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Yazar hakkında  
1961 doğumlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezunu. Uzun yıllar kamuda ve sivil toplum 
örgütlerinde yöneticilik yaptı. Deneme, makale, şiir, 
köşe yazısı türünde pek çok çalışması internet 
ortamında bulunuyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitap hakkında  
Kitap diyorum ama aslı kitapçık, eski deyişle bu 

çalışma bir risale. Sadece PDF formatında ve e-kitap 

olarak hazırlandı. Telif hakları tümüyle tarafıma 

aittir ve üzerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla 

ücretsiz olarak paylaşılabilir ve dağıtılabilir. 
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“İnsanlığın kanını içen şifa aleti, 

Nasıl utanmadın ve solduğunu görmedin 

Aynalara bakıp da sendeki albeninin?” 

Charles Baudelaire1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1   Kaynak: Charles Baudelaire, Kötülük Çiçekleri, Çeviri Ahmet 
Necdet, Sayfa 47, Adam Yayınları, Ekim 2001. 
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Giriş 

Bu kitapçığı biraz dağınık bulacaksınız, nedir, 

anlatacağım konu siyasi parti mitingleri 

sonrasının meydanlarına benziyor, derli toplu 

yazsam gerçekçi olmazdı. Yazının içinde 

kurduğum bazı ilişkiler size abartılı gelebilir, bu 

konuya, sağlıkta şiddete olan hassasiyetime 

verin lütfen. Okumaya başlayınca göreceksiniz, 

oldukça fazla dipnot kullandım. Dipnotları 

okumanızı öneririm, vitaminli kısmı orada.  



5 
 

Yazının sonunda size “büyük resmi görün” 

önerisinde bulunuyorum ama benim gördüğüm 

“büyük resim” konusunda size çok az ipucu 

verebiliyorum. Sebebini anlayın artık, her bir 

“ipucu” için iki yıl yatılıyor…! 

Kitapçığın girişini beğenmediyseniz bırakın gitsin, 

beğendiyseniz çayınızı, kahvenizi koyun, 

başlıyoruz. 

Doğan Alpaslan Demir 

2 Nisan 2018 

Bornova- İzmir 

 

 

doganalpdemir@gmail.com 
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Cehalet örgütleniyor 

Cehaletin bilgiye, bilgeliğe, aydınlığa topyekûn, 

acımasız ve örgütlü bir saldırısı ile karşı 

karşıyayız. Sivil şiddet, giderek artan biçimde 

sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarını 

sürdürüyor. Siyasal erkin aydınları hedef 

gösterdiği bir ülkede, çöken bir sağlık sisteminin 

sorumlusu olarak hekimlerin, hemşirelerin ve 

diğer sağlık çalışanlarının işaret edilmesi 

beklenmedik bir durum değildi ama yetti artık! 
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Ankara Dışkapı Çocuk Hastanesinde bir çocuk 

hekiminin hasta yakınlarından birinin saldırısına 

uğraması2 medyada kendine doğru dürüst yer 

bulamazken, Ankara Tabip Odası ve Sağlık 

Emekçileri Sendikası’nın açıklaması kendi 

internet sitesinden dışarı çok az çıkabildi3. Sosyal 

medyada şiddet haberlerinin görünür hale 

gelmesi, cinsellik, yasak aşk, aynı anda çok 

kişinin öldürülmesi, pornografik görüntüler4 ile 

mümkün olabiliyor.  

 

                                                           
2 28 Mart 2018 
3 www.ato.org.tr/news/show/342 
4 Kan pornosu dahil. 
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Şiddet, cehalet5 ve nefret dilinden besleniyor 

Şiddet ile eğitim düzeyi arasında yapılan 

istatiksel verilerden ve sonucun oldukça anlamlı 

olduğundan söz edebilirdim size. Ama böyle 

yapmayacağım, çünkü bu çalışmalardaki sayılar 

çok önemli bir gerçeği saklıyor bizden. Şunu 

açıkça görmek zorundayız, bir ülkenin “milli 

eğitim sistemi” bozuldukça, öğretim seviyesi ile 

eğitim seviyesi arasındaki makas giderek büyür. 

Oysa cehalet öğretim düzeyinin düşüklüğünden 

ibaret değildir; eğitimli insan olmayı asırlar önce 

İbn-i Haldun tek cümleyle ifade etmiştir: 

“Okurken lambamda yaktığım yağın miktarı 

içtiğim sudan fazladır.”

 

                                                           
5 Kulakları çınlasın, Prof. Dr. İlber Ortaylı önüne gelene ve yerli yersiz 
“cahilsiniz” diye diye cehaleti sevimli ve normal hale getirdi. 
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Sert bulacaksınız şimdi yazacağımı, bulun lütfen, 

okumuyorsanız zırcahilsiniz demektir6. 

