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ETİĞİN “ROMANTİK DELİKANLISI”1 

Prof. Dr. Berna Arda 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

 

Bu metin, Prof. Dr. Berna Arda’nın Türkiye Biyoetik Derneği’nin 2005 yılında yayınlanan “Yaman Örs Armağanı” 

adlı kitapta aynı başlıkla yer alan yazısına dayanmaktadır. 

 

Birisini anlatmak, hem de bir yazıyla, sözcüklerin sınırlılığını hesaba katınca ve unutulup gitmiş kimi 

olayların da gölgelerini aralayarak anlatmaya çalışmak, hiç kolay görünmüyor. Yaman Örs’le ilgili bir anı 

yazısı yazmaya başlarken bunları yaşıyorum. Bu yazının bölük pörçük, yer yer kopuk, zaman çizgisi 

üzerinde sıçramalar ve atlamalar ile seyreden bir gidiş göstermesi umarım anlayışla karşılanacaktır. 

 

Sevgili hocam Yaman Örs’le uzun sayılabilecek bir süre, Ankara Tıp’ta 1988 ile onun emekliye ayrıldığı 

2003 Ocak ayı arasında “mesai arkadaşlığı” yaptık. Ama onu 1982’deki intibak dönemi amfi derslerinden 

beri tanıyordum.  

 

Yaman Örs, ben Ankara Tıp öğrencisi iken “Deontoloji derslerindeki fularlı hoca” idi. Birinci sınıftan ikiye 

geçtiğimiz yaz, ders programındaki yeniden gözden geçirmeler dolayısıyla Biyokimya ve Deontoloji 

dersleri üst sınıflardan birinci sınıfa alınmıştı ve bizlere intibak dönemi adı altında oldukça yoğun bir 

program uygulanmıştı. Bu bir ay içerisinde, aslında yıllık olan bu iki dersin tamamını alıp, sınavlarına da 

girmemiz gerekmişti, içimiz dışımız enzimler, tepkimeler ve biyokimyasal çevrimlerle dolmuştu. Kısacası 

epeyce zahmetli bir dönemdi.  Deontoloji dersleri olmasa o yaz sıcağında nasıl katlanılırdı bilemem. 

Yaklaşık üç yüz elli öğrenci, biyokimyadan sonra, o kocaman ve karanlık konferans salonunda bu kez de 

tıbbın tarihine ve etik değerlerine ilişkin dersleri dinlemiştik. İşte o dönemde sahneye gelenlerden birisi Fuat 

Aziz Göksel, ikincisi Cemil Uğurlu ve üçüncüsü de Yaman Örs idi. Elbette o sıralarda bu muhteşem üçlü ile 

meslek hayatımda çok güzel bir dönemi paylaşacağımı ve mesai arkadaşlığı yapacağımı bilmiyordum.  

 

Daha sonra, 1987 Eylül döneminde gerçekleşen Türkiye’nin tarihi ilk TUS’u sonucunda aynı bölüme 

asistan olunca bu üç kişi arasındaki örnek iletişim ortamının yakından tanığı olacaktım.  

 

Birbirlerine hep dostça seslenen ve aynı zamanda klinisyenliğin cerbezeli dünyasını ve görünüşte bir gümüş 

tepside sunduklarını ellerinin tersiyle itmiş; bu dünya ile başka dertleri olan, yaşça birbirine oldukça yakın 

üç adam. Her zaman bir diğerine saygılı ve sözcüğün tüm anlamıyla “efendi” idiler. Böylece, onların 

anabilim dalında, dışarıdakinden ne kadar farklı ve tüm bu olumsuz etkilerden ne kadar yalıtılmış bir ortam 

yaratmış olduklarını gözlemleyecektim.   Akademik ortamların da tüm öteki alanlar gibi, birtakım 

sürtüşmelerden, bir arpa boyu yol gitmenizi bile engelleyen kısır çatışmalardan kendi payına düşeni alan bir 

ortam olduğunu daha sonra zaman içinde yaşayacaktım.  

                                                             
1 Başlık için zorunlu açıklama...  

Neden romantik? Çünkü bazen gerçekçilik sınırlarını zorlayacak kadar kuramsal (teorik) bir insandır bence Yaman 

Örs.  Yani geçmiş yüzyılların felsefi romantizmiyle pek ilgisi yoktur aslında, ama kimi zaman çok zorlayacak kadar 
kuramsal temellidir. Öte yandan teknoloji kullanımındaki (kendisinin de hep açık yüreklilikle ifade ettiği) 

sınırlılıklarını da hesaba katarsanız “romantizm çağında takılıp kalmış” olduğunu söyleyebiliriz.  

