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Kulübü

Geçen hafta Perşembe günü  kulübümüzün geleneksel Yaza 
Veda gecemizi gerçekleştirdik. Çok güzel bir sonbahar akşa-
mı Divan Oteli Roof Barında kulüp üyelemiz ve eşlerimiz ile 
biraraya geldik. Hoş sohbetlerin yapıldığı gecede, yaz boyun-
ca ayrı kaldığımız için birbirimiz ile doyasıya hasret giderdik.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Adana’da yetişmiş pop sanat-
çılarımızdan Begüm Obiz ve orkestrası sahne aldı. Gece geç 
saatlare kadar eğlendiğimiz gecede, geriye hoş, tatlı anıları-
mız kaldı. Bu gecenin organizasyonunda emeği geçen  say-
manımız Murat Yılmaz’a ve sevgili Müge’ye ve geceye katılan 
dostlarımıza ve sevgili eşlerimize teşekkür ederim.

Dostlarım, bu hafta kulübümüzün yıllardır  büyük bir keyif-
le sürdürdüğü yurtdışı gezi  serisine Sicilya gezisi ile devam 
edeceğiz. Kulübümüzdeki dostluk ve kaynaşmanın en yoğun 
yaşandığı  yurtdışı gezilerinden bir yenisi  olacak Sicilya gezi-
mizden, çok güzel anılarla döneceğimizden hiç şüphem yok.
Bizleri şimdiden tatlı bir heyecan sardı bile... Dönüşte gezi 
anılarımızı sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz. Bu konuda Ge-
nel Sekreterimiz Özgür ve Sevgili Rana 1 Kasım günü haftalık 
toplantımızda, gezi anılarımızı bizlerle  paylaşma konusunda 
gönüllü oldular bile.

Bu hafta  yapılacak kulüp toplantımızı GDB Özgür Yağmur 
yönetecektir. Kendisine şimdiden teşekkür ederim.

Bu hafta, burs komitemiz ile Haziran 2019 dönemine kadar 
başarı bursu verilecek öğrencilerimizi tespit etmiş bulun-
maktayız. Adana’da üniversite eğitimi gören, derslerinde ba-
şarılı , ihtiyaç sahibi ve tüm sorumluklarını yerine getirmiş 15 
ögrencimize, her ay 400 TL başarı bursu vermeyi planladık.
Burs bütçemizi öğrenci sayısı olarak % 50'yi aşan bir durum 
olmasına rağmen, kulübümüze başvuran ve gerçekten ihti-
yaç sahibi olan bu başarılı gençlerimizi yarıyolda bırakma-
mak adına Burs Komitemiz ile bu kararı aldık. Bizlere destek 
vereceğinizi ümit ediyoruz. Bana bu  gücü hissetterdiğiniz 
için sizlere yönetimim adına şimdiden teşekkür edeim .

Sevgili dostlar, 8 Kasım Perşembe günü akşam kulübümü-
zün Meslek Hizmetleri Ödül Töreni'ni gerçekleştireceğiz. Bu 
sene ödül vereceğimiz değerli sanatçı Adana’da yetişmiş şim-
di Berlin Filarmoni Orkestrası’nda kemanist olarak çalışan 26 
yaşındaki Hande Küden olacaktır.

Gençlerimize ilham kaynağı olan bu başarılı genç sanatçımı-
zı, kulüp olarak bağrımıza basmak, şahsını onurlandırmak ve 
hakettiği ödülü  takdim etmek için sizleri meslek hizmetleri  
ödül törenine bekliyorum. 

