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SSaa¤¤ll››kk  BBaakkaannll››¤¤››’’nnaa  ggöönnddeerriilleenn  yyaazz››::

Say› : 2004/105 26 A¤ustos 2004

SSaayy››nn  PPrrooff..  DDrr..  RReecceepp  AAKKDDAA⁄⁄

T.C. Sa¤l›k Bakan›

ANKARA

Türk Psikologlar Derne¤i olarak, ülkemizde sa¤l›k hizmetlerinin iyilefltirilmesi amac›yla sürdürdü-
¤ünüz çabalar›n olumlu sonuçlar vermesini diliyoruz. Bildi¤iniz gibi, Derne¤imiz; ülkemizdeki psiko-
loglar›n çal›flma ilkelerinin belirlenmesinde aktif olarak rol alan, mesle¤in ortak ahlaki ilkelere göre yü-
rütülmesine çal›flan ve psikolojik hizmetlerden yararlanan kiflilerin haklar›n› gözeten ve koruyan, ge-
rek psikoloji alan›ndaki akademisyen ve profesyonellere, gerekse kamuya yönelik yay›nlar haz›rlayan
ve üyelere meslekteki yenilikleri aktarmak amac›yla sertifikal› kurslar düzenleyen bir meslek örgütü-
dür.

Derne¤imiz üyesi olan birçok psikolog Devlet Hastanelerinde görev yapmaktad›r. Bu üyelerimiz-
den daha verimli sa¤l›k hizmeti sunulabilmesi amac›yla haz›rlanm›fl olan Döner Sermaye Yasas›nda
yap›lan de¤ifliklikle, ma¤dur edildikleri yönünde çok say›da baflvuru alm›fl bulunmaktay›z. Uygulama-
da ç›kabilecek sorunlar göz önüne al›narak, Derne¤imizin görüfllerini 08.12.2003 gün ve 2003/132 sa-
y›l› yaz›m›zla size arz etmifltik. Konunun önemi nedeniyle, uygulamaya iliflkin s›k›nt›lar› k›saca özet-
lemek istiyoruz.

Devlet Hastanelerinde çal›flan psikologlar daha çok psikiyatri, pediatri, onkoloji ve nöroloji gibi kli-
niklerde de uzman doktorlarla birlikte çal›flmakta ve iyilefltirme sürecine katk›da bulunmaktad›rlar. Gü-
nümüzde fleker, kalp gibi önemli hastal›klar›n ortaya ç›kmas›nda psikolojik etkenlerin önemli bir pay›
oldu¤u kabul edilmektedir. Bu psikolojik etkenlerin belirlenmesi ve ortadan kald›r›lmas›nda, ayr›ca;
yeme bozukluklar›, sigara ya da alkol kullan›m› gibi davran›fl de¤iflikli¤i gerektiren programlar›n olufl-
turulmas›nda, t›bbi ve cerrahi müdahaleler sonucunda ortaya ç›kan durumlara hastalar›n uyum yapabil-
melerinin sa¤lanmas›nda psikologlar›n ifllevleri giderek önem kazanmaktad›r.Bu nedenlerle, hastane-
lerde çal›flan psikologlar›n say›s›n›n artt›r›ld›¤› ve görev yapt›klar› servislerin çeflitlendirildi¤i gözlen-
mektedir. Bir sa¤l›k kuruluflunda, sa¤l›k hizmetinin istenilen düzeye getirilmesi daha çok multidisipli-
ner bir ekip çal›flmas›na ba¤l›d›r. Ekip çal›flmas›nda yer alan her kiflinin yapt›¤› görev önemlidir ve bi-
rinin di¤erinden üstün tutulmas› mümkün de¤ildir. Buna karfl›n, Döner Sermaye Yasas›nda yap›lan de-
¤ifliklikle, personelin alaca¤› döner sermayenin hesaplanmas›nda; dört y›ll›k okul mezunu olmalar›na
ve do¤rudan hastalar›n tedavisine kat›lmalar›na ra¤men, psikologlar›n 0.4 çarpan›yla de¤erlendirildi¤i
görülmektedir. Bir psikolojik de¤erlendirme en az k›rkbefl dakika süren ve yo¤un bir çaba gerektiren
bir süreçtir. Bu çaban›n dikkate al›nmamas›, psikologlar›n maddi yönden ma¤dur olmalar›na yol açm›fl-
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t›r ve zaman içinde ifl verimini de etkileyecektir. Sa¤l›k hizmetleri personeline uygulanan Ek Göster-
gelerde de psikologlar aleyhine bir uygulama söz konusudur. Dört  y›ll›k okul mezunu olan biyologlar
3600 Ek Gösterge al›rken, psikologlar 3000 Ek Gösterge almaktad›r. Bu s›k›nt›lar›n giderilmemesi, he-
deflenen iyilefltirmelere ulafl›lamamas› sonucunu do¤urabilir.

Uygulamadaki bu haks›zl›klar› giderece¤iniz inanc›yla, durumu bilgilerinize arz ederim.

Sayg›lar›mla,

PPrrooff..  DDrr..  AAyyflflee  YYAALLIINN
Türk Psikologlar Derne¤i

Genel Baflkan›

SSaa¤¤ll››kk  BBaakkaannll››¤¤››’’nnddaann  aall››nnaann  yyaann››tt::

T.C. SA⁄LIK BAKANLI⁄I

Araflt›rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl›¤›

SAYI: B.100.APK.0000000/

KONU: Ek ödeme

TTÜÜRRKK  PPSS‹‹KKOOLLOOGGLLAARR  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹NNEE

‹LG‹: Say›n Bakan›m›za hitaben 26.08.2004 tarihli ve 2004/105 say›l› yaz›n›z.

‹lgi yaz›n›z incelendi.