 
Neden delikanlı? Onunla uzun yıllar birlikte çalışmış rahmetli Fuat Aziz Göksel’e göre, “Yaman Örs adolesan krizini 

atlatamamış” birisidir. Dolayısıyla adolesan yaşı çevresinde dolananlar için de delikanlılık uygun bir terim olsa 

gerektir. (Popüler kültürümüzün neredeyse ayrılmaz parçası durumuna gelen delikanlılık ile hele de Kasımpaşa 

delikanlılığı ile burada kullanılan terimin hiç ilgisi yoktur.) 
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Asistan olarak bölüme başladığım 1987 Kasımı’nda Yaman Örs kürsüde yoktu, bir süreliğine Ankara 

Üniversitesi’nden ayrılmıştı. Onun adını duyardım elbet, birkaç yazısını okumuştum, bir de amfi 

derslerindeki haline ilişkin uzaktan bir fikrim vardı, o kadar. Fuat Hoca ve Cemil Bey’le birlikte 

oluşturdukları Metodoloji Seminerleri’nden de bahsedilmişti. Darbe döneminde, 1981’de başlanan ve 

dönemin dekanı tarafından yasaklanıncaya kadar da süren seminerlerden. Bu seminerler hem bizim 

Anabilim Dalı’nın hem de Türkiye’de genel olarak Üniversitenin tarihi açısından, bana çok önemli bir 

satırbaşı olarak görünmüştür. Onları bir başka çalışma konusu olarak ayrıca yazıyorum.  

 

Yaman Hoca’nın bir türlü sığamadığı odasını, sayısı kimi zaman dörde ulaşan çalışma masalarını ve oradaki 

yayılmış sayısız kâğıt öbeğini, “hiyerogliften hallice” bir yazıyla karalanmış, ataşlarla birbirine tutturulmuş 

notlarını... hem onu hatırlatan ve aynı zamanda da onu oluşturan imgeler olarak hatırlayacağım. Sanırım bu 

tablo, Yaman Örs’ün bir ucu etikte, tıp metodolojisinde, öteki ucu evrim kuramında ve laiklikte, bir kıyısı 

çevrecilikte, bir başka kıyısı Türkçe’nin bilim dili olarak kullanımında... gezinen merak ve ilgi alanlarının 

çeşitliliğini yansıtmaktaydı.  

 

Onun daha patoloji asistanıyken Bertrand Russell ve “hümanist felsefe” ile ilgilenmeye başladığını, bu 

merakın giderek yaşamının ve mesleğinin de temel belirleyicileri halini aldığını görürüz.  Bu merak onu 

patolojiden alarak (iyi ki) tıp etiğine yöneltecekti.  O kadar kapsamlı ve derinlemesine bir yaklaşıma sahipti 

ki, ya da yüzeysellikten o kadar uzaktı ki, tıp fakültesinde hoca iken, bir yandan da ODTÜ Felsefe 

Bölümü’nde doktora yapmasına şaşırmayacaktık. 

 

Yaman Örs demek bence, aynı zamanda Piknik, Körfez, Foto Abdi demek. Oğulları Evren’in ve Kuyaş’ın 

Abdi’nin stüdyosunda çekilen siyah-beyaz çocuk portreleri hep evlerindeki salon duvarlarını süslemiştir. Bir 

başka deyişle 60’lı-70’li yılların Ankara’sı ve onu ayakta tutan sağlam akılcı değerler ve hümanist – aydın 

yaklaşımlar demek.  

 

Yaman Örs demek, derin bir klasik müzik sevgisi ve aynı zamanda bilgisi demek. Sevgili Ülken Hoca ile 

birlikte, birçok kez Opera binasında ya da Bilkent Senfoni Orkestrası salonlarında karşılaşmışızdır. 

 

Yaman Örs demek, aynı zamanda Türkçe özeni ve had safhada semantik kaygı duymayı bilmek... demek. 

