
Değerli Konuklarımız, değerli meslektaşlarım, hepinizi Türk Tabipleri 

Birliği adına saygı ve sevgiyle selamlarım. 

 

Dr. Behçet Aysan’ı hep birlikte anıyoruz, O’nun adına Türk Tabipleri Birliği’nin 

verdiği ödüllerin 18.sini veriyoruz. 

 

Bu ödül törenlerini çok önemsiyoruz. Çünkü Dr. Behçet Aysan’la birlikte 

Sivas’ta yitirdiğimiz canları hatırlıyoruz, katliamlar ülkesine dönüştüğümüzü 

acıyla bir kez daha fark ediyor ve el ele verip ortak mücadelenin değerini bir 

daha öğreniyoruz. Edebiyatı, sanatı konuşuyoruz ve ülkemizin yetiştirdiği 

değerli bir şaire ödülümüzü veriyoruz. 

 

Geçen yıl bu zamanlarda yaptığımız törende, Sivas’ta katledilen çocuklardan, 

Koray ve Menekşe’den yola çıkarak katledilen çocuklarımızı anmıştık. Ondört 

yaşındaki Berkin uykudaydı, uyansın diye buradan ona selam göndermiştik. 

İçimiz yanıyor, Berkin’i kaybettiğimize yanıyoruz. Ama acımızı derinleştiren o 

kadar çok şey oluyor ki! Devlet’in en büyüğünün onun ekmek almak için evden 

çıkmadığını ispatlamaya çalışması karşısında, meydanlarda annesini 

yuhalatması karşısında, “terör örgütlerinin maşası olarak” tanımlaması 

karşısında, bir anlamda öldürülmesini mazur göstermeye çalışması karşısında 

kanımız donuyor. Hekimiz, insanı yaşatmak için varız, ne diyeceğimizi 

bilemiyoruz. Ne yazık ki iş Berkin’le de bitmiyor. İbrahim Aras, 15 yaşında bir 

çocuk, o da Adana’da polisin biber gazı fişeğiyle kafasından vurularak 

öldürüldü. Veli Can Çelik 31 Ekim’de sabah 7’de Yalvaç’ta devrilen 

minibüsteki çocuklardan biriydi. İşçi katliamlarına bir yenisi olarak eklenen 

olayda 15 kadınla birlikte can verdi. O gün aile bütçesine katkı sunmak için, 35 

lira alabilmek için okula gidememişti, sabah 5’te yatağından kalkıp ölüm 

minibüsüne binen üç çocuktan biriydi. Ekmek için yollara düşmüştü, bundan 

eminiz, terörist olduğuna dair veriye sahip değiliz. Bu olay yine Adana’da başı 

pres makinasına sıkışarak ölen 13 yaşındaki çocuk işçi Ahmet Yıldız’ı hatırlattı. 

Bu çocuklarımıza reva görülenler karşısındaki Devlet’in heybetli duruşu göz 

kamaştırıyor, en azından bir küçücük rahatsızlık hissedilmediğini utanarak 

görüyoruz. 

 

Her gün tekrarlanan işçi cinayetlerinden bıktık. 

 

Burada bu yılki ödülümüzü alan şair Selahattin Yolgiden’in dizelerine yer 

verebiliriz: 
 

asla okunmayacak sayfalarında 

kayboldum başka hayatların 

siz kına yakın, güzel takılar takın 

ben kendimi hiçliğe sattım o ormanda 



 

siz şarkılar söyleyin, dans edin güzel güzel 

içimi döktüm size rahatladım nasılsa 

 

yüzüm ne güzel böyle kıpkırmızı olsa da 
 

 

Hekimiz, Dr. Behçet Aysan ve diğerleri bizlere iyi hekimlik değerlerini miras 

bıraktılar. 

 

Sağlık Bakanı geçen hafta duyurdu. Türkiye’deki hekim ihtiyacını karşılamak 

için yurt dışından “kaliteli-marka değeri olan” doktorlar getireceklermiş. 

 

İyi hekimlik mücadelesindeyiz, insan için varız, “marka değerimizi” bilmiyoruz. 

Behçet Aysan’ın, Nusret Fişek’in, pek çok hocamızın marka değerlerini 

ölçemiyoruz. Bugün  sağlık hakkı için bütçe talebiyle TBMM önünde olan ve 

bol biber gazına, tekmeye maruz kalan, göz altına alınan sağlık emekçilerinin de 

piyasa değerini bilmiyoruz. Kendisini bu kadar piyasanın diline, kurallarına 

kaptırmış bir sağlık anlayışı karşısında yürüttüğümüz mücadelenin değerini ise 

bir kez daha fark ediyoruz. 

 

Bu anlayışın insan için sağlık anlayışıyla bir ilgisi olmadığını biliyoruz. Israrla 

hastalarımızı “müşteri olmaktan koruyacak” mücadelemizi sürdüreceğiz. 

 

Türk Tabipleri Birliği olarak Behçet Aysan Şiir Ödülü’nün 18.sini kazanan 

Selahattin Yolgiden’i  kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu gece 

katılarak gecemizi daha da anlamlı hale getiren Enver Aysever’e, Çiğdem 

Erken’e, Orhan Alkaya’ya, Onur Behramoğlu’na, her yıl olduğu gibi büyük 

emeklerle bu geceyi düzenleyen sevgili Eren Aysan’a, Özlem Azap’a, ismini 

sayamadığım tüm dostlara sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. 

 

 

Dr. Bayazıt İlhan 

TTB Merkez Konseyi Başkanı 


