bir Marksist metafizik geliþtiriyor.

Erken Kaybedenler
Emrah Serbes, Ýletiþim Yayýnlarý, Haziran
2009, 143 s.
“Dizinin dizime deðiþi, Handan'ýn annesi için
bir kelebeðin kanat çýrpýþýysa benim için
kasýrgaydý. Kaç sene geçti, hâlâ unutmam,
günde en az beþ sefer aklýma gelir. Biliyorum
bu durumun, kökeni memeden kesildiðim
güne kadar uzanan psikolojik nedenleri vardýr. Ama bir kadýný
unutulmaz yapan þey, bir vakitler ona duyulan arzunun
þiddetiyle doðru orantýlý deðil midir? O arzunun kýyýsýnda,
gerçekleþme olasýlýðýnýn tam yaný baþýnda, sanki arada baþka
hiçbir engel yokmuþ gibi rahat davranabilmekle, kendini o
tatlý yanýlsamaya kaptýrabilmekle doðru orantýlý deðil midir?
Bu olgunun da mý sorumlusu benim mutsuz geçen çocukluðum? Cevap? Yok! Kalýrsýn öyle...”
Taþrada ve kâinatta, yapayalnýz kalmýþ erkek çocuklarýn
hikâyesi. Emrah Serbes, çabuk öfkelenen, kolay vazgeçen,
baþtan çýkmýþ çocuklarý anlatýyor: Kederli ve dokunaklý.

Tek Þiirlik Aþklar
Efe Duyan, Yitik Ülke Yayýnlarý, Eylül 2012
Ne zaman bir Efe Duyan þiiri okusam boðazdan geçen bir þilep yolunu þaþýrýr. Çocuklar
bilyelerini sokaklarda saçmaya baþlar. Bir
ayrýlýk komikleþir. Gökdelenler eðilir,
köprüler dans eder. Ne zaman bir Efe Duyan
mýsrasý görsem gençliðimiz çýkar gelir kestane aðaçlarýnýn
altýndan, matbaaya koþturur ve yeni dergiler için kafa yorar.
Daha önce Kemal Özer ile bir Takas yapmýþtý þiirlerini ama bu
kez, nihayet ve de nihayet, kendi kitabýyla el sallýyor.
Kitabýnda Tek Þiirlik Aþklar ve Surdibi Þiirleri yer alýyor.
Þiirlerine Murat Pulat'ýn fotograflarý eþlik ediyor.
…
sevmeyi bilmediðime göre
buracýkta býrakýp, gitmeli
iþçi sýnýfý hakkýnda ezbere kitaplarý,
karþýlýksýz aþklarla
devrimleri eþleþtirmeyi.
Ve o bildik çocukluðumu
balatalarý erimiþ ayný bisikletle
yokuþtan aþaðý býrakmalý

Gir Kanýma
[Lat Den Ratte Komma In], Yön:
Thomas Alfredson, 2009, Ýsveç
Pazar sabahlarýnýn dokunaklý ilk gençlik filmlerini hatýrlar mýsýnýz? Gir Kanýma da öyle bir film. Ama biraz farklý.
12 yaþýndaki Oskar’ýn Stockholm’de
yaþadýðý mahalleye Eli adýnda bir kýz
taþýnýr. Geceleri boþ oyun parkýnda
kendi baþýna takýlan soluk yüzlü Eli, tuhaf bir kýzdýr. Oskar
ve Eli’nin arkadaþlýklarý yavaþ yavaþ geliþirken, mahallede
iþlenmeye baþlayan cinayetlerin sayýsý da giderek artmaktadýr. Alýþýk olduðumuz ve sevemediðimiz Amerikan vampir filmlerinden çok farklý bir estetik ve tona sahip olan Gir
Kanýma, Kuzey Avrupa sinemasýndan nevi þahsýna münhasýr muhteþem bir örnek.

Bir Ayrýlýk
[Jodaeiye Nader az Simin], Yön:
Asghar Farhadi, 2011, Ýran
Kýzý Termeh ile birlikte Ýran’dan ayrýlýp yurtdýþýnda yaþamak isteyen Simin’in, Alzheimerlý babasýyla birlikte
Ýran’da kalmak isteyen kocasý Nadir’den ayrýlma talebi mahkeme tarafýndan reddedilir. Simin,
evinden ayrýlýp ailesinin yanýna taþýnýnca, Nadir babasýna
ve kýzýna bakmak üzere genç bir kadýný iþe alýr. Ýþte sýnýfsal
farklýlýklar, kadýnlýðýn ve erkekliðin çatýþmalarý, ebeveynliðin ve çocukluðun bütün sýnýrlarý tek bir olaydan açýlýr,
yayýlýr. Yetkin sinema dili, güçlü senaryosu ve çetrefil ahlâki meseleleri ele alýþ biçimiyle Bir Ayrýlýk, mutlaka izlenmesi gereken filmlerinden biri.

Ekümenopolis
Yön: Ýmre Azem, 2012, Türkiye
Neoliberal saldýrýnýn hedefi olan Ýstanbul’un yýkýmýna bütünlüklü bir bakýþ
atan Ekümenopolis belgeselini çekmeye nasýl karar verdiðini þöyle anlatýyor
yönetmen: “Kentler toplumun aynasýdýr, derler. Ýçinde yaþayanlarýn birbirleriyle geliþtirdikleri iliþkiler yumaðýnýn fiziksel yansýmasý diyebiliriz kent için. O yüzden kent üzerinden geliþtirilen sistemsel eleþtirinin somut, gözle görülür olgulara
dayanmasý ve daha anlaþýlýr olmasý için bir Ýstanbul filmi
yapma fikri, uzun süredir aklýmda vardý. Sorun nereden
baþlayacaðýmý, bu devasa konuyu nasýl iþleyeceðimi bilemememdi. 2008 senesinde, bir gün trafikte beklerken,
radyoda üst düzey bir yetkilinin -Ulaþtýrma Bakaný veya
Ýstanbul Belediye Baþkaný olabilir, tam hatýrlamýyorum3. Köprü’yle ilgili bir demecine rast geldim. Ve karar
verdim.”
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PSÝKÝYATRÝ VE SANAT: KULAÐIMIZA ÇALINANLAR
Hayko Cepkin - Tanýþma Bitti
Emi Müzik Türkiye, Mayýs 2007
Konser ve sahne performanlarý ile
geniþ bir dinleyicisini kendisine hayran býrakan Hayko Cepkin’i Hayko
Cepkin yapan albüm. Kendi özgün
çizgisini, þiddet içerikli hafif batý
müziðini, oturttuðu ikinci albümüdür. Þiddetin ve estetiðin
bir arada nasýl iþlenebileceðine dair anýtsal bir eserdir ayný
zamanda. Albüm tüm beste, söz ve düzenlemeleri Cepkin’e
ait 11 þarkýdan oluþuyor. Müzikal açýdan sert olmasýna
raðmen, senfonik geçiþleri ile zengin bir alt yapýya sahip.
Albümde iþlenen ana tema kiþisel korkular ve kaybetmek.
Hayko Cepkin albümdeki derdini “Bu albümde anlatmak
istediðim herþey zaten bugüne kadar defalarca söylendi.
Bu sebeple tonlamada farklýlýk arayýþýna girdim ve
kendime korkuyu daha yakýn buldum. Öfkeyi ve korkuyu
doðru yere kanalize edebilirsek güçlü bir enerji ile ruhen
daha serbest kalabiliriz.” Olarak anlatýyor. Kulaðýnýza
Hayko Cepkin’in zaman zaman ilahiye, zaman zaman
böðürmeye kaçan sesi iyi gelecektir.

Kardeþ Türküler - Çocuk
(H)Aklý
Kalan Müzik, Mayýs 2011
“Albümümüzde, ele aldýðýmýz bazý
güncel gündemleri belli bir sanatçý
sorumluluðuyla deðerlendirip, bunlara yönelik tavýr oluþturmayý ve bunu da yaptýðýmýz müziðe doðrudan yansýtmayý önemli bulduk. Bu doðrultudaki bazý tanýklýklarýmýzý, ‘Öcü’ þarkýsýnda olduðu gibi, stüdyo ortamýnda gerçekleþtirdiðimiz
doðaçlamalarla ‘sýcaðý sýcaðýna’ albümümüze de taþýdýk.
Diðer yandan, ‘Güneþim Rýza’, albüm çalýþmalarý sürerken
ani vefat haberiyle sarsýldýðýmýz baðlama sanatçýsý genç
arkadaþýmýz Rýza Kýlýç'a atfettiðimiz bir çalýþma oldu.
Onun nezdinde, genç yaþlarda aramýzdan ayrýlan bütün
sanatçý dostlarýmýzý saygýyla anmak ve yine çok erken bir
dönemde, zamansýz yitirdiðimiz sevgili Kazým Koyuncu'nun da dediði gibi ‘tarihin akýþýný düze çýkarmaya çalýþan
tüm güzel yüzlü çocuklara’ selam yollamak istedik!..
Ve iþte uzun bir aradan sonra sizleri ‘Çocuk (H)Aklý’ diyerek yeni bir albümle selamlamanýn heyecanýný yaþýyoruz.
Dileðimiz barýþ! Þarkýlarýmýzsa acýlarýn deðil, çocuklarýn
büyüdüðü; kendi dili, inancý, umuduyla büyüdüðü bir
hayatýn þarkýlarý...”

123 - Lara
Aisha Records , Ocak 2012
"Kemiksiz bir müzik yapýyorlar. Ispanak yemeði, bir çeþit tavuk yemeði, kocaman aðaçlar gibi bir ses, bir
akýþ. Nasýl büyük bir müzik ve modern. Trenle þehir deðiþtiriyordun,
geceleri hiç uyuyamýyordun, her haftan pazar sabahlarýný
bekleyerek geçiyordu, duvarlarýna yapýþtýracak kaðýtlar
arýyordun, otobüs köþelerinde uyumaya çalýþýyordun,
saçma sapan insanlarla anlaþmaya çalýþýyordun, 123'ün
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sesini iþittin. Uzak bir müzik. Yoruldun. Fosforlu kalemlerle
gezen þarkýlarý var 123'ün, tam ortalarýndan bir nehir geçiyor, çatý katý, dýþarýlarda durmaktan yorulanlarýn müziðini
yapýyorlar. Yine erkenden akþam oluyordu, çok garip kokular
alýyordun. Güzel kokular alýr gibi 123, pencereden göðe
bakýyorlar. Þiirle tanýþmamýþtýn, þiirle çok geç tanýþtýn, þiirle
tanýþmak için çok geç kaldýn." [Spleen Ýçbükeyleri'nden]

Mircan Kaya - Elixir
UCM Productions, Ekim 2010
Mircan Kaya, neredeyse her þarkýsýný
bir hikâyeye dönüþtürebilen, her þarkýsý bir film karesine eþlik edebilecek
bir müzisyen. Gülten Akýn þiirlerini
besteleyerek hazýrladýðý albümü,
Elixir de bir hikâye denizi gibi. Daha
önceki albümlerinde yaslandýðý caz,
rock, folk bileþiminin yerini bu sefer Gülten Akýn þiirlerinin etkisiyle olsa gerek- geleneksel sanat
müziði motifleri almýþ. Gülten Akýn'ýn dizelerinde kendilerine
yer bulan hikâyeler Kaya ve ekibinin ezgileriyle canlanývermiþ. Albümde yer alan tüm þarkýlar bu sinematografik
canlýlýðý taþýrken özellikle "B....... Ýçin Ýlahi" ve "Bunalan
Ozan Ýlahisi" diðerlerinden biraz daha fazla öne çýkýyor. Diðer
albümleri gibi Elixir de Mircan Kaya'nýn kendi yapým firmasýndan yayýnlandý. Müziðe adanmýþ bir idealizmle üretimde
bulunmayý amaçlayan firmasýnda piyasanýn öðütücülüðünde
kaybolup gidecek üretimler için de yer bulunuyor.

Vinicio Capossela - Rebetiko
Gymnastas
EMI, Haziran 2012
Vinnicio Capossela Ýtalya dýþýnda yeni
yeni tanýnmaya baþlayan bir modern
zaman ozaný. Bir tarafý þiire çýkýyor,
bir tarafý Tom Waits'e, bir tarafý ise
yersiz, yurtsuz gezginliðe. Geçtiðimiz günlerde tekinsiz denizlerden geçip tanýdýk limanlara geldi Capossela. Yeni albümü buzuki, caciki ve rakýdan muteþekkül bir sofraya davet
ediyor bizi. Asmalarýn altýnda, kollar havada, dizlerden kýra
kýra dans ediyoruz. Bir elimizde þiþe, ceketimiz omzumuzdan
hafif düþer gibi. Havada bir acý, keder var ama bu acýnýn, bu
kederin içinde de eðlenmek, ahdetmek, ahdederken hep
birlikte olmak mümkün. Capossela'nýn Rebet tercihi bir
tesadüften de öte: Bunalan Yunanlýlara (ve bizlere) hatýrlayýn
diyor sanki, sizi siz yapan günleri, sizi siz yapan ezgileri. Bu
hatýrlatma için Arjantin'e kadar gitmiþ ve Mercedes Sosa ile
Atahualpa Yupanqui'i almýþ yanýna. Dimitris Patrinos ile
kolkola girmiþ, sene 1927. Sovyet Rusya'ya uðrayýp elinde
gitarla dolaþan bir Hamlet bulmuþ.

Kesmeþeker - Doðdum Ben
Memlekette
Ada Müzik, Ekim 2011
Fazla söze gerek var mý? Bir tarafta
20 yýlý deviren Kesmeþeker. Türkiye’de
rock müziðin dipten ve derinden akan
nehri. Bir tarafta ise Metin Kurt.
Göðsünde buruk bir ay ve yýldýz. Ýnatla, bu memlekette.