Doçent olduğum 1993’ten itibaren, anabilim dalımızın doktora programında ben de ders vermeye 

başlamıştım. Fuat ve Yaman Hocalarla üçümüz birlikte o yarıyılın doktora derslerini programlarken ve nasıl 

yürüteceğimizi belirlerken ne kadar özenli ve duyarlı yaklaştıklarını hatırlıyorum. Alana yeni akademisyen 

yetiştirirken Yaman Örs’ün en çok titizlendiği noktaların başında bunlar geliyordu bence. Bu sayfadaki 

hemen tüm tırnak içine almaların baş sorumlusu, biliniz ki O’dur.  

 

Yaman Örs demek, azılı bir sigara düşmanlığı demek.  

 

Yaman Örs demek, köpüğü özenle kaçırılmış kahvelerden, özellikle soda ile beraber içilenlerinden 

hoşlanmak demek... 

 

Anabilim dalında sadece ikimiz profesörken ve aramızda bu kadar kıdem ve yaş farkı varken, 2000’lerin 

başında bana telefon açarak AD başkanlık seçimini yapmak üzere geleceklerini belirten dekanımıza, seçime 

hiç gerek olmadığını ve Yaman hocanın doğrudan atanmasının doğru olacağını belirtmiştim; benim klasik 

(hatta belki kimilerince köhnemiş bulunan) deontoloji anlayışım bunu gerektirirdi, halen de öyle. Nitekim, o 

süreç o şekilde, bence olması gerektiği gibi gerçekleşti. 2003 başındaki zorunlu emekliliğinden sonra, onun 

“halefi” olarak Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmek durumunda kaldım.  

 

 

 



 

 5 

Sevgili Yaman Hocam,  

 

Şu anda tıp etiğinin ve biyoetiğin oldukça popüler, hemen herkesin gözünde revaçta olan bir alan olması 

gerçeğinden hareketle, 1970’lerde ilk tohumlarını attığınız, önceleri çok dar çevrelerde konuşulmaya 

başlanan bu konunun, şimdiki takipçileri ve “akademi çatısı altında ekmeğini bu alandan kazananlardan biri 

olarak”, bu öncü rolünüzden dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum.   

 

Açılmış bir yoldan yürümek kolaydır; ama yol açmak herkesin harcı değildir. Benim için 1987’den 

itibaren üzerinde yürünecek bir yol vardı. 

 

Minnettarım Yaman Hocam. 

 

Huzur içinde uyuyun. 

 

 

 
 

Resim 1. Türkiye Biyoetik Derneği V. Kongresi 2008 (Berna Arda arşivinden)  
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HOCAM YAMAN ÖRS’ÜN ARDINDAN… 

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

 

Bu yazı, 6 Ağustos 2016 Cumartesi günü, AÜTF’de Yaman Örs’e Veda Töreninde yapılan konuşmanın 

metnidir. 

AÜTF mezunu olduğum halde öğrencilik yıllarında tanımadığım, lise yıllarında bilim ve teknik dergisine 

yazdığı yazılarını ise merakla takip ettiğim Yaman hoca ile ilk karşılaşmam, 1993 yılı yazı, AÜTF 

Deontoloji kürsüsünün eski mekânındaki hocanın odası… Yaman hocam bana darmadağınık gelen çok 

sayıda irili ufaklı not, kâğıt ve kitaplarla dolu masasının başında ve daha sonra oldukça aşina olduğum 

“düzenli dağınıklığının” içinde çalan telefonlarla boğuşmakta, kafası meşgul, telaşlı… Ellerinde sayısız yara 

bantları ve masada kitap yığınları, her birinde postitler, el ile yazılmış notlar…  

Ama yoğun temposuna rağmen, dostça ve içten bir karşılanma ve bölümün “gençleri” ile tanıştırılma 

seremonisi ve uzun yıllar sürecek dostlukların ilk günü… 

Sonra onu daha yakından tanıma fırsatı bulduğum doktora eğitimi ve tez süreci… Onun sayesinde 

tanıştığım Hans Reichenbach, Thomas Kuhn, Bertrand Russell, Viyana Çevresi, felsefeye ve felsefecilere 

yaklaşımımı olgunlaştıran ve değiştiren okumalar, tartışmalar. Tıp fakültesinden sonra bambaşka ve çok 

cezbedici yeni bir dünya… Ve bu dünyayı bize tanıtan hocam… Tıp hukuku çalışmak isteğiyle geldiğim bu 

yerde, bambaşka bir alana doğru yelken açtığımın farkında olmayan ben. 