09.02.2004 tarih ve 417 say›l› Makam Onay› ile yürürlü¤e giren “Sa¤l›k Bananl›¤›na Ba¤l› ‹kinci
ve Üçüncü Basamak Sa¤l›k Kurumlar›nda Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Öde-
me Yap›lmas›na Dair Yönerge”de psikologlar için öngörülen “0,40” hizmet alan› kadro unvan katsa-
y›s›nda iyilefltirme sa¤lanmas› talebiniz, ek ödeme yönergesi ile ilgili mevzuat de¤iflikli¤i çal›flmalar›
esnas›nda de¤erlendirilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

KKeennaann  BBOOZZGGEEYY‹‹KK
Bakan a.

Kurul Baflkan V.



SSEERRTTAANN  BBOOZZKKUURRTT’’UUNN  AARRDDIINNDDAANN
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Ali Sertan Bozkurt 23 Kas›m 1972’de Eskifle-
hir’de do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini Eskiflehir’de
tamamlad›ktan sonra 1992 y›l›nda Hacettepe Üni-
versitesi Psikoloji bölümüne bafllad›. 1996 y›l›nda
lisans derecesi, 2001 y›l›nda Sosyal Psikoloji
yüksek lisans derecesini ald›. Sertan 2002 y›l›n-
dan beri ayn› bölümde sosyal psikoloji doktora
ö¤rencisiydi.

Lisans derecesini ald›ktan sonra, k›sa bir süre
Halide Edip Ad›var ilkö¤retim okulunda, rehber-
lik ve psikolojik dan›flmanl›k; k›sa bir süre de
TBMM’de siyasi dan›flmanl›k yapm›flt›r.
Ard›ndan Baflbakanl›k T›bbi Hizmetler Daire
Baflkanl›¤›’nda psikolog olarak çal›flm›flt›r. 2000
y›l›ndan itibaren de Hacettepe Üniversitesi Psiko-
loji Bölümü’nde araflt›rma görevlisidir.

Sertan, yükleme süreci, tutumlar, iletiflim ve
propaganda, grup dinami¤i, politik psikoloji ve
kamuoyu yoklamalar› ile ütopya ve distopya me-
tinlerinde insan modelleri üzerine çal›flmaktayd›.
Bu konularda sunumlar› ve yay›nlar› bulunmakta-
d›r. Sertan bir sosyal psikolog olarak içinde yafla-
d›¤› toplumun ve dünyan›n sorunlar›na duyarl›y-
d›. ‹lgilendi¤i konularda TRT Radyo’sunun çeflit-
li programlar›na konuflmac› olarak davet edilmifl

ve gazetelerde güncel olaylar› bir sosyal psikolog
gözüyle yorumlad›¤› çeflitli yaz›lar› yay›nlanm›fl-
t›r. Bu sayede Sertan, herkesin her konuda yorum
yapt›¤› günümüzde, bir psikolog olarak psikoloji
biliminin toplumca daha do¤ru bir flekilde anlafl›l-
mas› için çal›flm›flt›r. 

Genç bir sosyal psikolog olmas›na karfl›n,
H.Ü. Psikoloji Bölümü’nde ö¤renciler için bir ça-
l›flma odas›n›n mimarlar›ndan biri olmaktan,
H.Ü. Psikoloji Toplulu¤u’nun yeniden canland›-
r›lmas›na; ö¤rencilerin her türlü sorunu ile yak›n-
dan ilgilenmeye; birinci s›n›ftan itibaren ilgi alan-
lar›n› flekillendirmek ve yol göstermek için ö¤ren-
cileri bilgilendirici etkinlikler düzenlenmesine
kadar pek çok yolla, yeni psikolog nesillerin daha
iyi flekilde yetifltirilmesine katk›da bulunmufltur. 

11 Kas›m 2004 günü geçirdi¤i trafik kazas›na
kadar gelecek için büyük planlar› ve hayalleri
olan, baflta 5 y›ld›r evli oldu¤u efli Ebru’ya ve son-
ra di¤er yak›nlar›na sayg›, sevgi ve nezaketini ko-
rumufl genç bir insand›r. Sertan, ak›ll›, ileriyi gö-
ren, sosyal bir olay› çeflitli yönleri ile görme yeti-
sine sahip, bilimsel ve sosyal gözü güçlü bir beye-
fendiydi. Talihsiz ölümü, biz yak›nlar› için oldu-
¤u kadar camiam›z için de büyük bir kay›pt›r.
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——- Original Message ——- 
FFrroomm:: sertan bozkurt
TToo:: ahmet tosun
SSeenntt:: Tuesday, October 19, 2004 12:07 PM

öyle yok, çok çal›fl›yorum, bafl›m› kafl›yacak vak-
tim yok, ben ne yapt›¤›m› biliyor muyum kocafle-
hir..... ayaklar›n› yemezler. yazacaksan yaz adam
gibi bir iki sat›r!!. hem bana miras b›rakt›¤›n
anahtar topundaki mavi (hafif) renkli anahtar ne-
reyi aç›yor ilk önce onu söyle bakal›m.

——- Original Message ——- 
FFrroomm:: Ahmet Tosun
TToo:: sertan bozkurt
SSeenntt:: Tuesday, October 19, 2004 12:14 PM
SSuubbjjeecctt:: Re:

kalbimi.......….. bi de görüflme odas›n›....

——- Original Message ——- 
FFrroomm:: sertan bozkurt
TToo:: Ahmet Tosun
SSeenntt:: Tuesday, October 19, 2004 12:26 PM
SSuubbjjeecctt:: Re: Re:

ölmeden ulaflt›m yani…

—————————————————

Evet. Ölmeden çok önce ulaflt›n hem de dos-
tum, hepimizin kalbine…. 