BASIN AÇIKLAMALARI
TPD BASIN AÇIKLAMASI
KÜRTAJ-SEZARYEN YASA TASARISI HAKKINDAKÝ GÖRÜÞLERÝMÝZ

D

ünya Saðlýk Örgütü Üreme Saðlýðý Strateji Raporlarý,
dünyada her yýl ortalama 45 milyon kürtajýn yapýldýðýný
ve bunlarýn 19 milyonunun güvenli olmayan ortam ve
koþullarda gerçekleþtiðini göstermektedir. Türkiye'de 1983'te
legal hale gelen kürtaj ile yasadýþý düþüklere baðlý anne ölümleri
azalmýþtýr. Þimdi ise büyük bir aceleyle Saðlýk Bakanlýðý, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Adalet Bakanlýðý'nýn beraber
hazýrlayarak Bakanlar Kurulu'na sunacaðý kürtaj sezaryen
yasa tasarýsý hazýrlamaktadýr. Türkiye Psikiyatri Derneði bu
çalýþmalarda yol gösterici olacaðýný umarak aþaðýdaki
görüþlerini kamuoyuyla paylaþmaktadýr.
- Kürtaj tüm dünyada hala çok yönlü olarak tartýþýlmaktadýr.
Ülkemizde Kürtajla ilgili tartýþmalarý yapan yetkililer,
seçilmiþ kiþiler bazen kadýnlarý suçluluk duygusuna iten,
travma yaratan mesajlar vermektedir. Bu tür ifadeler
kadýnlarý deðersizleþtiren, onlarýn refahýna ve acýsýna son
derece duyarsýz ifadelerdir ve kadýnlarýn ruh saðlýðý üzerinde
onulmaz yaralara yol açabilir.
- Hazýrlanan yasa tasarýsýnýn en baþta "Ýnsanlarýn üreme ve
bunu ne zaman ve ne sýklýkla yapabileceðinin kararýný
verme hakkýna sahip olduðu” na vurgu yapan 1994 Kahire
Nüfus ve Kalkýnma Bildirgesi'nde güvence altýna alýnan
eylem planlarý olmak üzere, zaten imzalamýþ olduðu insan
haklarýna dayalý tüm uluslararasý anlaþmalara uyumlu
olmasýna çaba göstermelidir.
- Kürtaj hakkýndaki tutumlar ve yasal düzenlemeler ülkeden
ülkeye büyük deðiþkenlik göstermektedir. Konu
kamuoyunda tartýþýlýrken ve yetkililerce yasal düzenlemeler
yapýlýrken, yalnýzca siyasal ya da dinsel saiklerle hareket
edilmesi, kürtaj ve sezaryenin halk saðlýðý boyutunun, etik,
sosyo-kültürel, psikolojik ve bilimsel yanlarýnýn göz ardý
edilmesi son derece sakýncalýdýr.
- Yasal kürtaj izninin yalnýzca “anne ve bebeðin bedensel
saðlýðýndaki riskler” ile sýnýrlý tutulmasý insaný insan yapan
psiko-sosyal özellikleri yadsýmaktýr. Planlanmamýþ ya da
istenmeyen gebeliklerdeki “ergen gebeliði, aile içi huzursuzluk, eþin uyguladýðý fiziksel þiddet, duygusal istismar, tecavüz
sonucu gebelik, ailenin zarar görme olasýlýðý ve yoksulluk
gibi sosyal etkenler vb” gibi boyutlarýn göz ardý edilmemesi
çok önemlidir. Bu gibi gerekliliklerde de kadýnlar saðlýklý
ortamlarda ve ücretsiz kürtaja serbestçe ulaþabilmelidir.
- Planlanmamýþ gebeliklerin (olmasý istenmemiþ ve
düþünülmemiþ) ve istenmeyen gebeliklerin (planlansýn ya da planlanmasýn, kadýnýn oluþan gebeliði sürdürmek veya doðum yapmak istememesi) ruh saðlýðýný
olumsuz etkilediði iyi bilinmektedir. Gebelik depresyonunun önde gelen nedenlerinden biri istenmeyen gebeliklerdir. Depresyonu olan annelerin bebeklerinde erken doðum, doðum aðýrlýðýnýn düþük olmasý, beslenme güçlüðü gibi
sorunlarýn yaný sýra, uzun dönemde ciddi ruhsal, zihinsel ve
davranýþ bozukluklarýna yol açabilmektedir.

- Planlanmamýþ/istenmeyen gebeliklerin ruhsal bozukluklara yol açtýðýnýn bilinmesine karþýlýk, annenin tercihiyle gebeliðin ilk 3 ayýnda yapýlan kürtajýn (tedavi
amaçlý olmasa bile) ruh saðlýðýna olumsuz bir etkisi
olmadýðý da bilinmektedir. Aksine, kiþileri kürtaj yapmakla damgalamak, özel yaþamýn gizliliðine özen göstermemek ve sosyal destek sistemlerinin yetersiz olmasý, kürtaj ertesinde kadýnlarýn ruh saðlýðýný daha fazla bozmaktadýr.
- Kürtaj giriþiminde kiþiden týbbi yarar ve zararlarý içeren
“yazýlý bilgilendirilmiþ olur” alýnmasý uygundur. Ancak bunun ötesinde babayý açýklamaya zorlamak, ahlaki - dini - psikolojik telkinlerde bulunmak, bir kurulun karþýsýna çýkarýp
“utandýrarak ikna etmek” uygun deðildir. Kadýnlarýn zor
karar verdiði, kýrýlgan ve hassas olduðu bir konu olan kürtaj
pratiðinde suçluluk duygularýný arttýrmak durumu iyice
zorlaþtýrmak ve kadýnlarýn ruh saðlýðýný deneysel olarak
bozmak demektir.
- Tartýþýlanlarýn çoðu sezaryene getirilmesi düþünülen kýsýtlamalar için de geçerlidir. Yasayla týbbi giriþim dayatýlamaz.
Sezaryen týbbi zorunluluklar dýþýnda, “yazýlý bilgilendirilmiþ
olur” alýnarak hastanýn tercihine býrakýlmalýdýr.
Önerilerimiz
1. Arzu edilmeyen gebeliklerin olmasýný ve kürtajla sonuçlanmasýný önlemek için kadýnlar ve erkeklerin cinsel eðitim ve
çaðdaþ doðum kontrol yöntemlerine iliþkin bilgilere erken
yaþlardan baþlayarak kolaylýkla ulaþmalarý gerekmektedir.
2. Üreme saðlýðý hizmetlerinin kalitesi artýrýlmalý ve ülke genelinde yaygýnlaþmasý saðlanmalýdýr. Saðlýðýn ticarileþtirilmesi
sonucu hastanelerdeki aile planlamasý hizmetleri ücretli hale
getirilmiþtir. Bu hizmetler ücretsiz verilmelidir.
3. Yasal kürtaj izninin yalnýzca “anne ve bebeðin bedensel
saðlýðýndaki riskler” ile sýnýrlý tutulmamasý ve bazý baþka psikososyal zorunluluk hallerinde de (eþin uyguladýðý fiziksel þiddet,
tecavüz sonucu gebelik, ailenin zarar görme olasýlýðý, yoksulluk
vb” kadýnlar saðlýklý ortamlarda ve ücretsiz kürtaja serbestçe
ulaþabilmelidir.
4. Planlanmamýþ/istenmeyen gebeliklerde ruhsal hastalýk riski
artmýþ olduðu için bu kiþilere týbbi, ruhsal ve sosyal destek
saðlanmasý için önlemler alýnmalýdýr.
- Kürtajýn yasal bir hak olarak kalmasýný savunuyoruz.
- Kadýnlar hayatlarýný riske atacak tehlikelere zorlanamaz, kürtaja ve üreme saðlýðý hizmetlerine her kadýn ücretsiz ulaþabilmelidir.
- Kadýnlarýn çocuk sahibi olup olmamasýna ya da kaç çocuk sahibi olacaðýna kendileri karar vermelidir.
24.06.2012
Türkiye Psikiyatri Derneði Merkez Yürütme Kurulu
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BASIN AÇIKLAMALARI
BASIN AÇIKLAMASI
TECAVÜZE UÐRAMIÞ VE TECAVÜZ SONRASI GEBELÝK MEYDANA
GELEN N.Y. VE Z.K. OLGULARI ÝLE ÝLGÝLÝ GÖRÜÞÜMÜZ
Tecavüz nedeniyle hamile kalan iki kadýnýn gebeliklerini sürdürüp sürdürmeyeceklerine dair tartýþmalarý üzüntüyle izliyoruz. Kadýnlarýn bedeni üzerinde kendi söz haklarýný hiçe sayan
bu tartýþmalar, saðlýkla ilgili resmi otoritelerin bile 'doðursunlar, gerekirse devlet bakar' gibi ifadeler kullanarak kadýn bedenini bir kuluçka makinesine indirgeyen söylemleri, kadýnlarýn
ruh saðlýðý açýsýndan tahripkar etkiler yaratmaktadýr.
Tecavüzle meydana gelen gebelik sonrasýnda doðuma zorlanan kadýnlarýn ruh saðlýðýnda ortaya çýkan bozulmalar uzun
zamandýr bilinmektedir. 40 hafta boyunca travmatik olayý sürekli hatýrlatacak bir bedensel deðiþimle yaþamaya zorlanmak, tecavüz sonrasý
ortaya çýkan bebeðe 'annelik' yapmasýný beklemek kadýnlarýn ruh saðlýðýný giderek bozmakta,
kadýnýn kendisine ve bebeðine zarar verme
olasýlýðý olan ciddi ruhsal hastalýklara yakalanmasýna yol açabilmektedir. Bu nedenlerle,
kamuoyunda adý geçen her iki olgunun da
tecavüz ve takip eden gebelik sonucu ortaya
çýkan aðýr ruhsal travmalarý, istenmeyen
gebelik süreçleri dikkate alýnarak acilen
ruh saðlýðý uzmanlarý tarafýndan deðerlendirilmeleri, travmanýn etkilerine yönelik
destekleyici tedaviler almalarý saðlanmalýdýr.

ruh saðlýðýný tehdit etmektedir. Tecavüze uðrayan hiçbir
kadýn doðurmaya zorlanmamalý, gebeliði sürdürme
kararýný kadýnýn almasýna izin verilmelidir.
Bu nedenle açýktýr ki; tecavüzlerde bürokrasinin yavaþlýðýna
yer yoktur. Türkiye'de tecavüz sonrasýnda gebeliðin sonlandýrýlacaðý yasal sýnýr 20 haftadýr. Tüm dünyada tecavüze uðrayan birçok kiþi damgalanacaðý, suçlanacaðý, daha sonra kuracaðý iliþkilerde bu nedenle zorluklar çekeceði ve bazen de ülkemizde ve yakýn doðu ülkelerinde olduðu gibi 'namus cinayetleri'ne kurban gidebileceðini düþünerek bu olayý bildirmekte zorlanmaktadýr. Sýk sýk basýna
yansýyan haberlerde de görüldüðü gibi, birçok
kadýn gebelik görünür hale gelene kadar yakýnlarýna söz etmemekte ve yasal mercilere baþvurmamaktadýr. Bu nedenle 20 haftaya az bir
zaman kala kadýnlar tecavüzün niþanesi olan
ve 'tecavüz tümörü' olarak da adlandýrýlan bu
gebeliðin sonlandýrýlmasýný istemektedirler.
Týpký doðal afetlerde, bombalama vb. terör
olaylarýnda olduðu gibi kurbanlarýn acil týbbi ve
hukuksal yardýma ulaþmalarý saðlanmalýdýr.
Tecavüz olaylarýnda saðlýk ve hukuk kurumlarýnda bürokrasinin yavaþ seyrine yer
yoktur!

Tecavüze uðrayan
hiçbir kadýn
doðurmaya
zorlanmamalý,
gebeliði
sürdürme kararýný
kadýnýn almasýna
izin verilmelidir.

Doðum sonrasýnda ise, anneler tecavüz sonucu doðan bu bebeklerle yeterince iliþki kuramamakta, bebeðin duygusal geliþimi için gerekli olaný ilgi, þefkat ve bakýmý gösterememektedir. Bosna Savaþý'nda yaþanan tecavüzler ve zorla doðumlar
sonucunda dünyaya gelen tecavüz çocuklarýnýn þimdi kimliksiz ve kimsesiz kaldýklarýný gözlenmiþtir. Ayrýca doðan çocukta, gerek çocukluk gerekse yetiþkinlik döneminde ciddi ruhsal
problemler ortaya çýkabilmektedir. Sonuç olarak, kadýnlarýn
istemedikleri gebelikler sonucu doðurmaya zorlanmalarý hem
kendi ruhsal saðlýklarýný bozmakta hem de doðacak bebeðin

Açýktýr ki, fetüsün dýþarýda hayatýný kýsmen
sürdürebilecek geliþimsel seviyeye geldikten sonra gebeliðin
sonlandýrýlmasý, týbbi etik açýsýndan dikkatle ele alýnmasý
gereken zor bir konudur. Dünyadaki birçok geliþmiþ ülkede
gebeliðin sonlandýrýlmasý için kabul edilen yasal sýnýr
dolduktan sonra, (1) gebeliðin annenin bedensel saðlýðýný
ciddi þekilde tehdit etmesi, (2) fetüste yaþamla uyuþmayacak
ya da normal bir yaþamla baðdaþmayacak ileri anomalilerin
olmasý ve (3) ge-beliðin ilerlemesinin annenin ruh saðlýðý
üzerine yýkýcý hatta ölümcül etkilerinin olmasý durumlarýnda
psikiyatristler, hu-kukçular, adli týp uzmanlarý ve kadýn doðum
uzmanlarýndan oluþacak baðýmsýz bilimsel ve etik kurullar
gebeliðin sonlandýrýlýp sonlandýrýlmayacaðýna dair kararlar
almaktadýr. Ülkemizde de, baðýmsýz týp ve hukuk
profesyonellerinin yer alacaðý bir üstkurul oluþturularak,
ilerlemiþ gebeliklerdeki her bir vakayý hýzla ve tek tek ele
alarak karar vermelerini saðlayacak yasal düzenlemeler acilen
yapýlmalýdýr.
Kamuoyuna saygýyla bildiririz.
14.09.2012
Türkiye Psikiyatri Derneði adýna
Doç. Dr. Ayþe Devrim Baþterzi
Prof. Dr. Þahika Yüksel
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BASIN AÇIKLAMALARI
TPD BASIN AÇIKLAMASI
10 EYLÜL ÝNTÝHARI ÖNLEME GÜNÜ