Bir diğer projemiz ise eski dönem eserlerimize sahip çıkma 
projesi kapsamında Oğuz Kaan Köksal Görme Engelliler 
Okulu'nda 27 Kasım Salı günü Sevgili Özgür -Rana Yaycıoğlu 
önderliğinde, konusunda uzman 2 göz doktoru  tarafından 
90 öğrenciye göz tarama testleri yaptıracağız. Burada ama-
cımız 90 öğrenci arasından görme yetisini bir nebze olsun 
artırabileceğimiz bir çocuk dahi olsa, projemizi başarılı ka-
bul edeceğiz. O  gün yapılacak etkinliğe okul kutüphanesine 
Braille  alfabesi ile yazılmış  kitap desteği projemizi de ger-
çekleştireceğiz.

Bu sene  50. yılı anısına  yaptırdığımız  rozetleri siz değerlerli 
dostlarımıza dağıtmaya başladık. Öncelikle kulüp toplantı-
larmıza gelen dostlarımıza öncelik verdik. Sonrasında tüm 
dostlara takdim edeceğiz. Rozetin  yapımında, kendi yaratıcı 
ve  ince detayları tasarımına yansıtan ve geçmiş deneyimleri-
ni bizimle paylaşan GDB Tolga Tutaş’ a çok teşekkür ederim.

Sevgiyle ve hoşçakalın.                                                                                                                                
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 Mithat & Hande Ateşok çiftinin Ekin isimli 
kızları dünyaya geldi. Ateşok ailesini kutluyor 
ve ailemize katılan minik Ekin'e sağlıklı, 
mutlu ve sevdikleriyle beraber geçireceği 
uzun bir ömür diliyoruz.

Hande Kuden'in annesi Prof. Dr. Ayzin Kuden'i ziyaret ettik. Hande Kuden'in 
Berlin Filarmoni  Orkestrası yolculuğuna giden yolda haırlık süreci hakkında 
sohbet ettik.
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Uluslararası Rotary Baskanı: Barry RASSIN
2430. Bölge Guvernörü: N. Altan ARSLAN
2430. Bölge Guvernör Yardımcısı (Grup Aboo): Oral KORURLAR

2018-2019 Dönem Başkanı: Yaşar YİĞİT
Geçmis Dönem Başkanı: Lütfi SOYUPAK
As Baskan: Mutlu DOĞRU
Genel Sekreter: Özgür YAYCIOĞLU
Sayman: Murat YILMAZ
Üye: Mustafa AKÇAY
Üye: M. Kemal ÖNDER
Üye: Abdullah ÖNGEN
Üye: Ali HOMURLU
Üye: Mithat ATEŞOK

KULÜP MERKEZİ: Fuzuli Cd. Galleria İş Mrk.  No : 140/65 Seyhan /ADANA  Tel: 0322 458 33 35
TOPLANTI YERİ: Adana HiltonSA  Toplantı Günü: Persembe Toplantı Saati: 12:30
Ofis Sekreteri: Vahide ÖZDEMİR  İletişim:  0506 69212 23 -  ovahideolca@gmail.com

Bültenimizi www.adanarotary.org.tr adresinden online olarak takip edebilirsiniz.
E-mail: info@adanarotary.org.tr

Toplantı No: 2462
Toplantı Tarihi: 11.10.2018
Üye Sayısı: 70
Katılan Üye: 19
Katılım Oranı: % 42

Dev. Muaf. Üye: 24
Paul Harris Dostu: %95
Paul Harris Dostu Adayı: 3
Benefactor: 17

Kulüp Haberleri

MAZERET BİLDİRENLER
Yalçın Özen, Osman İrtel, Uğur Paksoy, Ali Akdağ, Fehmi Çubukçu, 
Turan Özer, Bülent Paksoy, Hasan Kodal, Selçuk Sızmaz 

KONUKLAR
Derya Yiğit, Göksel Akçay, Şenel Gül, Hayriye Algan, 
Müge Yılmaz, Kelebek Çavuşoğlu, Bahar Barslan, Fatma Nur Paksoy, Sinem 
Başlamışlı, Aslı Soyupak, Nusrat Pakyürek, Buket Burduroğlu, Esin Parlak, Şebnem 
Akdeniz, Nadide Öngen, Meltem Yağmur,   Aslı Kulakoğlu,  Rana Yaycıoğlu, Mine 
Yağmur,  Birol Kartal, Elif Kartal, Cumhur Özer, Metin Akbaşoğlu