Okumaktan kastım ise renkli basının gazeteleri, 

Facebook palavraları, Twitter’ın 140 karaktere 

tıktığı fikir sıçıklamaları, kerameti kendinden 

menkul internet sayfaları değil; harbi okumaktan 

söz ediyorum, eline kitabı alıp okumayı 

kastediyorum. Kitap okumak yeterli mi, 

kesinlikle hayır; çok yönlü bir okuma, kendini ve 

toplumu sorgulayan bir niyetle kucaklaşmalıdır. 

Okuma eylemi kişinin bilincine dokunmalı, onu 

tavır ve sorumluluk almaya zorlamalı, yaşamın 

                                                           
6 Roelf Bolt, kabul edilemez olarak tanımladığı cahilliği, evrim teorisi 
örneği ile anlatıyor. Bolt’a göre 1859 yılında evrim teorisini 
reddeden bir zoolog ile bir sütçü arasında cahillik açısından fark 
yoktur (Her ikisi de cahil olarak değerlendirilemez). Çünkü o yıllarda 
evrim teorisi henüz açık ve ikna edici olarak tanımlanmamıştı. Ancak 
1890 yılına gelindiğinde durum değişmiştir. Zoolog işi gereği evrim 
teorisini ayrıntılarıyla bilmeli, reddedilmesi mümkün olmayan 
argümanları tanıyor olmalıydı. Oysa sütçünün durumu 
değişmemiştir. Çünkü evrim teorisi geniş toplum kesimlerinde 
tanınmamış, yaygın eğitimin içeriğine dahil olmamıştı. Bolt, iddiasını 
çarpıcı bir cümleyle tamamlıyor: “2015 yılında herhangi bir kimse- 
ister sütçü ister zoolog- evrim teorisinin eldeki verilerden 
çıkarılabilecek en doğru bilimsel yorum olduğunu kabul etmiyorsa 
kasıtlı olarak aptallık ediyor demektir” 
Kaynak: Roelf Bolt, Yalancılar ve Sahtekarlar Ansiklopedisi, Domingo 
Yayınları, 2015. 
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tüm aşamalarına yayılan bir sürece 

dönüşmelidir.  

Bir iki kitap okuyup, sadece belli bir düşünce 

akımına takılıp kalan7, üç paralık bilgiyle yüz 

paralık ahkam kesenleri de eğitimliden 

saymıyorum.  

Kirli ezberler 

Böbürlene böbürlene “biz aşı yaptırmıyoruz” 

diyenler, “kimyasaldan uzak duracaksın azizim, 

homeopati ve alternatif tıptan şaşmayacaksın” 

şeklinde ifade ettikleri fikirlerini sağlık 

gurusuymuş gibi paylaşanlar da bu zırcahillik 

cehenneminin ocağına kömür kürüyorlar. 

Biyoenerji, hacamat, sülük tedavisi vb. 

“geleneksel tıbbi tedavi” yöntemlerinin giderek 

artan yaygınlığı, bu yöntemlerin resmi sağlık 

kurumlarına da sızmış olması, cehaletin 

örgütsel/ideolojik enstrümanlarının tüm 

topluma enjekte edildiğinin delilleri olarak 

okunmalıdır. 

                                                           
7 Üzülerek söylemek zorundayım, çok sayıda okuyanın kendi 
bildiklerini doğrulayan kitaplar okumakla yetindiğini, o çizgiyi 
değiştirmeye yanaşmadığını gözlüyorum. 
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Anayasa Mahkemesi’nin aşı olmamayı, 

yaptırmamayı “insan hakkı sayan görüşünü” 

savunanların da insanlık tarihinin üç bin yıllık 

insan hakkı mücadelesinden bihaber olduklarını 

söylemek zorundayım. Bir toplumda aşılama 

oranının düşmesi sadece aşı olmayanları 

etkilemez, o toplumu oluşturan bütün bireyleri 

tehdit eder. Yakında kızamık, difteri, polio, 

verem gibi hastalıklar kitle imha silahı gibi 

patladığı zaman bu yazımın kâğıt çıktısını 

almanızı ve bir bardak suda kaynatıp içmenizi 

öneririm.  