T

üm dünyada insan hayatýný tehdit eden intihar olgusu
konusunda farkýndalýk yaratmak amacýyla Dünya Saðlýk
Örgütü tarafýndan 10 Eylül Dünya Ýntiharý Önleme günü
ilan etmiþtir.
Ýntihar ve intihar giriþimi, bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de önemli bir halk saðlýðý sorunu haline gelmiþtir.Türkiye'de
son 10 yýlda yaklaþýk 27 000 kiþi intihar ederek hayatýný
sonlandýrmýþ, yine yaklaþýk 500 000 kiþi de intihar giriþiminde
bulunmuþtur. Bu rakamlarýn ötesinde intihar ve intihar
giriþimlerinin bir kýsmýnýn olumsuz etiketlenme ve
önyargýlardan kaçýnmak amacýyla gizlendiðini
de hesaba katacak olursak, ne derece büyük ve
önemli bir halk saðlýðý sorunuyla karþý karþýya
olduðumuzu farkýna varabiliriz.
Ýntihar birden fazla etkene baðlý geliþen
karmaþýk bir davranýþtýr. Baþta depresyon
olmak üzere ruhsal hastalýklar intihar riskinde
10 kat artýþa sebep olmaktadýr. Ýntiharlarýn
%90'ýnda bir psikiyatrik taný varlýðý gösterilmiþ
olmasýna raðmen beklenenin aksine bu
kiþilerin yalnýz dörtte biri ölümleri öncesinde
bir saðlýk kuruluþuna baþvurmuþlardýr. Yani
ölümcül saðlýk problemi olan bu kiþilerden
%75i farkedilememiþ ve saðlýk hizmetlerinden
yararlanamamýþtýr.Psikiyatrik tedaviye ihtiyaç
duyan bu kiþilerin, erken farkedilmesi ve etkin
tedavilerinin saðlanmasý yönünde toplumsal
duyarlýlýðýn artýrýlmasýna ihtiyaç vardýr.

oluþturulmalýdýr. Yine saðlýk kurumlarýmýzda hizmetleri
sunmanýn yanýnda hizmet kalite standartlarýný yükseltilmelidir.
Basýnda intihar haberlerinin ele alýnma biçimi ile ilgili
geliþtirilen rehberlerin uygulamaya konulabilmesi için yazýlý ve
görsel medyanýn ile iþbirliði önemlidir.
Ýntiharý önleme çerçevesinde ateþli silahlara ulaþým da önemli
bir tehdit oluþturmaktadýr. Türkiye'de ise son 15 yýlda ateþli silahlarla intihar oranlarýnda belirgin bir artýþ vardýr. Son veriler
Türkiye'de her 4 intihardan birinde, ateþli silah kullanýldýðýný
göstermektedir. Ateþli silahlara kolay ulaþabilme bunun bir
intihar aracý olarak kullanýlma riskini artýrmaktadýr. Bu sebeplerle silah teminini kýsýtlayan yasal düzenlemeler, silahlarýn evde bulundurulduðu durumlarda alýnmasý gereken
önlemler geliþtirilmelidir.

Türkiye'de son
yýllarda ateþli
silahlarla intihar
oranlarýnda
belirgin bir artýþ
var. Son veriler
Türkiye'de her
dört intihardan
birinde, ateþli
silah kullanýldýðýný
göstermektedir.

Bu nedenle intihara eðilimli kiþilerin erken fark
edilmesi amacýyla risk gruplarýna yönelik tarama programlarý
geliþtirmeli, ülkemizde tüm intiharlarýn %25'inin 15-24 yaþ
grubu ergen ve gençleri etkilediðini göz önünde bulundurulacak olursa okullarda psikolojik hizmetleri sayýsal ve hizmet
kalitesi güçlendirilmelidir.

Ýntihar eðilimli insanlarýn saðlýk hizmetlerine ulaþýmýný kolaylaþtýrmalý, bu kiþilerin her an baþvurabilecekleri psikiyatrik
krize müdahale servisleri, telefon ve internet servis hatlarý

Ýntihar davranýþý için risk faktörleri ve
sebeplerin çeþitliliðinin ortaya koyduðu gerçek
önleme çalýþmalarý için çok boyutlu bir
yaklaþým gerekli olduðudur ki bu konuda saðlýk
çalýþanlarýnýn dýþýnda birçok kurumun ortak
çalýþmasý gereklidir.

10 Eylül Dünya Ýntiharý Önleme Günü her yýl
intihar sonucu yitirilen yaþamlara, intiharýn
yýkýcý etkilerine ve intihardan etkilenmiþ
hayatlara odaklanma imkaný sunmaktadýr.
Bugün vesilesiyle yalnýz saðlýk sektörü ve
çalýþanlarýný deðil tüm kurumlarý bu ölümcül
konuya duyarlý olmaya ve bunu önleme
yönünde çaba harcamaya, elbirliðiyle intiharý
önleme konusunda toplumsal stratejiler
üretmek için beraber çalýþmaya çaðýrmaktayýz.
Prof. Dr.Tarýk Yýlmaz
Krize Müdahale ve Ýntiharý Önleme Çalýþma Birimi
Koordinatörü
Prof. Dr. Tunç Alkýn
Türkiye Psikiyatri Derneði Genel Baþkaný

AÇIKLAMA
VATANDAÞLARIMZIN YAÞAMA HAKKINI ÝHLAL EDEN HER TÜR
EYLEMÝ KINIYORUZ

V

atandaþlarýmýzýn yaþama hakkýný ihlal eden her türlü eyleme karþý olduðumuzu bir kez daha vurgulayarak, Gaziantep'te
çok sayýda sivilin yaþamýný yitirdiði saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz. Yaþamýný yitirenlerin ailelerine baþsaðlýðý, yaralýlara acil
þifalar diliyoruz.

Saygýlarýmýzla, 22.08.2012
Türkiye Psikiyatri Derneði Merkez Yürütme Kurulu
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BASIN AÇIKLAMALARI
TPD BASIN AÇIKLAMASI
1 EYLÜL DÜNYA BARIÞ GÜNÜ

S

avaþlar insanlýk tarihi kadar eskidir. Kiþisel tarihinde
savaþa dair tanýklýðý olmayan insan neredeyse yoktur.
Savaþlar, bir anlamda insanýn tarihsel gelenekleri ve
gelecek yönelimini belirleyen önemli kilometre taþlarý olmuþtur.
Mesleðimizin tarihi de neredeyse savaþlarla þekillenmiþtir.
Savaþlar ve sonuçlarý toplum psikiyatrisi çalýþmalarýný
etkilemiþ, psikiyatrinin insana ve çevresine bakýþýný önemli
ölçüde deðiþtirmiþtir. Savaþýn sonuçlarý onbinlerce ölüyü,
yaralýyý, engelliyi, evsizi, göçmeni arkasýnda býraktýðý için
yardým alma gereksinimini artmýþtýr. Psikiyatri bu artan
gereksinimi karþýlayabilmek için hastane duvarlarýnýn dýþýna
çýkmýþ ve topluma ulaþmaya çalýþmýþtýr.
Savaþlar toplumlarýn saðlýk yardýmý alma gereksinimlerini eþit
oranda artýrmaz. Bu artýþ, bazý olumsuz koþullar içinde yaþayan
toplumlarda kendini daha fazla hissettirmektedir. Dünyadaki
yoksul ve yoksunlar savaþa ve olumsuz etkilerine daha açýk bir

halde yaþamaktadýrlar. Adalet saðlamak adýna yapýlan savaþlar,
yoksullar ve yoksunlar adýna çok ciddi adaletsizliklere yol
açmaktadýr.
Savaþ ve savaþýn ardýllarý günlük yaþamýmýzda sýkça karþýlaþtýðýmýz, yaný baþýmýzdaki olaylar olagelmiþtir. Yaþayýþýmýzý,
mesleðimizi, geleceðimizi topyekün etkilemektedir. Sonuçlarý
ile birlikte bir sýradanlaþma ve kendini artýrma, çoðaltma
sürecine girmiþtir. Savaþ, savaþý çoðaltmaktadýr. Savaþ, hastalýðý
çoðaltmakta ve çevremizde kol gezmektedir.
Bu hastalýk etkeninden arýnmamýz gerekir. Ýnsan saðlýðý ve
onuru için, bu yeryüzünün güzel hatýrý için savaþa karþýyýz.
Savaþa karþý dayanýþan barýþ dilencileriyiz.
Saygýlarýmýzla.
01.09.2012
Türkiye Psikiyatri Derneði Merkez Yönetim Kurulu

Düzenlediðimiz ve desteklediðimiz
TPD Kongrelerini

TPD 17. Yýllýk Toplantýsý ve
Klinik Eðitim Sempozyumu
10-13 Nisan 2013 Antalya

Takviminize
Ýþaretlediniz mi?
7. Uluslararasý Ruhsal Travma
Toplantýlarý
30 Kasým - 2 Aralýk 2012 - Ýstanbul
www.ruhsaltravma2012.org

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IX.
Ulusal Kongresi
20-22 Aralýk 2012 - Ýstanbul
Harbiye Askeri Müzesi
www.cetadkongre2012.org
[CETAD Ýþbirliðiyle]
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Dünya Psikiyatri Birliði
Uluslararasý Kongresi
19-23 Haziran 2013 Ýstanbul
www.wpaist2013.org

49. Ulusal Psikiyatri Kongresi
24-28 Eylül 2013 Ýzmir

HABERLER DERNEK
TPD Avrupa Psikiyatri Birliði’ne
(EPA) Tam Üye Olarak Katýldý
Türkiye Psikiyatri Derneði'nin, ulusal psikiyatri camiamýzý
temsilen Avrupa Psikiyatri Derneði'ne (European Psychiatric
Association; EPA) tam üye olarak katýldýðýný bildirmekten
büyük memnuniyet duymaktayýz.
Bu geliþme, TPD üyelerinin, Avrupa ruh saðlýðý politikalarýna
katkýda bulunmalarýný, ortak araþtýrma ve eðitim projeleri
geliþtirmelerini saðlayacaðý gibi Avrupa'daki psikiyatrik
uygulamalarýn uyumlandýrýlmasýna da aracýlýk edecektir.
EPA hem ulusal derneklerin üyeliðine hem de psikiyatristlerin
bireysel olarak üye olmasýna açýk bir yapýlanma
göstermektedir. TPD'nin katýlýmýyla üyelerimiz artýk, “EPA'nýn
da üyeleri (affiliate members) olarak” Avrupa psikiyatristleri
topluluðu içinde yer almaktadýrlar.
EPA'ya kiþisel olarak üye olmanýn ek avantajlarý bulunmaktadýr.
Daha fazla ayrýntý için www.europsy.net adresine
bakabilirsiniz.

TPD’den Ýki Önemli Rapor
TPD Kadýna Yönelik Þiddeti Önleme Görev Grubu kürtaj, sezaryen ve kadýn bedeninin denetim altýna alýnmasý konusundaki
bilimsel görüþlerini yayýnladý. Herkesin eriþimine açýk olan bu
önemli rapora dernek internet sayfasýndan ulaþabilirsiniz.
Diðer yandan geçtiðimiz aylarda Uludere'nin Roboski (Ortasu)
Ve Bêjû (Gülyazý) köylerinde meydana gelen katliam sonrasýnda
ölenlerin yakýnlarýna yönelik yapýlan psikososyal gereksinim
belirleme çalýþmalarýnýn ikincisi tamamlandý. Rapor Dr. Ýsrafil
Bülbül, Dr. Hira Selma Kalkan, Dr. Mehmet Emin Yüksel ve Dr.
Murat Yalçýn'ýn yer aldýðý bir ekip tarafýndan hazýrlandý. Dr.
Kalkan tarafýndan rapor haline getirilen ziyarete dair bilgilere
ve rapora dernek internet sayfasýndan ulaþýlabiliyor

TPD 13. Psikiyatri Güz Okulu
Güz Okulu, Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi Ruh Saðlýðý ve
Hastalýklarý Anabilim Dalý’nýn iþbirliði ile Denizli'de 1-5 Eylül
tarihleri arasýnda yapýldý. Bu yýlýn özgün konusu “Duygunun
Halleri” idi. Bu baþlýk altýnda hem duygu, hem duygunun halleri,
hem de duygu alaný ile ilgili bozukluklar, sanat, edebiyat, felsefe,
sosyoloji içeren çeþitli disiplinlerin bakýþ açýlarýndan tartýþýldý.