Sertan, lenslerinin gözünü kanland›rmas›ndan,
ekme¤in yumuflak iç k›sm›ndan, s›rada önüne ge-
çilmesinden, e-mail gruplar›nda tart›flmaktan, o
yokken odas›na girilmesinden, bölümün kap›s›n›n
iki kere kilitlenmesinden, gecebekçilerinin “daha
çal›flacak m›s›n hocam” diye sormalar›ndan, kö-

peklerden, kampusteki a¤açlar›n kesilmesinden,
floresan ›fl›¤›ndan, çaydan hofllanmaz. Sertan, ki-
tab›n› okurken keyif sigaras› içmekten, günefl
gözlü¤ünü takmadan önce ayr›nt›l› olarak silmek-
ten, odas›n›n penceresinden içavluya ç›k›p elma
toplamaktan, akflamlar› bize koridorda müzik ya-
y›n› yapmaktan, Beytepe orman›ndaki tilkileri
seyretmekten, ‹stanbul’un eski haritalar›ndan,
asistan yemekhanesinde çakt›rmadan çift salata
almaktan, bölümün giriflindeki küçük çam fidan›-
n› sulamaktan, kompostosunun tanelerini ay›r›p
suyunu barda¤a koyarak içmekten, O¤uz
Atay’dan, A kap›s›ndaki büfecinin ona özel yap-
t›¤› sade kahveden, Ebrusunu çocuk gibi sevindir-
mekten, bulafl›klar› biriktirmeden hemen y›ka-
maktan hofllan›r.

Sertan, siyah gitar› kuca¤›nda koridorun orta-
s›nda durur, aç›k kap›mdan bana bakar, “bugün
ya¤mur, bir kad›n saç›d›r, yeryüzüne dökülen….”
diye bir flark› m›r›ldan›r, akflam beflten sonra kori-
dor ikimize kal›r çünkü, akusti¤ini sever korido-
run, “hadi abicim, b›rak o bilgisayar› da bi su ›s›t,
Ebru nefis bir kahve ald›, bay›lacaks›n…” diye
satafl›r. Sertan, elinde bir tomar ka¤›t (ya bölümün
ders program›d›r, ya bir projedir, ya yeni tarad›¤›
makaleler…) koridorlarda kofluflturur, her zaman-
ki manzara, ritüel esprimi sallar›m, “oolum, deli-
recen”, koflarken yetifltirir, “bifley yap o zaman bi-
fley…..ifliniz gücünüz tan›”. Sertan renktir hayat›-
m›zda, “yeni bir felsefe ö¤rendim beyler, hayat›m
boyunca arad›¤›m yan›t› buldum; ‘s›f›r tahlil, s›f›r
tespit, s›f›r hata’, nas›l ama”. Sertan, hep bir fley-
ler keflfeder, yeni bir müzik grubu, fark edilmeyen
bir kitap, unutulmufl bir film, eski bir resim, gizli
bir cafe, lezzetli ucuz bir flarap, web’e yeni bir
link, bit pazar›nda flahane bir kadife ceket…Ser-
tan Sait’e tak›l›r, Sait asistan yemekhanesinde hep
m›z›klar, “Sait sen yemek konusunda amma m›z-
m›z bi adams›n ya”, Sait, “yok Sertan öyle de¤il,
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ben asl›nda bu yeme¤i çok severim, ama ananem
bunu Girit usulü…..”, Sertan, “tamam Sait ta-
mam”. Sertan güvendir, “merak etme halledicez,
ben kald›r›cam sen voleyi yap›flt›r›caks›n, Ahmet
çok iyi olucak”. Sertan macerad›r, “size nefis bir
yemek yediricem, beni takip edin, ama aram›zda
kals›n yeri..”, biz, “alaallaa Beytepe’de neresi var
ki nefis?”, o,  “takip edin”, biz, “büyüksün Ser-
tan”. Sertan mizaht›r, Buket hoca “ay afla¤›s› çok
so¤uk çocuklar, buzhane valla”, Sertan, “böylece
ilk günkü tazeli¤imizi hep koruyoruz hocam”.
Sertan bizi sever, “satt›n gene bizi yemekte” de-
riz, o, “ne satm›cam abicim, babam›n oolumusu-
nuz” der, gülümsemesinden anlar›z. Sertan olum-
luluktur, “bence ayr›lm›yoruz, sen ‹stanbul’a,
Mete Kanada’ya, yani dünyay› ele geçiriyoruz”.
Sertan, yaflamaya bay›l›r, bana k›zar, “aman Ah-
met, sen takt›n bu yafllanma meselesine, saçmal›-
yosun, valla ben yafllanm›cam abicim”……. Ser-
tan, çiçeklerini sular, bacalar›n› temizler, baobap
fidelerini söker küçük gezegeninde her gün.  Ser-
tan, hiç bilmez, onsuz ne kadar yaln›z kald›¤›m›.

Ahmet Tosun

* * *

Çiçek Çocuk… Sadece merhaba demek istedim,

Öyle derdin de¤il mi? Telefonla arad›¤›nda, üç
befl kelimeden sonra beklerdim, herhalde bilimle
ilgili bir fley soracak diye. Sessizlik tuhaf›na gi-
derdi.

“Hocam sadece merhaba demek istedim” der-
din ve “sizi art›k sadece merhaba demek için ara-
yan kalmad› m›?” diye tak›l›rd›n. En son günler-
den birinde, çay odas›nda bekleflirken yine bana
bir fley söyleyecekmiflsin ya da soracakm›fls›n gi-
bi gelmiflti, sana yönelmifltim de sen yine dalgan›
geçmifltin. Anlam›flt›m ki sadece tatl› tatl› gülüm-
seyip selam vermek istemifltin. Öyle günlere gel-
mifltik de¤il mi? Uzun soluklu sohbetlerin, dert-

leflmelerin ve de vur patlas›n çal oynas›nlar›n ar-
d›ndan içinde kayboldu¤umuz kofluflturmacal›
günlere, koridorda karfl›lafl›p da konuflamad›¤›m›z
günlere. Ama olsundu... Konuflam›yorduk bu çok
do¤ald› ve biliyorduk yak›nlarda bir yerlerdeyiz.
Bir kaç y›l sonra Beytepe’de olmayabilece¤ini
bilmemin beni ne kadar üzdü¤ünü, senin hep bu-
ralarda oldu¤unu bilmenin bana ne kadar iyi gel-
di¤ini iyi ki söylemiflim diyorum o yürüyüflümüz
s›ras›nda. 