DOĞUM GÜNLERİ
16 Ekim Bihter Homurlu
17 Ekim Melda Sayın
21 Ekim Turgut ParlakEVLİLİK YILDÖNÜMLERİ

15 Ekim Osman & İlkay İrtel
16 Ekim Kazın & Suna Apa
18 Ekim Ahmet & Sumru Şen

İLK GELEN ÜYE:
Mustafa Akçay

16 - 21 Ekim tarihlerinde Sicilya 
Gezisini düzenleyeceğiz. 

 25 Ekim 2018  tarihli toplantımız-
da Çukurova Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü öğretim görev-
lilerinden Doç. Dr. Cahit 
Aslan   ‘’Suriye Göçü 
ve Bölgemize Etkileri 
‘’ konulu konuşma 
yapacak.

2 Kasım 2018 tarihli 
toplantımızda Rana 
Yaycıoğlu Sicilya Gezisi 
İzlenimleri sunusu yapacaktır. 

8 Kasım Perşembe günü Meslek 
Hizmetleri Ödül Gecemizi düzen-
leyeceğiz. 

Ali Akdağ dostumuzun ablası 
Sevinç Ekenler vefat 
etmiştir. Merhumeye 
Allah'tan rahmet, Ak-
dağ Ailesine başsağlığı 
diliyoruz. 

Özgür
YAYCIOĞLU

Neden Türk hekimleri hastalarını iyileştirdikten sonra ‘’taburcu’’ ederler; ‘’gitsin’’, 
‘’evci’’ gibi kelimeler kullanmazlar, hiç aklınıza geldi mi? Taburcu kelimesinin çok 
hüzünlü bir hikayesi vardır aslında. Bakın anlatayım dilim döndüğünce… Osmanlıda 
tıp, özellikle 13. Yüzyılda oldukça ileri düzeydeydi. Fatih döneminde, saraya ait Da-
rüşşifa ve şifahanelerde hekimlik hizmeti veriliyordu. O dönemin ünlü hekimlerinden 
Hamza Akşemseddin’in ‘’Hastalıkların çeşidi itibariyle, bitki ve hayvanlarda olduğu 
gibi tohumları ve asılları vardır’’ tespiti, Avrupa’dan önde olduğumuzu gösteren, 
hastalıkların kökeni hakkında, o dönem için çok önemli bir tespittir. 

15. yüzyılda Sabuncuoğlu Şerafettin’in hazırladığı ilacı hayvanlarda, hatta kendinde 
denediği, kendini yılanlara sokturarak panzehir denemeleri yaptığı bilinmektedir. 
Özellikle İstanbul’un fethi sonrası dönemde, batılı tıbbi kaynaklar Arapçaya çevri-
lerek bilgiler taze tutulabilmiş, ilerlemeye ayak uydurulabilmiştir. Ancak Rönesans 
çağının başlaması, bilim ve sanatın her alanındaki ilerlemeye karşı, Osmanlıda 
batılılaşma çabalarına gelişen direnç nedeniyle, tıp yönünden de önce duraklama, 
sonra hızla gerileme olmuştur.  Dikkat çekmek istediğim bir konu da şudur. Nispeten 
zamanında, bilimsel olan sağlık hizmeti, gerçekte çoğu zaman saray ve çevresi içindi. 
Büyük şehirlerde bile, halkın bir hekimle görüşebilmesi, hele yatarak tedavi görmesi 
diye bir olay, hemen hemen yoktu. Hepimizin bildiği şifacılar, çıkıkçılar, kırıkçılar ya 
da öyle bilinenler vardı. 19. yüzyıla kadar, zaten kurumsal, modern bir tıbbi hizmet 
neredeyse yoktu.  