TPD Eðitim Etkinliklerinde Yeni
Bir Aþlama: Bölgesel Eðitim
Destekleme Toplantýlarý
TPD Merkez Yürütme Kurulu üyelerden gelen yoðun talebi
dikkate alarak bir eðitim dizisiyle tüm bölgelere eðitim
desteði verilmesini planladý. Tüm eðitim etkinleri þubelerle
iþbirliði içinde düzenlendi.
Bölgesel eðit im toplantýlarýnda her klinisyenin
gündemindeki en önemli konularýn ele alýnmasý amaçlandý.
Etkinlikler tüm TPD üyelerine açýk olarak düzenlenirken
üyelerden dernek internet sitesindeki bilgileri güncellemiþ
olmalarý ve aidatlarýnýn tam ödenmiþ olmasý beklendi.
Toplantýlar TTB ve TPD'nin “Ýlaç Endüstrisi Hekim Ýliþkileri
Etik Kurallar Yönetmeliðine” uyumlu olarak düzenlendi ve
TTB Kredisi ile kredilendirildi.
26 Mayýs 2012 Cumartesi günü Ankara'da yapýlan ilk
eðitimlerde yer alan konular þu þekilde oldu: Bir
psikiyatristin en sýk karþýlaþtýðý adli sorunlar ve çözüm
önerileri (Doðan Yeþilbursa); antipsikotiklerle Tedavide Sýk
Karþýlaþýlan Sorunlar ve Pratik Çözüm Önerileri: Yan Etkiler,
Tedaviye Uyum ve akla gelen tüm sorular... (Ömer Böke);
Poliklinikte koyamadýðýmýz tanýlar (Cem Atbaþoðlu).
9 Haziran 2012 tarihinde bölgesel eðitim toplantýsý Adana'da
düzenlendi. Dr. Can Ger ve Dr. Fatih Öncü gün boyunca
katýlýmcýlara “Psikiyatri ve Yasal Süreçler: Ne Yapmalý? Nasýl
Yapmalý? Sýk karþýlaþýlan Adli Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
konularýnda eðitim ve bilgi verdiler.
16 Haziran 2012 Cumartesi günü Zonguldak'ta yapýlan
toplantýda Prof. Dr. Mustafa Sercan, Dr. Fatih Öncü katýlýmcýlara “Psikiyatri ve Yasal Süreçler: Ne Yapmalý? Nasýl Yapmalý?
Sýk karþýlaþýlan Adli Sorunlar ve Çözüm Önerileri” anlattýlar.
Bölgesel Eðitim Destekleme Toplantýlarý, 23 Haziran 2012
Cumartesi günü Trabzon'da yapýldý. Programda psikiyatri
uzmanýnýn en sýk karþýlaþacaðý adli konular (Fatih Öncü),
dirençli depresyonda hangi algoritmayý izlemeli? Ayýrýcý
tanýdan kompleks saðaltýmlara (Çaðdaþ Eker), Olgu örnekleri
ile aile içi þiddet yaþayan kadýna psikiyatri polikliniðinde
yaklaþým (Leyla Gülseren); olgu örnekleriyle þizofreni
tedavisinde kýlavuzlar ve günlük uygulamada sýk karþýlaþýlan
sorunlar (Meram Can Saka) yer aldý.
Bölgesel Eðitim Destekleme Toplantýlarý, Ýstanbul Adli
Psikiyatri Kursu 30 Haziran 2012 Cumartesi günü Dr.
Hüseyin Soysal ve Dr. Doðan Yeþilbursa tarafýndan verildi.

Ulusal Konsültasyon Liyezon
Psikiyatrisi ve Psikosomatik Týp
Kongresi
Derneði’miz tarafýndan da desteklenen olan Ulusal
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Týp
Kongresi 13-15 Eylül tarihleri arasýnda Ýstanbul'da
gerçekleþtirildi.
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HABERLER DERNEK
Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýna Yönelik
Afetlerde Psikososyal Hizmetler
Temel Düzey Eðitimi
Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliði (APHB) tarafýndan 1821 Haziran 2012 tarihlerinde Ýzmir ve çevre illerde görev
yapan ruh saðlýðý çalýþanlarýna yönelik Temel Düzey APHB
Eðitimi yapýldý. Eðitim programý ile afetlerden sonra yapýlan
müdahalelerin daha etkin bir hale getirilmesi ve gönüllü olarak
hizmet verecek olan kiþilerin yaþayabileceði güçlüklerin en
aza indirilmesi amaçlanýyor. Bu nedenlerle APHB, önümüzdeki
yýllarda olasý afetlerde gönüllü hizmet verecek kiþilerin bu
eðitimi önceden almýþ olmasýný gözetecek.

V. Dünya Ýntiharý Önleme Günü
Sempozyumu
Dünya Ýntiharý Önleme Günü, Dünya Saðlýk Örgütü'nün iþbirliðiyle Uluslararasý Ýntiharý Önleme Derneði'nin bir giriþimi olarak 2003 yýlýndan bu yana düzenlenmektedir. Bu etkinlikler
çerçevesinde 2008 yýlýndan bu yana Türkiye'de 'Dünya Ýntiharý Önleme Günü Sempozyumu' düzenlenmektedir. Sempozyum bu yýl TPD Krize Müdahale ve Ýntiharý Önleme Çalýþma
Birimi tarafýndan 10 Eylül 2012 Pazartesi günü Ýstanbul'da
yapýldý. Sempozyumda intihar davranýþý, krize müdahale ve
intiharý önleme programlarý tartýþýlýrken konu, ruh saðlýðý
bakýþ açýsýnýn yaný sýra farklý disiplinlerin çerçevesinden de ele
alýndý.

Derneðimizin EMDR Kurslarý
Devam Ediyor
Türkiye Psikiyatri Derneðinin þubelerle birlikte düzenlediði
EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsýzlaþtýrma ve Yeniden
Ýþlemleme) kurslarý devam ediyor. 9 Haziran 2012’de
Manisa’da, 10 Haziran 2012’de Ankara’da, 16 ve 17 Haziran
2012'de Ýstanbul’da, 8 Eylül 2012’de Kayseri’de düzenlenen
kurs programý kapsamýnda Doç. Dr. Burhanettin Kaya
katýlýmcýlara TSSB ve diðer ruhsal bozukluklarda EMDR’nin
yeri ve etkinliðini anlatýyor. Ayrýca EMDR uygulamasýnýn
temel ilkeleri ve aþamalarýný öðretiyor.
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19. Sosyal Psikiyatri Kongresi
Sonuç Bildirgesi
19. Sosyal Psikiyatri Kongresi 5-7 Eylül 2012 tarihlerinde
Edirne'de Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dalý, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneði ve Türkiye Psikiyatri
Derneði'nin iþbirliði ile gerçekleþmiþtir.
Psikiyatride toplumsal boyuttaki sorunlara deðinmeyi
amaçlayan kongrenin bu yýlki ana temasý “Saðlýkta dönüþüm:
Saðlýk çalýþanlarý ve hekim ruh saðlýðýna olasý yansýmalarý”
çeþitli konferans ve panellerde ele alýnmýþ ve dönüþümün saðlýk
çalýþanlarý yaný sýra toplum saðlýðý üzerindeki olasý etkileri
tartýþýlmýþtýr.
Toplum Ruh Saðlýðý Merkezleri'ne (TRSM) iliþkin
uygulamalarýn gözden geçirildiði toplantýlar ilgi odaðý olmuþtur.
Ülkemizde yeni kurulan merkezlerin Türkiye Sosyal Psikiyatri
Derneði tarafýndan düzenlenecek etkinliklere dahil edilmesi
yararlý olacaktýr. Ayrýca bu merkezlerin aceleye getirilmeden,
sayýyý deðil niteliði ön plana çýkaracak þekilde oluþturulmasý, bu
süreçte profesyonellerin ve toplumun konuya katýlýmýný
saðlayan eðit im programlarýnýn da düzenlenmesi
gerekmektedir. Alt yapý hazýrlýðý olmadan yapýlan hýzlý
dönüþüm profesyonellere olduðu kadar hastalara da zarar
verecektir.
S a ð lý k ta dö n ü þ ü m
çalýþmalarýnýn etkileri
artýk hem devlet hem de
üniversite hastanelerinde
hissedilmekte ve uygulanan politikalarýn yarattýðý
yükün hekimleri mutsuz
ettiði görülmektedir. Mutsuz ve tükenmiþ hekimler
tarafýndan verilen saðlýk
hizmeti hem hekimin
mesleki doyumunu hem de
toplum saðlýðýný olumsuz
yönde etkileyecektir. Niceliksel artýþlar olsa da saðlýk
hizmetinin niteliði düþecektir. Bu nedenle saðlýkta
dö n ü þ ü m ç a lý þ m a la r ý
hekimler üzerindeki yükü
azaltacak þekilde topluma
uyarlý biçimde gözden geçirilmelidir.
Toplumsal baský ve düþünce özgürlüðünün önündeki engeller
ruh saðlýðýný da olumsuz etkilemektedir. Hem paneller hem de
kongre genel kurulu sýrasýnda bu durum ve hapiste bulunan
meslektaþlarýmýz ve týp öðrencilerinin durumu gündeme
gelmiþtir. Toplumsal baskýnýn ruh saðlýðý üzerindeki olumsuz
etkileri bilinmektedir. Konuþmaktan korkar hale gelen
toplumumuzda baskýlar ve toplumsal korku konusunda
düzelme olmasý umudu da 19. Sosyal Psikiyatri Kongresinde dile
getirilmiþtir.
20. Sosyal Psikiyatri Kongresi'nde Ankara'da buluþmak üzere.

HABERLER DERNEK
Ulusal Kongre Bursa’da

TPD’nin Desteklediði Kongreler

48. Ulusal Kongremiz’i 20 yýl aradan sonra, yeniden Bursa'da
gerçekleþtiriyor olmaktan mutluyuz. Bu yýl, ana temamýz
hepimizi mesleki ve bilimsel açýdan çok yakýndan
ilgilendiren þiddet olgusu: "Bireyden Topluma... Kültürden
Biyolojiye... ÞÝDDET". Ana temamýzla baðlantýlý konuþmalar
için davet ettiðimiz önemli konuþmacýlarýmýz da var.
Toplantýlara sosyal bilimcilerin de katýlýmýyla kongremiz
zenginleþecek.
Bildiðiniz gibi, son 5 yýldýr ulusal psikiyatri kongreleri, benzerlerine kýyasla daha ekonomik ve meslektaþlarýný gözeten
bir kayýt ücreti politikasý ile ekonomik konaklama koþullarý
ilkesini benimsemiþtir. Bu yýl da ayný çizgimizi deðiþtirmeden sürdürüyoruz. Hedefimiz siz meslektaþlarýmýzýn ve
sizlerin yaný sýra ruh saðlýðý alanýndaki diðer çalýþanlarýn ve
hatta öðrencilerin de herhangi bir destek arama gereksinimi
duymaksýzýn katýlabileceði ekonomik açýdan uygun ve bilimsel düzeyi yüksek bir kongre düzenlemektir.

Ulusal Kongre'mizde ana tema ile ilgili toplantýlarýn yaný sýra
asistan ve uzman eðitimine, sürekli eðitime, meslektaþlarýmýzýn ihtiyaç duyduðu özel alan ve konu eðitimlerine önemli
bir yer ayrýlmaktadýr. Eðitim ve paylaþýmýn etkili ve verimli
olmasý için kongrede panellerin, kurslarýn yaný sýra Zor
Olgularda Taný ve Tedavi Oturumu, Bir Olgu Farklý Bakýþlar,
Münazara, Olgular ve Sorularla Psikiyatride Güncel
Oturumlarý gibi çeþitli oturumlar yer almaktadýr.
Üyelerimizin yoðun ilgisi ve desteðiyle ortaya çýkan yoðun ve
nitelikli programýmýzda 52 panel, 23 kurs, 8 çalýþma grubu,
4 olgular ve sorularla psikiyatride güncel oturumu, 6 on
soruda bir konu oturumu, 2 münazara, 2 bir olgu farklý
bakýþlar oturumu, 1 uzmanla buluþma ve 1 siz olsaydýnýz ne
yapardýnýz oturumu, ayrýca 3 film gösterimi ve ilaç sanayi
destekli sempozyumlar yer aldý.
Diðer yandan kongreye çok sayýda poster (210), sözel (34)
ve ödüle aday bildiri (41) baþvurusu da yapýldý. Ödüle Aday
Sözel Araþtýrma Bildirileri'nin deðerlendirilmesine de Ödül
Kurulu tarafýndan baþlandý. Ödüle baþvuranlarýn içinden
Ödül Seçici Kurulu tarafýndan yapýlacak ön deðerlendirme ile
seçilen bildiriler Ödüle Aday Sözel Bildiri Oturumlarýnda Jüri
ve dinleyiciler önünde sunulacak ve ödüle deðer araþtýrmalar
belirlenecek.
Türkiye Psikiyatri Derneði Uzmanlýk Öðrencileri Kongre
Destek Bursu ise genç meslektaþlarýmýzýn kongreye daha
rahat katýlmalarýný saðlayacaktýr.
Bursa'ya özgü kültürel deðerlerimizin temsiliyle
renklenecek olan Ulusal Kongre'mizde hep birlikte olmak
dileði ile saygýlarýmýzý sunarýz.

TPD’nin de desteklediði 7. Ruhsal Travma Toplantýsý 30 Kasým
- 2 Aralýk 2012 tarihlerinde Ýstanbul'da düzenleniyor. Bu yýl ki
toplantýnýn ana temasý 'Toplumsal Travma; Sonuçlarý ve
Baþetme Yollarý' olarak belirlendi.
TPD’nin Cinsel Eðitim Tedavi ve Araþtýrma Derneði (CETAD)
ile birlikte düzenlediði 9. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal
Kongresi, 20 – 23 Aralýk, 2012 tarihleri arasýnda Harbiye
Askeri Müzesi’nde gerçeklestirilecek. Temasý ‘’Cinsel Yaþam ve
Tedaviler: Sýnýrlar - Sýnýrlýlýklar’’ olarak belirlenen bu
kongrede, içeriði sýnýrsýz geniþlikte olabilen cinsel yasamýn
saðlýklý sayýlabilecek sýnýrlarýný belirlemedeki güçlüklerin yaný
sýra, iyi uygulamalar ve etik ilkeler çerçevesinde sýnýrlarý
çizilmesi beklenen Cinsel Tedavilerin ehliyetli - ehliyetsiz
ellerdeki uygulama biçimleri üzerinde tartýþýlacak.

Türkiye Psikiyatri Derneði
7. Yeterlik Sýnavý
Türkiye Psikiyatri Derneði 7. Yeterlik Sýnavý'nýn yazýlý
aþamasý 9 Ekim 2012, Salý günü Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi'nde Bursa'da, uygulamalý sýnavý ise 9 Kasým 2012,
Cuma günü Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Týp Eðitimi
Anabilim Dalý'nda yapýlacaktýr. Yazýlý sýnava uzmanlýk
eðitiminin son yýlýnda olan týpta uzmanlýk öðrencileri/asistanlar da katýlabilecektir. Yeterlik Sýnavý için yardýmcý olmasý
amacýyla derneðimizin internet sayfasýnda yer alan örnek
sýnav sorularýna ve uygulama sýnavýna ulaþabilmektedir.