Bir de o günden itibaren akl›ma bir konuflma-
m›z daha geliyor. Belle¤im beni aldat›yor mu; bu-
nu yaflam›fl m›yd›k diye flüpheye düfltüm ilk gün-
lerde ama sonradan ayr›nt›lar daha canland›. Sa-
dece tam zaman› hat›rlam›yorum. Geçen ilkbaha-
r›n bafl›ndayd› galiba. Odam›n ›fl›¤›n› görünce u¤-
ram›flt›n gitmeden. Neler yapt›¤›n› anlatmaya bafl-
lam›flt›n. Bir sürü u¤rafl›n aras›na keman çalmak
da eklenmiflti. Ben de sana nas›l g›pta etti¤imi di-
le getirmifltim. Hayat›n her alan›n› dolu dolu yafl›-
yordun. Her fleye zaman vard›. Bunlar› yapabil-
menin mutlulu¤u tam yüzüne oturacakken “yoksa
ben uzun yaflamayacak m›y›m? Bazen neden bu
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kadar her fleyi bir arada yaflama telafl›nday›m diye
düflünüyorum… Yoksa her fleyi k›sa bir hayata
s›¤d›rmaya m› çal›fl›yorum” demifltin. Gözlerin-
deki endifleyi bugün gibi hat›rl›yorum. Bir süre
sessiz kalm›flt›k. Sonra da herhalde geçifltirdik.
Akl›m arada 11 Kas›m’a tak›ld›¤›nda sen bu soru-
nun yan›t›n› o anda bilebildin mi diye merak edi-
yorum. Elbette hiçbir fley hissetmemifl olman› di-
lerken bir taraftan. Evet, fieytan, sordu¤un soru-
nun yan›t› ‘evet’mifl. Sen her fleyi k›sa bir hayata
s›¤d›rmaya çal›fl›yormuflsun gerçekten de. K›sa
ama keyifli bir yaflam›n oldu. En az›ndan bunu bi-
liyoruz. 

E¤er birileri bu sat›rlar› okuyorsa, sana fleytan
diye hitap etmemi yad›rgayacakt›r. Sana taa
bafl›ndan beri böyle seslenirdim. Bakt›m, mezuni-
yetin sonras›nda hediye etti¤in ve çiçek çocuk ku-
fla¤›ndan öyküler içeren kitab› ‘fleytan’ diye imza-
lam›fls›n. Neden öyle dedi¤imi anlad›¤›n için sen
de benimsemifltin. Elbette ismine bir gönderme
vard› ama daha çok da fleytan tüyüne. Hastane ka-
p›s›nda bekleflirken bunu daha da derinden hisset-
tim. Senin için herkes oradayd›. Kimse daha çok
veya daha az üzülmüyordu. Herkes ayn› derecede
üzgündü. Ya da ben öyle hissettim; insanlara bak-
t›¤›mda, onlara dokunmufl oldu¤unu hissettim.
Sen karfl›ndakinin duygusal ihtiyac›n› çok iyi
okurdun ve elinden geldi¤i ölçüde, hiç belli etme-
den bu ihtiyac› gidermeye çal›fl›rd›n. Benim için
seni önemli k›lan buydu. Bilirdim ki arkamdas›n,
bilirdim ki her koflulda seni aray›p ìkoflî diyebilir-
dim.

‹lk hafta gördü¤üm rüya da bunu anlat›yor za-
ten. Odama u¤ram›fls›n ama hafif bir hastal›¤›n
var, “dur sen yorulma bu ifli baflkas› halletsin, din-
len biraz” diyorum ve telefona sar›l›p anlafl›lan
6445’i çeviriyorum ve afla¤›daki Sertan’› aray›p
“böyle böyle bir ifl var, bunu ancak sen halleder-
sin” diye yine sana havale ediyorum iflleri. Sen

bizim elimiz aya¤›m›zd›n. Benim için ayn› za-
manda ak›l hocal›¤› da yapard›n. Ne kadar çoklu
rollerimiz oldu birbirbirimize karfl› ve ne kadar iyi
tafl›d›k bu rolleri ama sonunda bana en zor rolü
verdin. Kitaptaki hitaba bak›nca bafllang›çta bana
biçti¤in role geri döndü¤ümü farkettim. O gün, ne
bir ö¤rencimi, ne bir dostumu, ne de bir ak›l ho-
cam› kaybettim. O gün kaybetti¤im bir evlatt›.

6445’i art›k sen açm›yorsun. Herhalde ‘yu-
kar›daki’ birilerinden izin ald›n ki okula da
u¤ram›yorsun. Neyse, ben zaten sadece ama sade-
ce merhaba demek istemifltim.

Çiçekler seninle olsun,

Gonca Hocan

* * *

Ne elim var›yor yazmaya ne de dilim söyleme-
ye. Kendimden bile bir s›r gibi sakl›yorum can bir
dost kaybetti¤imi. Kimse konuflmas›n istiyorum,
kimse a¤lamas›n, ben de a¤lamay›m. Hiçbir fley
olmam›fl gibi davranal›m, yar›n sabah yine sohbet
edelim uzak olmam›za ra¤men, yine tart›flal›m çö-
zümsüz konular› ve yine planlar yapal›m akflam
için, hayaller kural›m gelecek için. Ben yine anla-
tay›m sana ayn› anda iki gökkufla¤› birden gördü-
¤ümü ve yine seninle konuflal›m arkadafll›¤›, aflk›,
ölümü, tarihi, müzi¤i, sanat› ve sen yine anlat ba-
na neler oldu bugün. 