“Alternatif tıp” bir palavradır 

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının sıklığı ile, 

sağlık kurumlarının işletme haline getirilmesi, 

performans8 ucubeliği, ortalığı kasıp kavuran 

hurafe sağlık yöntemlerinin artışı arasında yakın 

bir ilişki vardır. Adına “alternatif tıp” denilen 

zırvalık, cahilliğin örgütlü bir güç haline geldiği 

koşullarda gelişmiştir. Kesip atacağım şimdi, 

                                                           
8 Yataklı tedavi kurumlarında yaşanan “performans” uygulaması, 
daha az performans ücreti getiren hastaları ölüme mahkûm etmiştir. 
Aile sağlığı merkezlerindeki aşı performansı ise toplumun aşıya olan 
güvensizliğini beslemekte, kirli ezberler daha hızlı yayılmaktadır. 
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“alternatif tıp” diye tanımlanabilecek bir tedavi 

yöntemi yoktur. Akupunktur, bazı masaj 

teknikleri, eksersiz, bazı yiyecek ve içecekler vb. 

uygulamalar asıl tedavinin bir parçası olarak 

hekimin denetiminde kullanılabilir9. “Ama 

hocam, bizim kayınçonun annesinin teyze kızı 

bunlarla iyileşmiş” şeklindeki bilgiler birer 

HOAX10’tır, bu tür mesajları ciddiye alıp  

 

 

                                                           
9 Burada “kullanılabilir” sözcüğünü çok dikkatli yorumlamanızı rica 
ediyorum. “Destekleyici tedaviye” ilişkin uygulamalar bilimsel 
dergilerde, kongrelerde sunulmuş, bilimsel yöntemlerle yapılan 
meta analiz sonuçları anlamlı olmalıdır.   
10 HOAX konusunda linkini verdiğim şu yazımı okumanızı öneririm: 
https://doganalpblog.wordpress.com/2017/11/28/inanc-
objelerinin-yerini-almaya-hazirlanan-bir-yeni-dunya-duzeni-bilgisi-
gelisiyor-gelistiriliyor/ 
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paylaşanları da “kömür küreyicilere” katılmaya 

davet ediyorum11.  

Ne yapmalı 

Sağlık çalışanları, her canı yanan canlının yaptığı 

gibi çığlık atıyorlar, “yeter artık, öldürülmek, 

fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalmak 

istemiyoruz” diyorlar12. Kimi sağlık çalışanları 

efektif denilebilecek tedbirler, kimisi ise “kanı 

kanla yıkamak13” şeklinde zırva öneriler dile 

getiriyorlar. Bazı inzibati tedbirlerin gerekliliği, 

şiddet uygulayanlara verilen hukuki yaptırımların 

                                                           
11 Bilimsel olarak kabul ettiğimiz bazı tıbbi uygulamaların dünya 
kapitalist sisteminin baskısı altında olduğunu, pahalı teknoloji 
kullanımında ipin ucunun çoktan kaçtığını, uçuk fiyatlarla satılan bazı 
ilaçlara ait ARGE çalışmalarının ilaç firmalarının verdiği finans ile 
karşılandığı gerçeğini de aklımızın bir yanında tutmak zorundayız. 
12 Sağlık çalışanlarının şiddet karşısındaki durumu Nasreddin 
Hoca’nın şu fıkrasına benzemiş durumdadır: Hoca gecenin bir vakti 
tanımadığı bir köye gelir. Köpekler çevresini sarar, her biri birer ısırık 
alsa, Hoca sizlere ömür. Hoca hemen eğilir ve yerden taş almaya 
çalışır. Ne ki, taşlar toprağa sımsıkı tutunmuş, çekip almanın 
mümkünü yok. İşte o vakit ünlü veciz sözünü patlatır: “Burası nasıl 
bir köydür, köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar.” 
13 Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilere “sağlık hizmeti 
verilmesin” şeklinde formüle edilen bazı öneriler şiddet ve nefret 
dilinin bir parçası olmaktan öteye gidemez. 
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arttırılması gibi öneriler elbette gerekli 

olacaktır/olmalıdır. Nedir, bu tür tedbirlerin 

sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti azaltacağına 

ihtimal vermiyorum. Balçığa dönmüş ve giderek 

genişleyen bir bataklık varken, erişkin sinek 

mücadelesi yapmanın, elinize tüfek alıp 

sivrisinek avlamaktan farkı olamaz.  

Bu yazımı buraya kadar okuma sabrını 

gösterdikten sonra “Peki Hocam, ne yapmak 

lazım o zaman” diye sormayacağınızı 

umuyorum. Büyük resmi görün, o resmin 

içindeki kendinizi tanımlayın, kendinize kıyak 

geçmeden yapın bunu. Şimdinin bilincine ve 

bilgisine ulaşan herkes “ne yapmalı” sorusunun 

cevabını bulacaktır, deneyin lütfen.  

 

 

Bitti… 
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Bu kitapçıkta kullanılan tüm görsellerin kaynağı 

Pixabay internet sitesidir. 
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