TÜBÝTAK Bursu
TÜBÝTAK tarafýndan yurt içinde düzenlenecek ulusal,
uluslararasý katýlýmlý ve uluslararasý etkinliklere destek
verilmektedir. Bu program kapsamýnda destek istenen
bilimsel etkinliklere, yazým-basým ve etkinlik kalemlerinden
kýsmi destek talep edilebilmektedir. 48. Ulusal Psikiyatri
Kongresi için; 35 yaþýný aþmamýþ, Bursa dýþýndan kongreye
katýlan ve sunum yapacak olan meslektaþlarýmýz, konaklama
ve yol giderleri için destek talep edebildiler.
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HABERLER ÞUBELERDEN
Türkiye Psikiyatri Derneði
Araþtýrma Ödülü
48. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde ödüle aday olan sözel
araþtýrma bildirileri arasýndan seçilecek baþarýlý araþtýrmalara
Türkiye Psikiyatri Derneði Araþtýrma Ödülleri verilecektir.
Ödüle baþvuranlarýn içinden Ödül Seçici Kurulu tarafýndan
yapýlacak ön deðerlendirme ile seçilen bildiriler sözel bildiri
oturumlarýnda jüri önünde sunulacak ve ödüle deðer
araþtýrmalar belirlenecektir. Ödül kazanan araþtýrmacýlara ödül
belgesi verilecek ve yeni yayýnlanmýþ TPD Yayýnlarý'ndan bir
kitap seti armaðan edilecektir.
Ödüle baþvuru koþullarý:
· Birinci yazar ve yazarlarýn yarýdan fazlasýnýn TPD üyesi
psikiyatri uzmaný ya da asistaný olmasý ve aidat ödenti
borcu olmamasý;
· Araþtýrmanýn tümüyle ya da önemli ölçüde Türkiye'de
yapýlmýþ olmasý;
· Tüm yazarlardan ödüle baþvuru izinlerinin olduðuna
iliþkin imzalý belge alýnmasý.

Uzmanlýk Öðrencileri Kongre
Destekleme Bursu
Uzmanlýk öðrencilerinin 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi'ne
katýlýmlarýný desteklemek üzere düzenlediði bir burs
programýdýr. Baþvuru koþullarý:
· TPD üyesi olan ve aidatýný ödemiþ olan her uzmanlýk
öðrencisi burs için baþvurabilir.
· Bursa baþvuran kiþinin: a. Herhangi bir ilaç firmasýndan
kýsmi ya da tam sponsorluk almamýþ olmasý b. Kongre
dönüþünde katýldýðý bilimsel oturumlar hakkýndaki
deðerlendirmesini bir rapor halinde TPD Genel Merkezi'ne
iletmeyi kabul etmiþ olmasý gereklidir.
Baþvuru sayýsýnýn beklenenden çok fazla olduðu durumda, TPD
48. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne aþaðýdaki üç etkinlikten
birinde (sözel bildiri, poster sunumlarý ve ödüle aday bildiri)
sunum yapmak üzere kabul edilmiþ bildirisi olan ve bu
sunumlarda birinci isim olan uzmanlýk öðrencilerine öncelik
verilecektir.
Bursun içeriði
TPD Uzmanlýk Öðrencileri Kongre Destekleme Bursu aþaðýdaki
desteklerden oluþmaktadýr:
· Kongre süresince 4 gece konaklama (9-13 Ekim 2012
tarihlerinde, oda-kahvaltý)
· Çalýþtýðý kentten Bursa'ya gidiþ-dönüþ otobüs ya da
feribot bileti ederi karþýlýðý ulaþým desteði
Burs için gözetilecek öncelikler
TPD her baþvuran uzmanlýk öðrencisine burs vermek yönünde
çeþitli çalýþmalar yapmakla birlikte bugün için henüz bu olanak
bulunmamaktadýr. Bu nedenle eldeki olanaklarýn izin verdiði
sýnýrlar içinde hareket edilecektir.
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Þubelerimizin Etkinliklerinden
TPD Ýstanbul Þubesi
Etkinlikler eðitim yýlý boyunca iki ayaktan yürütüldü. Bunlardan
ilki “güz dönemi ve bahar dönemi eðitim etkinleri” adý altýnda
sürdürülürken diðer ayaðý “Perþembe buluþmalarý” adý altýnda
yürütüldü. Güz dönemi ve bahar dönemi eðitim etkinleri ile
öncelikli olarak asistan üyelerimizin kliniklerinde alamadýklarý
temel eðitim konularýný onlara saðlamak ve bunun yanýnda
psikiyatrideki yeni alanlarý ve yeni konularý üyelerimize
ulaþtýrmak amacýnda olduk.
Perþembe buluþmalarý ile de özellikle farklý psikanalistlerin
anlatýmýyla psikanalizin temel kavramlarýnýn konuþulmasýný
hedef olarak belirledik. Perþembe buluþmalarý 30 – 35 kiþilik
k ü ç ü k g r u p la r la de r n e k b i n a m ý z da , s p o n s o r s u z
gerçekleþtirilirken güz ve bahar dönemi eðitim etkinleri daha
geniþ katýlýmcý gruplarý (70 – 80) ile Taksim’deki otellerde
gerçekleþtirildi. Güz ve Bahar dönemi eðitim etkinlerinin otel
masraflarý TPD etik kurallarýna uygun þekilde sponsor firmalar
tarafýndan karþýlandý.
Türkiye Psikiyatri Derneði Ýstanbul Þubesi asistan üyelerin 48.
Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne katýlýmlarýný desteklemek üzere
bir burs programý düzenledi.
***
TPD Ankara Þubesi
TPD Ankara Þube Yönetim Kurulu oluþturulduðu Eylül 2011
tarihinden itibaren 20 etkinlik düzenledi. Bu etkinliklerde
ülkemizde yaptýklarý çalýþmalar ile konularýnýn önde gelen
isimlerinden olan bir çok deðerli konuþmacýyý aðýrladýlar.
Eriþkin dikkat eksikliðinden alkol ve madde baðýmlýlýðýna,
nörobilimden geliþimsel bozukluklara, cinsel yönelimlerden
uykusuzluða, hipnozdan aþka , psikanalizden geriyatrik
psikiyatriye kadar bir çok konu ele alýndý.
Þube yönetimi gerek düzenlen film etkinlikleri gerekse
kokteyllerle daha fazla üyenin dernek etkinliklerine katýlýmýný
ve üyeler arasýndaki sosyal baðýn kuvvetlenmesini saðladý.
Ulusal Psikiyatri Kongresi için 14 , 16. TPD Yýllýk Toplantý-Klinik
Eðitim Sempozyumu için 6 araþtýrma görevlisine kongre
katýlým desteði saðladý. 3 ayrý eðitim kurumunda çalýþmakta
olan 3 araþtýrma görevlisine de tez desteði verdi.
Eðitim etkinliklerinin yanýsýra Ankara Þizofreni ile Yaþamayý
Öðrenme ve Destekleme Derneði'nde bilgilendirme toplantýlarý
düzenlendi ve sosyal projelerine destekte bulunuldu.
***
TPD Erzurum Þubesi
23-24 Haziran 2012 tarihlerinde Türkiye Psikiyatri Derneði
Erzurum Þubesi, Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Derneði Travma
Birimi’nin organizasyonu ve Uz. Dr. Aynil Yenel'in ev
sahipliðinde Erciþ'te ''Deprem ve Çocuk '' konulu bir eðitim
etkinliði düzenledi. Eðitim etkinliðinde Kocaeli Üniversitesi
Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý
öðretim üyeleri Doç. Dr. Iþýk Karakaya ve Yrd. Doç. Dr. Þahika
Gülen Þiþmanlar bilgi ve deneyimlerini paylaþtýlar.

HABERLER DÝÐER
Kürtaj konusunda TTB Merkez
Konsey'den Açýklama

Kamu Özel Ortaklýðý: 5 Yýldýzlý
Soygun

Kýsa süre önce Baþbakan tarafýndan gündeme getirilen
“kürtaj” tartýþmasý “önce insan yaþamý” diyen biz hekimler
açýsýndan gerek içeriði gerekse de üslubuyla endiþe vericidir.

Danýþtay 13. Dairesi Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent ve
Elazýð'daki “Kamu Özel Ortaklýðý” yöntemiyle açýlan saðlýk
kampüsleri ihalelerinin yürütmesini durdurdu. Yürütmesi
durdurulan kamu özel ortaklýðý yöntemi Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan bütün kamu hastanelerine yaygýnlaþtýrýlmaya
çalýþýlýyor. Bu yöntem hastane binasýnýn, kamu tarafýndan
tahsis edilen arazilerde özel þirketler tarafýndan yapýlarak
devlete kiraya verilmesi, devletin de hem þirketlere kira
ödemesi hem de bu tesiste verilecek “çekirdek hizmet”
dýþýndaki otopark, otel, banka þubesi, restoran, kafeterya,
konferans ve kültür merkezi, yaþlý bakýmevi, kreþ, personel
servisi, taksi hizmetleri, zayýflama ve diyet merkezi gibi
alanlarý ile týbbi destek hizmetleri, bilgi iþlem, hasta
danýþmanlýðý, sterilizasyon, çamaþýrhane, temizlik, güvenlik,
yemekhane, arþiv, binalarýn tamiri, bakýmý, iþletilmesi, park
ve bahçe bakýmý, ambulans gibi bütün hizmetlerin, yirmi beþ
yýldan kýrk dokuz yýla kadar, bu þirketlere devredilmesidir.

Bilinmelidir ki kürtajýn baþlýca nedeni bir insan hakký olan
üreme saðlýðý hizmetlerinin
- yeterince ve nitelikli olarak verilememesi ve
-mevcut aile planlamasý hizmet gereksiniminin
karþýlanamamasýdýr.
1950'li yýllarda Türkiye'de, çoðu kez de kadýnýn kendi
müdahalesi ile yapýlan bir kýsmý aðýzdan alýnan (acý yonca,
kýnalý kinin ve maydanoz sularý gibi), bir kýsmý rahim
aðzýndan rahimin içine itilen (laminaria, kalem þeklinde
kesilmiþ sabun, kibrit çöpü, çýra, ebegümeci kökü, bað
çubuðu, kunduracý çiriþi, cam çubuk gibi) mekanik araçlarla
“saðlýksýz koþullarda” düþüklere baðlý olarak bir yýlda 10 bin
anne kaybedilmekte, büyük hastanelere ayda en az 3-4
ölümcül düþük komplikasyonunun geldiði bilinmektedir.
Bilinmektedir ki bu “yollara” sýklýkla yoksullar ve farklý
olanaklara ulaþamayan kadýnlarca baþvurulmaktadýr.
Bu acý gerçekler karþýsýnda saðduyulu kanaat önderlerinin
öncülüðünde Dünya Saðlýk Örgütü iþbirliði ile yapýlan bir seri
araþtýrma ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn da desteði ile, istenmeyen
gebeliklerin önlenmesi ve anne ölümlerinin azaltýlmasý için
yýllarca sürdürülen çabalarýn sonucu otuz yýl önce 2827 sayýlý
yasa TBMM'de kabul edilmiþtir.
Önceki yýllarda anne ölümleri içinde düþüklerin payýnýn
nerede ise % 50'ler civarýnda olduðu düþünülürse anne
ölümlerinin herhangi bir polemik konusu ve politik malzeme
yapýlmaksýzýn önlendiði anlaþýlacaktýr.
Türkiye'de düþük oranlarý 1990'lý yýllardan beri azalmaktadýr.
Örneðin geçmiþte 100 gebeliðe karþýn 23 düþük olurken son
araþtýrmalar bunun 10'a düþtüðünü göstermektedir. Bunun
nedeni ise geçmiþte koruyucu saðlýk hizmetlerine aðýrlýk
verilmiþ olmasýdýr.
Bu bilgiler ýþýðýnda sormak istiyoruz; konunun gündeme
getirilmesi bir "gündem deðiþtirme" ya da inanç istismarý
deðilse; istenen, anne ölümlerinin çok yüksek olduðu eski
günlere geri dönülmesi midir?
Sormak istiyoruz; bir cenin için “cinayet” ifadesi kullanýlýrken
Türkiye'de, halen OECD ülkelerinin yaklaþýk 10 misli daha
yüksek olan gebelik ve doðumlara baðlý anne ölümleri için
“devletin önleyemediði cinayetler" olarak bakýlmakta mýdýr?
Kürtaj azaltýlmak isteniyorsa, bunun yolu, onu yasaklamak ya
da cinayet olarak niteleyip hem hekimleri hem de bu hizmete
ihtiyacý olan kadýnlarý, aileleri, cinayet iþleyen konumuna
sokmak yerine, toplumda güvenli cinsel yaþam ve üreme
saðlýðý hizmetlerinin özellikle de aile planlamasý hizmetlerinin
nitelikli olarak verilmesi olmalýdýr.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
01.06.2012
TTB Baþkaný Dr. Eriþ Bilaloðlu