Dostum! Sevmezsin biliyorum insan›n kendi
kendisini karatmas›n›. Onun için anlamaya çal›fl-
m›yorum gidiflini, yapabildi¤im tek fleyi yap›p,
kabullenmeye çal›fl›yorum. Yaflam›n sevinci ile
dolu, hayalleri, tasar›lar› olan, gelecek için umut-
lu ve heyecanl› birini, beraber çal›flmay›, sohbet
etmeyi, kavga etmeyi, odam› paylaflmay› hep çok
sevdi¤im seni kaybetmekle bafla ç›kmak çok güç.
‘Ya hayalleri ne olacak flimdi?’ diyorum kendi-
me. Hiçli¤i, yoklu¤u anlayam›yorum, hele sen bu
kadar gençken. 
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Hayat›n›n sonuna kadar Ebru’yla olmaya karar
verdi¤in günü anlat›rkenki yüz ifadeni hat›rl›yo-
rum. Yeflil Vadi’de Ebru’ya papatyadan taç ya-
parken peflimize tak›lan köpeklerden nas›l kaçt›-
¤›m›z› hat›rl›yorum. Evlendi¤iniz akflam telefon-
daki sesini, mutlulu¤unuzu hat›rl›yorum, ben ma-
sana aptal flifreli notlar b›rakt›ktan sonra onlar›
çözmeni hat›rl›yorum. Kalemlerimi yürütmeni
sonra onlar› senden yürütmemi hat›rl›yorum. Y›l-
lard›r ödevlerimizi yaparken ne kadar bunald›¤›-
m›z› ve hepsinin bitece¤i günü iple çekiflimizi ha-
t›rl›yorum. Ve hat›rlad›klar›m›n sonu gelmiyor.
Bütün an›lar›m›z gözümün önüne geliyor ve git-
miyor. Hep an›lmak isteyece¤in gibi bir gülümse-
meyle ve keyifle hat›rlamak istiyorum. Hat›rla-
mak zorunda olmaktan nefret ediyorum.

Çok iyi bir dost, oyun arkadafl›, suç orta¤› ve
iflbirlikçiydin bana. Ebru’ya çok iyi bir efltin. Çok
iyi bir psikologdun, daha da iyi olacakt›n. Bir be-
yefendiydin. Ne di¤erlerimizden daha iyi, ne da-
ha kötüydün ama hep baflka türlü, çok çeflnili. Se-
verdin insanlarla beraber olmay›, tan›flmay› ve
baflka insanlar da seninle olmay›. Yaz aylar›nda
akflamüstü Sakarya’da bira içmeyi, sarhofl olma-
y›, s›rlar saklamay›, dans etmeyi, Büyükada’y›,
ak›ll› insanlar› severdin. 

Her geçen gün daha çok fark ediyorum nas›l
özel bir insan oldu¤unu; herkesin her fleyine yeti-
flirken bazen nas›l yoruldu¤unu yine de karfl› ç›k-
mad›¤›n›; herkese nazik, anlay›fll› ve düflünceli
davran›rken bazen herkesin öyle olmad›¤›n›, buna
nas›l üzüldü¤ünü, yine de anlamaya çal›flt›¤›n›;
hepimiz için ne kadar anlaml›, önemli ve özel ol-
du¤unu. Her gün daha çok fark ediyorum, hayat›-
n› hep umutla, sevinçle ve tutkuyla ve biraz da üç-
kâ¤›tla yaflad›¤›n› ve seni flimdiden ne kadar özle-
di¤imi ve hep ne kadar özleyece¤imi. 

Dostum, sana veda edemem, gitmedin ki. Bu
yaz›y› niye yazd›¤›m› bile bilmiyorum. Yar›n yi-
ne her zamanki gibi bir gün olacak, eminim! 

Hep dostun…

Ebru

* * *

Gecenin bir yar›s› oldu, hala iki cümleyi bir
araya getiremiyorum! Sayfalarca ödevler yaz›yo-
rum, tez haz›rl›yorum ama san›r›m bu yaz›, ger-
çeklefltirmem gereken en zor proje. Sertan’› kay-
betti¤imizi ö¤rendi¤imde verebildi¤im tek tepki
“Allah kahretsin”di. Hala ayn› tepkiyi veriyorum
ve baflka ne söyleyebilece¤imi bilmiyorum. Bu t›-
kan›kl›k hali Sertan’la ilgili söylenebileceklerin
s›n›rl› olmas›ndan de¤il. Tam tersine, asl›nda ne
söylersem söyleyeyim tam olarak onu hak etti¤i
gibi yans›tamayaca¤›m› düflündü¤ümden. Tabii
bir de insan en yak›n arkadafllar›ndan birini kay-
betti¤inde yaflad›¤› inanamama, isyan, anlayama-
ma ve aç›klayamama durumu kar›fl›yor iflin içine.

1992 y›l›nda, yanl›fl hat›rlam›yorsam 60 kifli
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü ka-
zanm›flt›. Bir sürü yeni yüz, de¤iflik al›flkanl›klar,
ilgiler, anlay›fllar bir araya geldik ve ders y›l›na
bafllad›k. Beni bilenler bilir, öyle çabucak ›s›n-
mam herkese; dolay›s›yla ilk dönem sadece bir-
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kaç kifliyle selamlaflma ve k›sa koridor sohbetleri
düzeyinde iletiflimim oldu. Bunlardan biri Ser-
tan’d›. Sertan di¤er konufltu¤um arkadafllardan
çok farkl› bir profil çiziyordu, itiraf etmeliyim. O
zaman nas›l oldu da bu adamla arkadafll›k ediyo-
rum diye düflünmüfltüm hatta. fiimdi biliyorum
nas›l oldu da okuldaki ilk arkadafllar›mdan biri
Sertan oldu. Sertan benim ona yaklaflmam› bekle-
meden gelip benimle tan›flan, bana sorular sorup
karfl›l›¤›nda kendisini korkmadan, ona özgü espri-
leriyle ortaya koyan tek s›n›f arkadafl›md›. Ona
daha fazla yaklaflmak istemifltim o zamanlar ama
bir türlü aradaki olgunluk fark›n› aflamam›flt›m.