II. Mahmut döneminde, Tanzimat atılımlarının başlamasıyla yeni ve düzenli bir or-
dunun kuruluş çalışmalarına, bu orduya sağlık hizmeti verecek, Tıbbiye mektebinin 
açılması eklendi. 14 Mart 1827’de ilk modern Tıbbiye, Tıbhane ve Cerrahhane-i 
Amire kuruldu. 14 Mart tarihinde, sadece Türkiye’de kutladığımız Tıp Bayramının 
hikayesi de başka bir yazı konusudur. 1838’de bu okul Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i 
Şahane olarak düzenlendi.  Gelelim işin hüzünlü tarafına. O dönem öyle bir dönemdi 
ki ülke yangın yeri gibiydi. Kırım Savaşı, Osmanlı-Rus Savaşları, Balkan Savaşı, 1. Dün-
ya Savaşı, Çanakkale Cephesi, Kurtuluş Savaşımız. Yedi düvel emperyalizmi, işbirlik-
çilerini, Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, hiçbir kuşkuya 
yer vermeyecek şekilde yenip, Türkiye’mizi kurana kadar, Türk Halkı her yerde, sürekli 
savaştaydı. Yoksulluğu, kıtlığı, salgın hastalıkları, emperyalizmin Osmanlı İmpara-
torluğu’nun son kalıntılarını da yok etmeye çalıştığı bu dönemi, gözlerinizin önüne 
getirdiğinizde, bu günler için binlerce kez şükür etmemiz, Atatürk ve aziz şehitlerimi-
ze sonsuza kadar minnet duymamız gerekli.  Özellikle 1. Dünya ve Çanakkale Savaşı 
sırasında ülkenin tıp eğitimi veren tek kurumu Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane, 
hocalarını, öğrencilerini cepheye yolluyor, eğitime ara vermek zorunda kalıyor, binası 
ise tamamen hastaneye dönüşüyordu. Sadece cephede savaşmakla kalmıyor, savaş 
olmadığında ya da geride kalan kıdemsiz tıbbiyeliler, direnişte bizzat çalışıyorlardı. 
İzmir’in işgalinin üç gün sonrası, 18 Mayıs 1919’da, okulda hararetli, hüzünlü konuş-
maların yapıldığı, hemen direniş gruplarının örgütlendiği bilinir.

Daha çok bahsedilecek olay, anlatılacak konu var ancak, söylemek istediğim şudur; 
Ülkede herkes askerdir, eli silah tutan tüm erkekler savaştadır. Gerçek kurumsal 
düzeyde tek hastane vardır, ülkenin her yanındaki cephelerde tüm hekimler subay-
dır, askerdir. Yaralılar iyileştirilir, komutan hastalarını, askerlerini dolaşır. Hastanede, 
kışlada, revirde, cephede çadırda, savaşta. Tabip subay, iyileşenleri, tekrar silah tutabi-
lecekleri savaşa, taburuna yollar, ‘’taburcu’’ eder. Başka hiçbir milletin, ülkenin hasta-
nesinde, hastalar iyileştiklerinde ‘’taburuna yollanmaz, taburcu’’ edilmez. 

Bazı değerleri, yaşamının içine böylesine sindirmiş başka bir millet yoktur. Başkalarını 
bilmem ama, taburcu ettiğim her hastada, göğsümün ağlamaklı kabarması bun-
dandır. Ordusunu, askerini, bağımsızlık mücadelesini, Gazi Mustafa Kemal’ini, silah 
arkadaşlarını, tüm aziz şehitlerini, yaşamına böyle sindiren başka bir millet yoktur. 
Bazı olguların farkında olmasak da her zaman, sonsuza kadar bizimle yaşayacaklar… 
İşte size ‘’taburcu’’luğun hikayesi…

Taburcu Edilmek...

Opr. Dr. Metehan Kılıç 'ın Eskişehir Ekspres Gazetesi'ndeki köşe yazısından alınmıştır.