Bu yöntem dünyada Ýngiltere baþta olmak üzere kimi
ülkelerde uzun yýllar önce uygulamaya konuldu. Kamu Özel
Ortaklýðý'nýn (Public Private Partnership-PPP) yaklaþýk 20
yýldýr uygulandýðý Ýngiltere'de hastaneler kiralarýný
ödeyebilmek için hekimlerin de aralarýnda bulunduðu çok
sayýda çalýþaný iþten çýkarmaya baþladý. Kirasýný
karþýlayabilmek için yüksek gelir elde edeceði hizmetleri
verip diðer gelir getirmeyen hizmetlerden vazgeçmeye
baþladý. Bu yöntemle iþletilen kimi hastaneler toplum için
gerekli ancak þirket için karlý olmayan saðlýk hizmetlerini
vermemeye yatak sayýlarýný azaltmaya baþladýlar.
Greenwich'te 2001'de kamu özel ortaklýðýnýn ilk hastanesi
olarak yapýlan Queen Elizabeth'in 2005 yýlýnda teknik olarak
iflas ettiði açýklandý. Geliþmeler ve eleþtiriler üzerine Ýngiliz
Parlamentosu, yolsuzluk, hatalý muhasebeleþtirme, kamu
maliyesi açýsýndan ciddi risk oluþturmasý, kamu yararýna
aykýrý uygulamalar konusunda yoðun þikâyetleri dikkate
alarak Nisan 2011'de bir Araþtýrma Komitesi kurulmasýný
kararlaþtýrdý. Kanada'da ve Ýskoçya'da halkýn tepkisi üzerine
son yýllarda bu yolla yapýlmasý planlanan projelerden
vazgeçildi. Türkiye ise ilk kamu özel ortaklýðý ihalesini Nisan
2011'de yaptý.
Beþ Hastane: 22.5 Milyar TL Borç
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye'yi 29 saðlýk bölgesine ayýrdý.
Aralarýnda Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu ve Türkiye Ýlaç ve
Týbbi Cihaz Kurumu idari binalarýnýn da bulunduðu, toplam
45 proje için Kamu Özel Ortaklýðý ihale süreci devam ediyor.
Bugüne kadar Kayseri, Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent,
Manisa, Konya-Karatay, Yozgat, Elazýð, Ýstanbul-Ýkitelli ve
Mersin kampüslerinin ihalesi yapýldý.
Bugüne kadar yapýlan ihaleler ile þirketlere ödenecek kira
bedellerinin ne olduðu resmi olarak açýklanmamýþtýr. Kayseri
137.73 Milyon, Ankara-Etlik 319 Milyon, Ankara-Bilkent
289 Milyon, Manisa 64.25 Milyon, Konya-Karatay 88.79
Milyon TL yýllýk kira belirlendiði basýn yoluyla öðrenilmiþtir.
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Yozgat, Elazýð, Ýstanbul ve Mersin ihalelerindeki tutara iliþkin
hiçbir bilgi bulunamamýþtýr. Kira bedeli öðrenilebilen beþ
ihaledeki yýllýk kiralar toplamý bugünün rakamlarýyla 898
Milyon 770 Bin TL'dir. Bu rakam 25 yýlda toplam 22 Milyar 469
Milyon 250 Bin TL olacaktýr. Toplam 45 projenin kira bedeli ve
ihale karþýlýðýnýn ise yüzlerce milyar TL tutacaðý tahmin
edilmektedir.
Oysa Erzurum'da, 2011 yýlýnda 1.200 yataklý devlet hastanesinin
yapýlmasý iþi 193 milyon 270 bin TL'ye ihale edildi. Ayný yýl
Kamu Özel Ortaklýðý yöntemi ile 1500 yataklý Kayseri Entegre
Saðlýk tesisi ihalesinde ise sadece bir yýllýk kira bedeli 137
milyon 73 bin TL olarak belirlendi. Yani Kayseri'de özel þirkete
ödenecek bir buçuk yýllýk kira ile 1200 yataklý bir hastanenin
yaptýrýlmasý mümkün.
Saðlýk Bakanlýðý'nýn 2012 yýlý bütçesinin 14 Milyar TL, döner
sermaye bütçesinin ise 16 Milyar TL olduðu ve sadece beþ
hastane inþaatý için ödenecek kira miktarý deðerlendirildiðinde,
45 kamu özel ortaklýðý projesi için Saðlýk Bakanlýðý'nýn bütçesi
ve döner sermaye gelirlerinin toplamýnýn yýllýk kirayý ödemeye
yetmeyeceði anlaþýlmaktadýr.
Türkiye'de Ýngiltere'de uygulanan yöntemden farklý olarak
þirketlere bazý yeni avantajlar da saðlanmýþtýr. Bakanlýk kamuya
ait hastaneleri kapatarak yerlerini alýþveriþ merkezi veya otel
yapmak üzere özel þirketlere devrediyor. Görüntüleme ve
laboratuvar hizmetlerini de ihaleyi alan firmalara veriyor.
Hekimler ve Saðlýk Çalýþanlarý Sözleþmeli Ýþçi, Hastalar
Müþteri, Soygun 5 Yýldýzlý
Ýhaleler yoluyla saðlýk alaný tümüyle dönüþtürülürken,
hekimlerin, saðlýk personelinin sözleþmeli çalýþmasý, giderek
taþeron iþçisi olmasý öngörülüyor. Yapýlacak saðlýk
kampüslerinin yýllýk kiralarý döner sermayeden ödenecek.
Kiralarýn ödenmesi için hekimlerin, saðlýk personelin döner
sermayeden aldýklarý ücretleri “azaltýlacak”. Ayrýca bu
hastanelerde eðitim ve araþtýrma yapacak asistan hekimlerin
statüsünün ne olacaðý, özel þirketlere devredilen eðitim
birimlerinde nasýl eðitim alabilecekleri de belirsiz.
Üstelik Bakanlýk “beþ yýldýzlý otel konforunda hastaneler” olarak
tanýtým yapýyor, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu 5510 sayýlý
Yasanýn 73. Maddesine göre “Kurumca belirlenmiþ standartlarýn üstündeki talepleri karþýlayan otelcilik hizmetlerinin” hizmeti alanlarca karþýlanmasýný kabul ediyor. Yani SGK “5 yýldýzlý otel
konforunu” deðil pansiyon odasýnýn ücretini ödüyor. Aradaki
fark ise vatandaþýn cebinden alýnacak. Üstelik Kamu özel ortaklýðýnda hastanelerin morg, gasilhane, týbbi destek hizmetlerinin
de özel þirketler tarafýndan verilmesi kararlaþtýrýlýyor. Özel
þirketlerin doðrudan verdiði bu hizmetlerin parasýnýn nasýl ve
kim tarafýndan ödeneceði de belirsiz. Bu durumda vatandaþlarýn
“devlet hastanesi” diye baþvurduklarý saðlýk tesisinden taburcu
olurken çýkarýlan faturalar sayesinde yeniden hastaneye
yatmalarý söz konusu olabilecektir.
Danýþtay: Ýhaleler Hukuka, Düzenleme Anayasaya Aykýrý
Türk Tabipleri Birliði'nin açtýðý davalarda Danýþtay 13. Dairesi
Etlik, Bilkent ve Elazýð saðlýk kampüsü ihalelerinin
yürütmesinin durdurulmasýna karar verdi. Mahkeme
kararýnda mevcut hastanelerin ihaleyi alan þirketlere ticari alan
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olarak devrinin açýkça hukuka aykýrý olduðu ve ihale
þartnamesinin mevzuata aykýrý olduðunu belirledi.
Mahkeme ayrýca Kamu Özel Ortaklýðý düzenlemesinin yapýldýðý
3359 Sayýlý Yasanýn Ek/7. maddesinin 8. fýkrasýnýn Anayasa'nýn
2. ve 7. maddelerine aykýrý olduðuna iliþkin TTB itirazlarýný
deðerlendirmiþtir. Danýþtay Ýtiraz Yolu ile Anayasa
Mahkemesi'ne baþvurulmasýna karar vermiþtir. Kararýn
gerekçesinde; Kanunda yeterli belirlemenin yapýlýp sýnýr
çizilmediði, yürütmeye sýnýrsýz bir alanda ilk elden düzenleme
yetkisi verildiði, uygulamaya konulacak sistemde öngörülen
kira iliþkisine esas olan temel ilkelerin, taraflarýn hak ve
yükümlülüklerinin, uygulanacak ihale usulü ve sisteminin genel
çerçevesinin, sözleþmenin niteliði ve kapsamýna iliþkin temel
belirlemelerin yapýlmadýðý, bu durumun Anayasa'ya aykýrý
olduðu belirtilmiþtir.
Saðlýk Bakanlýðý'na Çaðrýmýzdýr: Bütün Ýhaleleri Durdurun
Danýþtay 13. Dairesi'nin verdiði kararlar ýþýðýnda, tespit edilen
hukuka ve Anayasa'ya aykýrýlýklar nedeniyle yapýlmýþ ve
yapýlmasý düþünülen bütün ihalelerin durdurulmasý gerekir.
Kanada'da ve Ýskoçya'da olduðu gibi Saðlýk Bakanlýðý'nýn da
Kamu Özel Ortaklýðý adý altýndaki yanlýþ yoldan bir an önce
dönmesi için çaðrý yapýyoruz. Ülkemiz, Ýngiltere gibi zararý fark
etmek için 20 yýl beklemek zorunda deðildir. Üstelik iþsizliðin ve
yoksulluðun týrmandýðý ülkemizde þirketleri zengin etmek için
ayýracak kaynaðýmýz yoktur.
Birbiri ardýna getirilen sayýsýz katký payý uygulamalarý, cepten
ödemeler ve yurttaþlarýn ödediði vergilerden oluþan kaynaklarý
konsorsiyumlara rant olarak daðýtmaya çalýþanlar her zaman
için Türk Tabipleri Birliði'ni karþýlarýnda bulacaklardýr.
Kamuoyuna saygýlarýmýzla duyururuz.
04.08.2012
TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ

D

anýþtay 13. Dairesi, Etlik Saðlýk Kampüsü ile Etlik
Kadýn Doðum Hastanesi, Dýþkapý Eðitim Araþtýrma
Hastanesi, Etlik Ýhtisas Hastanesi, Dr. Sami Ulus
Çocuk Hastanesi, Ulus Devlet Hastanesi, Dýþkapý Yýldýrým
Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Dýþkapý Çocuk
Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi, Ankara Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Ulucanlar Ek Poliklinik Binasý, Dr.
Zekai Tahir Burak Kadýn Doðum Hastanesi ve Dr. A.Y.
Ankara Onkoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin; Bilkent
Saðlýk Kampüsü ile Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi,
FTR Hastanesi, Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi ve Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nin;
Elazýðý Saðlýk Kampüsü ile Harput Devlet Hastanesi, Cüzzam
Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'nin
bulunduðu alanlarýn ticarý alan olarak özel þirketlere
devredilmesini de hukuka aykýrý buldu.
TTB'nin bu yöndeki itirazlarýný deðerlendiren Danýþtay 13.
Dairesi ayrýca, Kamu Özel Ortaklýðý ihalelerine zemin
oluþturan 3359 Sayýlý Yasa'nýn ek 7. maddesinin 8. fýkrasýnýn
Anayasa'ya aykýrý olduðu gerekçesiyle, Anayasa
Mahkemesi'ne baþvurulmasýna karar verdi.
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Türk Tabipleri Birliði
hekime yönelik þiddet
konusunda bilgilendirme, önleyici tedbirler ve
hukuki süreçler için bir
broþür yayýnladý. Þiddetle Baþa Çýkmak isimli broþür hekimlere pratik bilgiler saðlýyor. TTB
internet sayfasýndan
indirilebilen broþürden
bir bölüm yayýnlýyoruz.

Þiddetle karþýlaþtýðýnýzda
yapmanýz gerekenler
Öncelikle kiþisel güvenliðinizi saðlayýn, saldýrgandan
uzak-laþarak güvenli bir alanda durun.
Hukuksal algoritma
- Olay yerinde ve anýnda tutanak tutun ve görgü tanýklarýna
imzalatýn.
- Hastane polisine/güvenlik birimine bilgi verin.
- Kurum/çalýþtýðýnýz iþyeri yetkilisine bilgi verin.

Kompozit Doku Nakilleri Raporu
TTB’nin ilgili uzmanlýk dernekleriyle birlikte hazýrladýðý “Kompozit Doku Nakli Raporu” 12.06.2012 tarihinde düzenlenen
bir basýn toplantýsýyla paylaþýldý. Rapor son dönemlerde ülkemizde farklý nedenlerle gündeme gelmiþ olan kompozit doku
nakilleri konusunda TTB tarafýndan hekimliðe ve kamuoyuna
duyulan sorumluluk nedeniyle konunun bilimsel, etik ve
hukuksal çerçevesini hekimlik mesleði açýsýndan çizebilmek, hekimlerin ve kamuoyunun olasý sorularýna
yönelik yanýtlar üretebilmek amacýyla oluþturuldu. Rapor konuyla
ilgili uzmanlýk derneklerinin (Türk
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Derneði, El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneði, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneði, Türk
Anestezi ve Reanimasyon Derneði,
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði, Türkiye Biyoetik Derneði, Türkiye Psikiyatri Derneði) katkýsý ile hazýrlandý. Basýn toplantýsýna TPD’yi temsilen Dr. Behçet Coþar katýldý. Rapor için
baþta Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi Çalýþma Birimi olmak
üzere alanlarýnda ciddi deneyimi olan TPD üyeleri de katýldý.

- Saðlýk durumunuzla ilgili týbbi rapor alýn.
- Tabip odanýzýn þiddet baþvuru hattýný arayýn; tabip odanýza
bilgi verin, kurumsal ve hukuki destek isteyin.
- Ýnternet üzerinden Tabip odasý/TTB þiddet baþvuru
formunu doldurun. Hukuki iþlem için þikâyetçi olmasanýz
dahi (olmanýz gerekmez) yine de süreci izleyin.
- Açýlan kamu davasýna istediðiniz takdirde müdahil olma
hakkýnýz olduðunu unutmayýn.
- Saldýrgandan ya da çalýþýlan kurum yönetiminden tazminat
talep etme hakkýnýz olduðundan mevcut durumu bu yönüyle
de deðerlendirin.
- Þiddet sonrasý bedensel/ruhsal týbbi destek alýn.
Tutanak içeriði
Tutanakta þiddete dair olayýn geliþimini/öyküsünü
konuþma diliyle anlatabilirsiniz. Bunu yaparken aþaðýdaki
içeriði, çerçeveyi kullanýnýz.
1. Saldýrýnýn olduðu tarih
2. Saldýrý saati
3. Saldýrýya uðradýðýnýz yer
4. Saldýrý anýnda yaptýðýnýz iþ
5. Saldýrýnýn baþlama nedeni

Tutuklu Týp ve Saðlýk Öðrencileri
Serbest Býrakýlsýn
Aralarýnda týp, diþ hekimliði ve saðlýk bilimleri fakültesi öðrencilerinin bulunduðu 47 kiþi, 6 Haziran 2012 tarihinde, okullarý
devam ederken, sýnav arifesinde gözaltýna alýndýlar. Bu öðrencilerin 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi ve 4 ayý aþkýn süredir cezaevindeler. Bu öðrencilerden bazýlarý:
Mustafa Karakurt, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 6.sýnýf
öðrencisi; 1987 doðumlu.
Mehmet Budak, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 6.sýnýf
öðrencisi; 1989 Diyarbakýr doðumlu.