Selamlaflmalar, arada flakalaflmalar ve k›sa ko-
ridor sohbetleri 4. s›n›fa kadar devam etti. 4. s›n›f-
ta birdenbire kendimi Sertan’›n yak›n çevresinde
buldum. Di¤erlerinin aras›nda Sertan da vard› bir-
likte içmeye gitti¤imizde, spagetti partilerinde,
aram›zda deste¤e ihtiyaç duyanlar oldu¤unda te-
lefonlafl›p durumu kurtarma operasyonlar› düzen-
ledi¤imizde. Herhalde hayat›m›n en hüzünlü, en

mutlu, en çok paylaflt›¤›m, en olgunlaflt›ran, en
düflündürücü, en özel y›llar› bafllad› o dönemde ve
o dönemi hayat›m boyunca hep birlikte olmak is-
teyece¤im insanlarla birlikte geçirdik. Kendimize
has bir aile olduk ve gerçek ailelerimizden çok
daha yak›n hissettik birbirimizi. 

‹flte o gün bugündür Sertan en güvendi¤im, en
sevdi¤im, en sa¤lam arkadafllar›mdan biri oldu.
En zor zamanlar›mda hep yan›mda oldu¤unu his-
settim Sertan’›n. Ama bunu öyle bir zarafetle yap-
t› ki ne ona herhangi bir fley söylemek zorunda
hissettim kendimi ne de kendimi ona anlatmak
için zorland›m. Sadece oldu¤um gibi davranmam
hep yetti Sertan’a. Yeri geldi a¤abeyim oldu, yeri
geldi yak›n k›z arkadafllar›mdan biri gibi iliflki
kurduk, yeri geldi ben ona s›¤›nd›m, yeri geldi o
bende konaklad›. Y›llar süren bütün bu yaflant›lar
aras›nda bir tane k›r›c›, bir tane herhangi bir aç›-
dan olumsuz an›s› olmaz m› insan›n? Yok iflte,
Sertan’la bir tek olumsuz an›m yok!

Hacettepe’den ayr›ld›¤›mda odama Sertan yer-
leflti. Hani insan›n böyle saçma sapan fleylerle sa-
hiplenme iliflkisi kurdu¤u olur ya, o bir türlü ›s›n-
mayan alt kattaki odamla öyle bir iliflkim vard›.
Sertan’›n oday› kullanmaya bafllad›¤›n› ö¤rendi-
¤imde nas›l rahatlad›m, anlatamam. Sanki “oda-
ma iyi bakacak tek kifli” oydu. Çok geçmeden de
asl›nda bu gizli sakl› ve saçma sapan düflüncemde
yan›lmad›¤›m› kan›tlad›. ‹lginç projeler peflindey-
di o odada. Tez çal›flmalar›n› o odada gerçeklefl-
tirdi. Ö¤rencilerle hep harika bir iliflkisi oldu. Ne
zaman onu ziyarete gitsem odas›nda hep en az
1–2 ö¤renciyi ona heyecanl› heyecanl› bir fleyler
anlat›rken buldum. O gencecik yafl›na ra¤men on-
lara model oldu¤u belliydi. Sonra güç bela ö¤ren-
cilerden ar›nd›rd›¤›m›z odas›n›n kap›s›n› kapatt›-
¤›m›zda, son görüflmemizden sonra ne kadar za-
man geçmifl olursa olsun sanki her gün bir araday-
m›fl›z gibi bir sohbet bafllat›rd›k. 
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Bu sözünü etti¤imiz adam hem harika bir dost,
hem iyi bir araflt›rmac› hem de s›ra d›fl› bir hocay-
d›. Bir de Sertan’›n iyi bir efl oldu¤unu eklemek
laz›m listeye... ‹nsan efline bu kadar m› afl›k olur?
Ebru’yla Sertan’›n bir arada oldu¤u an›lar canla-
n›yor zihnimde; içim ›s›n›yor, yüzümde bir gü-
lümseme beliriyor.

Ah benim, can›m arkadafl›m! Bütün bu yafla-
d›klar›m›zdan sonra, benim için ifade ettiklerini
do¤ru düzgün söze bile dökemezken ben sana na-
s›l veda ederim? Allah kahretsin!

Benek Altayl›

* * *

Karfl›l›kl› Serol Teber’i tart›fl›rkenki derinli¤in
geldi akl›ma. Tam da bir gün önce ‹brahim, Serol
Hoca’n›n ölüm haberini vermiflti. ‘çok üzülmüfl-
tür’ diye düflündüm senin için. Ancak üzüntünü
bu kadar erken belli edebilece¤ini de hiç tahmin
etmemifltim. Bu kadar m› derinden hissetmifltin,
bu kadar m› yak›n gelmiflti sana ölüm? 

Beytepe’nin bodrum katlar›ndaki so¤uk odala-
r›m›zda, elektrik sobalar›n›n dibindeki çayl›, kah-
veli muhabbetlerin sonunda, ‘bu kadar yeter, gi-
delim art›k’ derken böyle gidebilece¤ini de hiç
düflünmemifltim. Bölümün izbe mekânlar›n› ö¤-
renciler için yaflanabilir mekânlar haline getirdi-
¤imiz, ö¤renci çal›flma odas›n› kurarken elimize
yüzümüze bulaflan tozlar›, çamurlar› y›karken ‘in-
flallah bu de¤er ve buras› kal›c› olur, biz bir gün
gideriz ama arkam›zdan yadigâr kal›r’ deyiflleri-
miz geldi akl›ma. Bu deyiflleri, bir gün arkandan
yakt›¤›m›z a¤›tlar› malzeme yaparak, tuhaf bir bi-
çimde, yürek s›z›s›yla yeniden söyleyebilece¤imi
hiç düflünmemifltim oysa. 

‘Sen ve Ahmet gidiyorsunuz, bakal›m biz ne
zaman gidece¤iz’ derken neden bizden sonra böy-
le acele ayr›labilece¤ini, böyle bir bafl›na, böyle

yaln›z, gidebilece¤ini de hiç düflünmemifltim. Ben

bunlar› hiç düflünmemiflken, sen de yar›m b›rak›p,

hatta henüz bafllamadan çekip giderek biraz ay›p

etmedin mi? Yoksa yine mi ‘bofl ver takma!’ di-

yorsun!

Böyle zamanlarda teselli bulmak o denli zor

ki. Hele bir de memleket havas›n› içine çekerek

rahatlayabilmekten de çok uzaksan!

Hoflçakal Sertan!

Metehan Irak

* * *

Sevgili Sertan,

Meslekdafl›m olarak kaydetti¤in geliflmeyi;

ö¤rencilerin ve hocalar›n sana olan sevgisini;

annemin dört y›l boyunca, her y›l en az›ndan bir

kez hastaneye yatt›¤›nda sosyal psikoloji dersi

için bana uzatt›¤›n yard›m elini; en son birlikte

giriflece¤imiz ‘Sincan’ projesinde araflt›rma

fonundan bir türlü alamad›¤›m›z video-kameray›,

TUB‹TAK’tan kazanaca¤›n bursla al›p projeye

ay›rma teklifini ve nezaketini;

Bizlerden ayr›ld›¤›n gün eflin Ebru’nun çekti¤i

ac›y› hiç unutmayaca¤›m.....

Gülden Güvenç

* * *

Sertan Hoca’ya

Ayr›l›klar› erken yaflamak ac›t›yor insan› ya da

haz›rl›ks›z yakalanmak ölümlere…

Bekliyorum… Sanki uzun bir yolculu¤a ç›k-

m›fls›n›z, dönecekmiflsiniz gibi. Bir sabah odan›-

z›n kap›s› aç›lacak ve siz her zamanki gibi masa-

n›zda oturuyor olacakm›fls›n›z, bana gülen gözle-

rinizle “günayd›n!” diyecekmiflsiniz gibi…
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Yaflanan gerçek olunca ve gerçek ac› olunca
kabullenmek istemez ya insan, kabullenemeyiflin
avuntusu benimkisi. Bir türlü kabullenemiyorum
b›rak›p gitmenizi. Keflke bu kadar erken olmasay-
d›… Ama hayat istedi¤imiz gibi gitmiyor iflte. 

Gülen gözlerinizi ve bütün güzellikleri içine
s›¤d›rabilecek kadar büyük olan yüre¤inizi hiçbir
zaman UNUTMAYACA⁄IM. Yüre¤imde ve
düflüncelerimde YAfiATACA⁄IM sizi. Huzur
içinde yat›n. 

Özge K›l›ç, Hacettepe Üniversitesi – Psikoloji
Bölümü – 3. s›n›f ö¤rencisi 

* * *

‹kibin y›l›n›n daha bafllar›nda Hacettepe Üni-
versitesi’nde yeni çal›flmaya bafllam›fl ve çok faz-
la kimse ile tan›fl›kl›¤›m yokken, yan›ma gelip be-
nimle tan›flt›n ve sohbete bafllad›k. Onbefl dakika
sonra sohbet, kahkahalar ve esprilerle samimilefl-
miflti. Sanki 15 dakikad›r de¤il 15 y›ld›r tan›fl›yor gi-
biydik. 

O günden sonra dostlu¤umuz sürekli geliflti.

Hem bir ifl arkadafl› olarak hem de dost olarak ba-

na çok yard›m›n oldu. Seninle ifl ve özel hayatta

çok fley paylaflt›k. Çok güldük, e¤lendik, yeri gel-

di hüzünlendik, mahzunlaflt›k, yeri geldi k›z›p

küfrettik. Arkadafll›¤›m›z, dostlu¤umuz çok s›k›y-

d›. 

fiakalar›n, esprilerinle her zaman gülerdik ama

en son yapt›¤›n flaka beni hiç güldürmedi. Hatta

k›zd›rd›. Bu sefer kald›ramayaca¤›m bir flaka yap-

t›n. K›zg›nl›¤›m›n geçmesi çok zor. Ancak, bir

gün oralarda bir yerlerde karfl›lafl›rsak ac›s›n› ç›-

kart›r›m nas›l olsa. 

Seni çok özlüyorum ve her gün, her gün yapt›-

¤›n gibi kahve içmeye geleceksin diye bekliyo-

rum. Orada mutlu ol lütfen dostum.

Tu¤kan Tepiltepe

* * *
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Sertan’› anarken...