6. Detaylý olarak saldýrýnýn oluþ þekli, türü, kullanýlan araçlar

Zülküf Akelma , Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi
(Ýngilizce), 3. sýnýf öðrencisi, 1990 doðumlu.

7. Saldýrý sonucu vücudunuzda ve çevrede oluþan
olumsuzluklar

Birhat Þimþek, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 6. sýnýf

8. Saldýrgan/saldýrganlarýn yaþ ve cinsiyetleri, biliniyorsa
isimleri

Öðrencisi, 1984 Diyarbakýr doðumlu.
Recep Kar, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi (Ýngilizce) 5.
Sýnýf öðrencisi, 1988 Þýrnak doðumlu.
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Türk Tabipleri Birliði, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneði ve Eðitim Sen, 4+4+4 eðitim sistemini baþlatan Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn, endiþeleri nedeniyle çocuklarýný erken yaþta
okula göndermek istemeyen ailelere çocuklarý için doktor raporu alma yolunu göstermesiyle ilgili olarak ortak basýn açýklamasý yaptý. TTB'de 4 Aðustos 2012 tarihinde gerçekleþtirilen basýn
toplantýsýna TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazýt Ýlhan, Çocuk ve
Genç Psikiyatrisi Derrneði Baþkaný Prof. Dr. Füsun Çuhadaroðlu
ve Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ünsal Yýldýz katýldýlar. Ortak açýklamayý Prof. Dr. Füsun Çuhadaroðlu okudu. Basýn toplantýsýnda,
bilimsel açýdan 72 ayýný doldurmamýþ olan çocuklarýn okula
baþlamasýnýn doðru bulunmadýðý bir kez daha hatýrlatýlýrken, bu
konuda kaygýsý olan ailelerin rapor almaya yönlendirilmesinin
dayatma ve bilim dýþý olduðu vurgulandý. Bu konunun hekimlik
meselesi deðil, eðitim meselesi olduðunun kaydedildiði
toplantýda, "Milli Eðitim Bakanlýðý topu hekimlere atmaktan
vazgeçmelidir" denildi.
BASIN BÝLDÝRGESÝ

4+4+4 Uygulamasýna Ailelerin
Gösterdikleri Tepkilerin Çözüm
Yeri Hastaneler Deðil Eðitim
Kurumlarýdýr!
4+4+4 uygulamasýyla 66 ayý doldurmuþ çocuklarýmýzýn ilköðretime baþlamasýnýn gündeme gelmesi, ailelerin buna karþý çýkmalarý ve Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn konuya çözüm bulmak yerine aileleri çocuk psikiyatristlerine yönlendirerek soruna hastanelerden çözüm beklemesi üzerine bu toplantýyý düzenlemiþ
bulunuyoruz. Eðitimcilerden ve saðlýk bilimcilerden görüþ alýnmaksýzýn hazýrlanan bu yasanýn çocuklar açýsýndan sakýncalarýný ve çözüm önerilerimizi iletmek dileðindeyiz.
*Geliþim dönemi açýsýndan henüz oyun çaðýnda bulunan 66
aylýk çocuðun okul öncesi eðitim almadan ilkokul disiplinine
girmesi, onun ruhsal, duygusal ve biliþsel geliþimini sekteye
uðratarak yýllarca sürecek olan akademik hayatý açýsýndan
olumsuz sonuçlar doðuracaktýr..
*5 yaþ çocuðu (60-71 aylar arasý)zihinsel, fiziksel, sosyal ve
psikolojik olarak ilkokula henüz hazýr deðildir. Çocuðun okul
eðitimine katýlabilmesi için gerekli sosyal, duygusal, biliþsel, dil
ve motor becerilerinin geliþimi 6 yaþtan(72 ay) önce tamamlanmaz. Bu bilimsel ortalama dýþýnda kalan çok az çocuk vardýr.
* Çocuklarýn bu geliþimleri tamamlanmadan ilkokul 1. sýnýfa
baþlamalarý ruh saðlýðýný pek çok yönden olumsuz olarak etkileyecektir:
-Küçük yaþta okula baþlayanlarda ayrýlýk kaygýsý rahatsýzlýðý
görülme riski, altý yaþýnda ilkokula baþlayan çocuklara göre
daha fazladýr. Özellikle bu çocuklar okul öncesi eðitim
almadýlarsa risk daha da artmaktadýr.
-Dürtü kontrolü 5 yaþýndaki bir çocukta tam geliþmediðinden
davranýþlarýnýn kontrolünü saðlamakta zorlanacak, sýnýfta
sýrasýnda bekleyemeyecek ve ilkokulda uymasý gereken
kurallara uymakta güçlükler yaþayabilecektir.
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-Beþ yaþýndan önce el-göz kordinasyonunun, ince motor
becerilerin, iþlemsel düþüncenin tam geliþmemiþ olmasý,
soyut düþüncenin yetersizliði ve dikkati sürdürmedeki
güçlükler nedeniyle bu yaþtaki çocuklar öðrenme
becerilerinde zorlanacaklardýr. Bu yaþtaki çocuklarýn okulda
belli seviyede baþarý elde etmekte zorlanmalarý geliþimsel
açýdan normal olmasýna karþýn okul programlarý
kapsamýnda beklenen kazanýmlarý karþýlamamalarý
nedeniyle, baþarýsýzlýk olarak yorumlanacak ve gereksiz
olarak ‘zeka geriliði’, ‘öðrenme güçlüðü’ veya ‘dikkat
eksikliði’ olduðu gibi tanýmlara maruz kalacaktýr.
*Ayrýca bu çocuklarýn 6 yaþ grubu (72-83 aylar) ile ayný sýnýflarda eðitime alýnacaðý açýklanmýþtýr. Bu da ayrý bir sakýnca getirmektedir. Bu demektir ki ayný sýnýfta 60-83 aylar
arasýnda, yani aralarýnda yaklaþýk 2 yýl fark olabilen çocuklar olacaktýr. Bu durumda geliþimsel özellikler açýsýndan 7283 aylýk çocuklar doðal olarak 60-66 ay arasýndakilere göre
çok önde olacak, onlardan daha hýzlý öðrenecek, beklenenleri daha kolay yerine getirecektir. 60-66 aydakiler de bu
durumda zorunlu olarak sýnýfýn daha baþarýsýz ve geriden
gelen grubunu oluþturacaklardýr, yani bu grup daha okula
baþlarken baþarýsýzlýk duygusuna mahkum edilecek ve bu
duygu onlarla eðitim yaþamlarý boyunca gidecektir. Erken
dönemde kazanýlan baþarýsýzlýk duygusunun çocuklarýn
daha sonralarý da kendilerine güven duymalarýný engellediði
bilimsel olarak gösterilmiþtir. Erken dönemde baþarýsýzlýk
duygusu edinen çocuklarýn okuldan soðuduklarý ve okul
yaþamýný kýsa sürede býraktýklarý yapýlan araþtýrmalarýn çok
net olarak ortaya koyduðu bir gerçektir. Dolayýsýyla eðitime
baþlama yaþýný aþaðýya indirmenin önemli bir sonucu
kendini baþarýsýz görerek büyüyen ve dolayýsýyla kendine
güvensiz ve baþarýlý olabileceðine inancý kalmamýþ nesiller
yetiþtirmek olacaktýr. Milli Eðitim Bakanlýðý böyle bir
sorumluluk aldýðýnýn da farkýnda mýdýr?
* Ayrýca 5 yaþ uygulamasý 1983-1985 yýllarýnda zaten
ülkemizde denenmiþ ve olumsuz sonuçlarýndan dolayý
vazgeçilmiþtir,
* Ülkemizde yapýldýðý gibi okul öncesi eðitimi ilkokulun ilk
yýlýna sýkýþtýrmak ve sýnýf öðretmenlerini okul öncesi çaðý
çocuklarýyla eðitim yapmaya zorlamak gibi bir uygulama
dünyada kabul görmemekte, geliþmiþ ülkelerde yaygýn ve
ücretsiz okul öncesi eðitim ve kreþ imkanlarý saðlanmaktadýr. Eðitimin bu evreleri çocuða temel oluþturduðundan
vazgeçilmez önemdedir, geçiþtirilemez.

HABERLER DÝÐER
*Daha önce de duyurmaya çalýþtýðýmýz tüm bu gerçeklere karþýn
okullarda ve müfredatta hiçbir yeterli hazýrlýk olmadan uygulama baþlatýlmaktadýr. Okullarýn maddi koþullarý, sýralarý, tuvaletleri, tahtalarý bu denli küçük çocuklar için hazýr deðildir. Ýlköðretim öðretmenleri 5 yaþ çocuklarla çalýþmaya ve aralarýnda 2 yaþ
fark olan iki farklý grubu ayný sýnýf ortamý içinde eðitmeye hazýr
deðildir. Bu sýnýflar köy okullarýndaki her yaþtan 1-2 çocuðun
bulunduðu sýnýflarda çok daha farklý olacaktýr ve öðretmenler
için de buna uygun mesleki eðitim programý yapýlmasý gerekir.
Veliler de endiþelidir. Birçok velinin çocuðunu okula göndermek istemediðini basýndan da duymaktayýz. Milli Eðitim Bakanlýðý ise bu uygulamanýn yanlýþlýðýný ve sakýncalarýný görmek ve
çözüm aramak yerine “çocuðunu okula göndermek istemeyen nörologlardan ya da psikiyatrlardan çocuk zihnen okula
baþlamaya uygun deðildir, diyen rapor almak zorundadýr”
diyerek çözüm bulma iþini, hiç danýþmadan doktorlara atmýþtýr.
*Bu duyurular ve düzenlemeler çocuðunun durumu hakkýnda
kaygýlanan pek çok ailenin, çocuðunu okula bu yýl baþlatmamak
için doktor kapýlarýna dayanmasýna yol açmýþtýr. Plansýz, programsýz, bilimi ve taraflarýn itirazlarýný dikkate almadan dayatýlan uygulamalar nedeniyle hekimler zor duruma sokulmakta,
hatta ailelerle karþý karþýya býrakýlmaktadýr. Sayýsý 600.000’i bulduðu belirtilen bu çocuklarýn çocuk psikiyatrisi veya çocuk nörolojisi kliniklerinde deðerlendirilmesinin ne demek olduðunun
Milli Eðitim Bakanlýðý’nca yeterince düþünülmemiþ olduðu kanýsýndayýz. Bir çocuðun çocuk psikiyatrisi kliniðinde deðerlendirilmesi en az 30-45 dakikadýr. Bu deðerlendirme için ailelerin
önceden randevu almasý gerektiðinden randevu sýralarý yoðun
baþvuru nedeniyle çok uzayacak, çocuklarýn bir kýsmý okul açýlma zamaný geldiðinde bile deðerlendirilememiþ olabilecek ve
yanlýþ sýnýfa verilme riskiyle karþý karþýya kalacaktýr. Ayrýca bu
grubun randevularý doldurmasý kliniklerde tedavisi sürdürülmekte olan hastalarýn randevularýný aksatacak ve tedavileri de
yarým kalmýþ olacaktýr. Milli Eðitim Bakaný’nýn bu önerisi pratik
uygulamada yaratacaðý önemli sorunlar nedeniyle uygulanabilir görünmemektedir. Bu sadece milli eðitim kurumlarýnda çözüm bulmasý gereken bir sorunun sorumluluðunu baþka bir
meslek grubuna yükleyerek çözüm aramaktan sýyrýlmaya çalýþmasý ve kendi çaresizliðiyle hekimlerden medet ummasýdýr.
*Milli Eðitim Bakaný geçtiðimiz günlerde bir açýklama daha yapmýþtýr: “Orta ve alt gelir grubundan vatandaþlar çocuðunu okula
göndermek isterken, üst ve orta gelir grubu ve eðitimli kesimin
çocuðunu okula göndermekten çekindiðini” ifade etmiþtir. Bu
sözler, eðitimde iyice belirginleþen sýnýfsal ayrýþmanýn ve fýrsat