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü alt
koridorundaki kap› komflum, arkadafl›m, meslek-
tafl›m, ö¤rencim, gelece¤i parlak genç sosyal psi-
kolog Sevgili Sertan Bozkurt’u kaybetmenin de-
rin üzüntüsünü yaflarken, onun günlük hayat›mda-
ki yoklu¤unu biraz daha so¤ukkanl› bir biçimde
de¤erlendirebiliyorum. Onu tan›yan veya tan›ma-
yan siz meslektafllar›m›za anlat›rken, ortak ac›m›-
z› bir ölçüde paylaflaca¤›m›za inan›yorum. Sertan
günümüz genç kufla¤›ndan çok farkl›, olgun, na-
zik, ölçülü, entelektüel, derin ve rafine zevkleri
olan biriydi. Bu özelliklerini kendine saklamaktan
de¤il çevresindeki arkadafllar›, bölüm-içi veya bö-
lüm-d›fl› ö¤renciler ile paylaflmaktan ayr› bir zevk
al›r ve flimdi fark ediyorum ki bu esnada bizlerin
de hayat›n› renklendirirdi. Odas›ndan yay›lan de-
¤iflik tütsü kokular›, alternatif/özgün/klasik müzik
ezgileriyle dört kifli paylaflt›¤›m›z bölüm korido-
rumuzun vazgeçilmez renkli kiflili¤i idi. Ö¤renci-
ler üzerinde yak›fl›kl›l›¤›ndan m›, karizmas›ndan
m›, sosyal psikoloji alan›na olan derin ba¤l›l›¤›n-
dan m›, sahip oldu¤u psikoloji d›fl› kitap zenginli-
¤inden mi bilinmez yaratt›¤› etki ile odas› dolup
taflar. Ancak bir o kadar ölçülü ve düflünceli kifli-
li¤i ile bu yo¤un ak›n›n komflular›na rahats›zl›k
vermesine izin vermezdi. Her sabah ‘Bu gün Ser-
tan’› göremedim diye merak etmeyin diye gel-
dim.’ diyerek kap›dan u¤rar, mutlaka sevgili efli
Ebru’nun el eme¤i güzel pasta ve kurabiyelerini
bizlerle paylafl›rd›. Onu tan›d›¤›mdan beri hiç
‘k›zg›n’ ve ‘umutsuz’ görmedim. Sabahlar› onsuz
bafllad›¤›m mesai günleri belki de onun için daha
kuru ve renksiz. ‘‹nsan’ yönü beni o kadar etkile-
mifl olacak ki, meslektafllara yönelik bu bültende
onun akademik yönü benim için ikinci planda kal-
d›; san›r›m onu yak›ndan tan›yan herkes için de
bu böyle. Ancak akademik yönünden bahsetme-
mek Sertan’› eksik anmak olur. Çünkü o çok sev-
di¤i ‘Sosyal Psikoloji’ alan›n› ve ‘Sosyal Psiko-

log’ rolünü bir hayat biçimi haline getirmiflti. Bö-
lüm Baflkan›m›z ve tez hocas› Prof.Dr.Orhan Ay-
d›n’a olan hayranl›¤›n›, örnek hoca-ö¤renci iliflki-
lerini her zaman dile getirir, alan›na olan sevgisi-
nin kayna¤› olarak hocas›n› gösterirdi. 

Hayat› zevk alarak, doya doya yaflamay› se-
ven, umut dolu, çevreye pozitif elektrik saçan ve
her an yard›ma haz›r sevgili Sertan’› hiç unutma-
yaca¤›m.

Banu Cangöz

* * *

Sevgili Sertan,

Seninle maalesef uzun uzun sohbetler yapa-
mad›k. Sadece kofluflturmalar aras›na s›¤d›rd›¤›-
m›z kap› aras› muhabbetlerimiz ya da birlikte
yapt›¤›m›z baz› ifller (ö¤renci odas›na ka¤›t al-
mak, bölüm flenli¤i için buz almak vb.) s›ras›nda
yol boyu konuflma dertleflme f›rsatlar›m›z oldu.
‹nsan yönün her zaman önde oldu¤u için yafla-
m›nla ilgili çok fley paylaflt›n ve belki de bu ne-
denle var olan koflullar alt›nda hakk›nda bilmem
gerekenden daha fazlas›n› biliyorum. ‹yi ki bili-
yorum ve iyi ki seni tan›m›fl›m. fiimdi dönüp dü-
flündü¤ümde seninle her konuflmam›z›n ard›ndan
yaflam›na ne kadar çok görevi, sorumlulu¤u, key-
fi, dostlu¤u ve rolü s›¤d›r›yor olmana flafl›rd›¤›m›
hat›rl›yorum. Sanki bu k›sac›k ömründen haber-
dard›n ve buna daha çok fley s›¤d›rmaya çabal›-
yordun. Ama baflard›n! Emin ol baflard›n. Karfl›m-
da her zaman heyecanl› bir genç bilimciyi, efline
sevgisini her haliyle gösteren bir genci, ald›¤› ve
genellikle de kendi kendine edindi¤i sorumluluk-
lar› yerine getirmek için ç›rp›nan bir asistan› ve
bir yard›m mele¤ini gördüm. Umar›m bunlar›n bir
karfl›l›¤› vard›r ve umar›m haketti¤in tüm güzel-
likleri bir baflka yerde yakalars›n!

Melike Say›l

* * *
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Oyunu benim gibi oynamaktan hofllanan tek
kifliydi. O nedenle, benim için çok daha büyük bir
kay›p.

Giray Uraz

***

Sertan Hoca’ya,

‹lk günümüzden beri yan›m›zdayd›n. “Toplu-
luk ve psikoloji sözcükleri birleflti¤inde inan›lmaz
bir enerji ç›k›yor ortaya ve ben burada bunu his-
sediyorum” demifltin bir keresinde. En az bizim
kadar heyecanl›yd›n yapt›¤›m›z her fleyde, bu top-
lulu¤a gerçekten inand›n ve elinden gelen hiçbir
fleyi esirgemedin bizden.

Biz kald›¤›m›z yerden devam ediyoruz, sanki
hala bizimleymiflsin gibi, o bahsetti¤in enerji var
ya, hala buralarda bir yerde ve biz onu güzel bir

fleylere çevirmeye çal›fl›yoruz. Asl›na bakarsan, o

enerjinin kayna¤› sensin ve biliyoruz, fiziksel an-

lamda olmasa da hala bizimlesin..

Senden ald›¤›m›z enerjiyle devam ediyoruz ve

edece¤iz, belki çok daha s›k› sar›laca¤›z her fleye.

‹lk günden beri yan›m›zda oldu¤un, tüm ener-

jinle bize yol gösterdi¤in, bir fleyler katt›¤›n ve en

önemlisi destek oldu¤un için, bize verdi¤in emek
için,

K›sacas› her fley için,

TEfiEKKÜRLER!!!

Sen olmadan olmazd›,

Seni özleyece¤iz...

Psikoloji Toplulu¤u
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