Çocuklarýn Geliþim Süreçleri ve
Okula Baþlama Raporu

O

kula baþlama sürecinin çocuklarýn yüksek yararýný
gözetecek þekilde ele alýnabilmesini saðlamak
amacýyla TTB bu alanda çalýþan çocuk saðlýðý ile ilgili
uzmanlýk derneklerinin katkýlarýyla bir rapor hazýrladý.
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneði, Geliþimsel
Pediatri Derneði, Sosyal Pediatri Derneði, Türkiye Milli
Pediatri Derneði, Türk Pediatri Kurumu ve Türkiye Çocuk
Cerrahisi Derneði’nin katkýlarýyla hazýrlanan raporda

eþitsizliðinin göstergesidir. Belli ki “eðitimli kesim”den birçok
veli mevcut sorunlarý görmekte ve çocuðunu okula geç baþlatmak istemektedir. Az eðitimli ve dar gelirli ailelerin çocuklarýný
‘bir an önce yetiþtirmek kaygýsý’ büyük olduðundan onlarýn ‘çocuklarý erken okula gönderip, bir an önce bu sorumluluðu tamamlamak’ endiþesi anlaþýlýr birþeydir. Çocuklarýný okula erken baþlatan üst ve orta gelirli, eðitimli aileler belki özel dersler
ve diðer destekleyici eðitimlerle erken baþlamanýn dezavantajlarýný ortadan kaldýrabileceklerdir. Ancak yoksul ve daha az eðitimli kesimin erkenden noksan koþullarda eðitime baþlayan
çocuklarýný ise bekleyenler:
-Eðit im sürecinde yaþ farkýndan doðan açýklarýn
kapatýlamamasý ve mevcut konumlarýnýn daha da dezavantajlý
hale gelmesi,
-Okul eðitimi aþamasýnda yaþanan zorluklar sonucunda
zorunlu olarak mesleki eðitime yönelme ve daha erken yaþta
çýraklýkla, iþyerleriyle tanýþmalarý, ve
-Özellikle kýz çocuklarý için; daha erken bir yaþta açýk lise
uygulamasý ile mekânsal olarak okuldan koparýlmalarýdýr.
*Sonuç olarak: þimdiye dek, eðitim fakültelerinin, meslek
örgütlerinin ve eðitimcilerin hiçbir önerisini dikkate almayan
Milli Eðitim Bakanlýðý’ný ve çocuklarýmýzý yeni dönemin
baþlamasýyla okullarda bir kaos ortamý beklemektedir.
Endiþemiz bu kaostan öðrencilerimizin onarýlamayacak
zararlar görmesidir. Çocuklarýn 72 aydan önce ilkokul 1. sýnýfa
baþlamalarý baþta kaygý bozukluklarý, okul baþarýsýzlýðý,
kendine güvensiz olarak büyümeleri ve davranýþ sorunlarýnýn
geliþmesi açýsýndan sakýncalýdýr. Bu yaþtaki çocuklarýn okul
öncesi eðitim almalarý daha doðrudur.
Saydýðýmýz bilimsel gerekçeler ýþýðýnda ilkokula baþlama yaþý
72 ay ve üstü olarak ivedilikle düzeltilmelidir. Önümüzdeki
eðitim-öðretim yýlý için söz konusu yasal düzenleme
yetiþtirilemeyecek ise Milli Eðitim Bakanlýðý taraflarla bir araya
gelerek çocuklarýmýzýn zarar görmeyeceði bir çözümü ortaya
koymalý, aileleri hekimlere yönlendirmekten vazgeçmeli,
ülkenin eðitim sorunlarýna çözüm için hekimlerden çare bekler
duruma düþülmemelidir.
Saygýlarýmýzla kamuoyuna duyururuz.
Türk Tabipleri Birliði
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneði
Eðitim Sen (Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý
çocuðun fiziksel, zihinsel ve ruhsal geliþimi üzerine kýsa bilgilendirme, oyunun
ve okul öncesi eðitimin önemi, erkenden
okula baþlamanýn ortaya çýkaracaðý sorunlar, çocuklarýn belli tanýlarla “etiketlenme” tehlikesiyle karþý karþýya olmalarýnýn önemi gibi çok önemli konular hakkýnda bilimsel veriler üzerinden deðerlendirmeler yapýlmaktadýr.
Rapora TTB’nin ve derneklerin internet
sayfalarýndan ulaþýlabilir.
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Dr. Ersin Arslan'ýn Anýsýný
Yaþatmak, Ailesiyle Dayanýþmak,
Saðlýkta Þiddete Karþý Ses Vermek
Ýçin Dayanýþma Konserinde
Buluþtuk
Hekimlere yönelik sözlü ve fiziki þiddet adeta gündelik
hayatýmýzýn bir parçasý haline getirildi. Zorlu koþullar altýnda
ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalýþan biz hekimler
saðlýkta yaþanan sorunlarýn sorumlusu olarak gösterildikçe,
mesleðimiz itibarsýzlaþtýrýldýkça þiddetin de sýklýðý ve dozu arttý.
Tüm uyarýlarýmýza, taleplerimize raðmen korkulan oldu ve
Gaziantep'te görev yapmakta olan gencecik bir meslektaþýmýz;
Dr. Ersin Arslan taammüden bir cinayetle, yaþamdan ve
sevdiklerinden koparýldý.
Her birimiz onda bir
parça kendimizi bulduk, hepimiz içimizde
O'nu ve acýsýný hissettik, hep birlikte bir isyan duygusuyla, kýzgýnlýkla, üzüntüyle kendimizi ifade ettik. “Saðlýkta Þiddet Son Bulsun” diyerek sokaklara, caddelere taþtýk.
O günlerde bir de söz
verdik kendimize ve
m e s le k ta þ la r ý m ý z a
“Unutmayacaðýz, Unutturmayacaðýz! Saðlýkta
Þiddete Karþý Taleplerimizin Takipçisi Olacaðýz” dedik.
O gün verdiðimiz bu
sözün bir gereði olarak,
Dr. Ersin Arslan'ýn ailesiyle dayanýþmak, “Saðlýkta Þiddete Dur” demek için Harbiye
Açýkhava Tiyatrosu'nda bir Dayanýþma Konseri gerçekleþtirdik. Deðerli sanatçýmýz Bülent Ortaçgil'in 40 kiþilik bir senfoni
orkestrasýyla sahne aldýðý konserden elde edilen tüm gelir oðullarýný genç yaþta kaybeden Dr. Ersin Arslan'ýn ailesine aktarýldý.
Yaklaþýk iki ay önce TTB tarafýndan baþlatýlan; Dr. Ersin Arslan
anýsýna ailesi ile dayanýþma-baðýþ kampanyasýndan haberdar
olmayan ya da baðýþ yapma kanalý bulamayan tüm duyarlý
meslektaþlarýmýzýn bu etkinlikte aldýklarý-aldýrdýklarý
bilet/biletlerle baðýþ gerçekleþtirdiler.
Unutmamak, unutturmamak için, þiddete karþý güçlü bir ses
vermek için, sevgili Dr. Ersin Arslan'ýn anýsýný yaþatmak,
ailesiyle dayanýþmak için el ele verdik.
ÝSTANBUL TABÝP ODASI YÖNETÝM KURULU
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Dr.Ersin Arslan Dayanýþma
Kampanasý
Türkiye'de hekimler/saðlýkçýlar olarak çok zor koþullarda
hizmet vermeye çalýþýyoruz. Ýþte bu koþullarda elinden
gelenin en iyisini yapmaya çalýþan bir meslektaþýmýz,
herkesçe sevilen, örnek gösterilen Dr. Ersin Arslan genç
yaþta öldürülerek yaþamdan ve sevdiklerinden koparýldý.
Her birimiz onda bir parça kendimizi bulduk, hepimiz
içimizde O'nu ve acýsýný hissettik, hep birlikte bir isyan
duygusuyla, kýzgýnlýkla, üzüntüyle kendimizi ifade ettik.
Þimdi “ne yapabiliriz?”i konuþuyoruz. Bir daha yaþamamak
için böyle bir acýyý aklýmýzý, gücümüzü birleþtirmeye
çalýþýyoruz, öneriler geliþtiriyoruz. Türk Tabipleri Birliði
olarak bu önerileri derliyor ve deðerlendiriyoruz.
Ancak bu öneriler içerisinde bir bölüm var ki hepimizi
ayrýca duygulandýran bir duyarlýlýða iþaret ediyor:
Meslektaþýmýzýn en yakýnlarýyla bugün ve gelecek
güvenceleri açýsýndan dayanýþma içerisinde olmak; Ersin'in
yakýnlarýný her birimizin eþi, kýz kardeþi, çocuðu, abisiablasý, annesi-babasý olarak kabul etmek, onlarýn
yaþamlarýnda hiçbir þekilde farklý bir sýkýntý-zorlukla
karþýlaþmamalarý için üzerimize düþeni yapmak!
Türk Tabipleri Birliði bu dayanýþma ruhunu somutlamak
için; Ersin Arslan'ýn yakýnlarýna ya da Ersin Arslan'ýn adýna
yapýlacaklarda deðerlendirmek üzere, ailenin bilgi ve onayý
dýþýnda kullanýlmamak kaydýyla bir hesap açtýrmýþtýr.
Dayanýþma kampanyasý 17 Þubat 2013 tarihine kadar sürecektir. Katýlýmý kolaylaþtýrmak amacýyla SMS yoluyla baðýþ
yapma olanaðý da oluþturulmuþtur.
- Hesap Numarasý: Garanti Bankasý Ulus Þubesi
TR17 0006 2000 0120 0006 2971 10
Tüm operatörlerden (faturalý hatlar) 4082’ye boþ SMS
atarak dayanýþma kampanyasýna katýlabilirsiniz. Attýðýnýz
her SMS ile kampanyaya 10 TL (On Türk Lirasý) katký
saðlamaktasýnýz. Birden fazla SMS atabilirsiniz.
Türk Tabipleri Birliði dayanýþma ruhumuzu somutlamak
için katkýlarýnýz beklemektedir. Tarafýnýzdan deðerlendirileceði ve þiddetsiz bir saðlýk ortamý dileðiyle.

TPD YAYINLARI

HAZIRLAYANLAR

HAZIRLAYANLAR

Devran, Steenbarger, Greenberg

Evren, Ögel, Uluð

Bir Sanat ve Bilim Olarak
Kýsa Terapiler

Alkol Madde Baðýmlýlýðý
Taný ve Tedavi El Kitabý

UYGULAYICILAR ÝÇÝN BÝR REHBER

Çalýþma Birimleri Dizisi Ekim 2012 248 s.

Çeviri: Gökalp ve ark. Nisan 2012 298 s.

HAZIRLAYANLAR

HAZIRLAYANLAR

Colom, Vieta

Yüksel, Soygür, Tural, Demet

Bipolar Bozuklukta
Psikoeðitim El Kitabý

Temel Psikofarmakoloji
Baþvuru Kitaplarý Dizisi Ekim 2010 1358 s.

Çeviri: Lut Tamam, Elvan Gökalp Ekim 2012 208 s.

HAZIRLAYANLAR

HAZIRLAYANLAR

Riba, Balon

Yazýcý, Oral, Vahip

Farmakoterapi Psikoterapinin
Birleþtirilmesinde Yetkinlik

Depresyon Saðaltým Kitabý

BÝRLEÞÝK VE AYRIÞIK TEDAVÝ

KAYNAK KÝTABI
Çalýþma Birimleri Dizisi Nisan 2008 375 s.

Çeviri: Volkan Topçuoðlu Ekim 2011 155 s.

HAZIRLAYANLAR

Winston, Rosenthal, Pinsker

Destekleyici Psikoterapiye
Giriþ

HAZIRLAYAN

Tükel

Çeviri: Kaptanoðlu ve ark. Ekim 2011 160 s.

Anksiyete Bozukluklarý
Tedavi Kýlavuzu

Glen O. Gabbard

HAZIRLAYANLAR

Uzun Süreli Psikodinamik
Psikoterapi

Çalýþma Birimleri Dizisi Nisan 2004 308 s.

Vahip, Yazýcý

Çeviri: Hakan Atalay Ekim 2011 217 s.

Ýki Uçlu Duygudurum
Bozukluklarý Saðaltým Kýlavuzu

HAZIRLAYANLAR

HAZIRLAYAN

Köþkdere, Küey, Özmen, Parman,
Taþkýntuna, Tükel

Sercan

TEMEL BÝR METÝN

Psikanalitik Psikoterapiler
TEMEL KAVRAMLAR, KURAMLAR, YÖNTEMLER
Çalýþma Birimleri Dizisi Ekim 2011 456 s.

DÝÐER KÝTAPLAR

Türkiye'de Psikiyatrinin Örgütsel Belleði
Psikiyatride Uzmanlýk Eðitimi Yeterlik ve
Eðitimin Akreditasyonu
HAZIRLANAN KÝTAPLAR

Kadýn Ruh Saðlýðý
Yeme Bozukluklarý

Çalýþma Birimleri Dizisi Nisan 2003 308 s.

Adli Psikiyatri Uygulama
Kýlavuzu
Çalýþma Birimleri Dizisi Nisan 2007 235 s.

TPD Kitaplarý Ýçin

Kitaplýðýnýzda
Yer Açýn
Yeni kitaplarýmýz 48. Ulusal Psikiyatri
Kongresi’nde TPD masasýnda
Sipariþ ve bilgi için:
0 312 468 74 97
www.psikiyatri.org.tr/iletisim

TPD Psikiyatride Güncel

Sürekli Eðitim
Mesleki Geliþim
Psikiyatride Güncel, yayýncýlýkta 10
yýlýný geride býrakan Türkiye Cilt 1 (2011)
Sayý 1 Adli Psikiyatri
Psikiyatri Derneði'nin bilimsel
içerikli ilk dergisi. Derginin
Sayý 2 Psikiyatride Ektaný
psikiyatristler arasýnda çok yönlü ve
Sayý 3 Tedaviye Dirençli Depresyon
iþlevsel bir sürekli eðitim, sürekli
Sayý 4 Psikotrop Ýlaçlarýn Kardiyak ve Metabolik Yan Etkileri
mesleki geliþim aracý olmasý
amaçlanýyor. Bu nedenle hem
Cilt 2 (2012)
okuyucularýndan gelen önerileri
Sayý 1 Bedensel Hastalýklarda Psikiyatrik taný ve Tedavi
içeriðine yansýtýyor hem de geniþ bir
Sayý 2 Psikiyatrik Formülasyon
editörler, danýþmanlar ve yazarlar
Sayý 3 Gündelik Yaþamda Þiddet ve Psikiyatri
kadrosuyla çýkýyor. Ayrýca
Ý
Sayý 4 Yaþlýlýk ve Psikiyatri: Taný ve Saðaltýmda
YEN
kredilendirme, deðerlendirme ve
eski sayýlara ulaþým gibi farklý
Pratik Yaklaþýmlar
çevrim içi olanaklar da sunuyor.