Uzun ve zorlu ders saatleri, derslerde her biri birbirine benzemez dört dominant kadından oluşan doktora 

grubunu, bir orkestra şefi gibi yönetmeye çalışan, ama çoğu zaman çok da başarılı olamayan Yaman 

Hocam… 

Bilimsel felsefenin en büyük temsilcisi Hans Reichenbach’ın “Bilimsel Felsefenin Doğuşu” adlı yapıtını 

okurken; bunun bir bilim kitabı mı bir felsefe kitabı mı olduğu konusunda yaptığımız tartışmalar ve 

geleneksel ussal felsefecilerle (rasyonalist), duyusalcı (empirisist) felsefeciler arasındaki büyük ayrımları 

anlama çabamıza yaptığı katkılar… Bu derslerde Yaman Hocanın felsefesinin bütün ustalıklarını 

öğrenememiş olsak da hiç değilse felsefe denen şeyin günümüze kadar olan filozofların ne dediklerini 

öğrenmekten ve ezberlemekten ibaret bir şey olmadığını öğrenmiştik… Bilgi arzusu sözde açıklama ile 

tatmin edildiğinde, analoji genelliğin yerini aldığında, iyi tanımlanmış kavramlar yerine renkli tasvirler 

geçtiğinde bilimden söz edilemeyeceğini öğrenmiştik… 

Bölümün “Konukevi Çevresi” seminerleri akademik yaşamın daha en başında olan bizler açısından çok 

öğretici ve keyifliydi. Seminer saatlerinde Fuat Hoca ile (Fuat Aziz Göksel), ilgili konu hakkında yaptıkları 

yorumlar, dozu genellikle ayarlanmış bilimsel tartışmalar, Yaman Hoca’nın söylemiyle “hesaplaşmalar”, 

bireysel gelişimimde etkili olmuştur.  

Yaman Hoca, Fuat Hoca’nın vefatı sonrasında, onunla akademik etkileşimlerini tanımladığı bir yazısında 

şöyle demişti; “Onunla aramızda en başta, bir yandan akademik-bilimsel öte yandan toplumsal-siyasal 

konularda bulunan farkların bir sonucu olduğu söylenebilecek “centilmenlik anlaşması”, aramızdaki yaş 

farkının on yaştan çok olmasıyla ancak bir ölçüde açıklanabilir. Bu anlaşmanın çerçevesinde, ciddi biçimde 
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anlaşamadığımız noktaları Fuat Abi daha çok bana takılarak, ben ise -kanımca kişiliğimin ergenlik yönüne 

bağlı olarak- az ya da çok tepki ile gündeme getirirdik.” 

Gerçekten de Fuat Hoca Yaman Hoca’yı kızdıracağını bildiği halde felsefe konusunda ileri boyutlara varan 

pozitivist tutumuyla, bilimsel felsefeye yönelik olarak ortaya bir laf atar, Yaman Hoca da her defasında, 

kendisinin de ifade ettiği ergen heyecanıyla tepkisini verir, Fuat Hoca da onun hop oturup hop kalkmasını 

izleyerek keyiflenirdi. Bizlerin gençler olarak tanıklık ettiğimiz bu kısa süren çekişmeler (“hesaplaşmalar”) 

her defasında Yaman Hoca’nın “analoji yapma Fuat Abi” ile başlayan söylemi ve Fuat Hoca’nın da o 

hepimizin yakından bildiği, yüzünü aydınlatan gevrek ve muzip gülüşü ile tatlıya bağlanırdı.  

Akademik-bilimsel ve toplumsal-siyasal bakımlardan farklı görüşlere sahip bu iki değerli hocanın öğrencisi 

olmak, bu düşünsel ve entelektüel havayı solumak hepimiz için bir şanstı kuşkusuz.  

Zor insandır Yaman Hoca, kolay beğenmez, mesafelidir, o günkü modunu anlamak gerekir onunla gün 

içinde bir şeyler yapmanız gerektiğinde… Eleştirileri ve takılmaları ince ve zekâ yüklüdür… Onun için 

toplumsal alışkanlıklar, gelenekler değil, akıl ve temellendirme önemlidir. Düşünce ve eylemlerinizin hesap 

verilebilir olmasını ister. 

Ama dıştaki kabuğu kırıp içini görmeyi başarabilirseniz, size bu fırsatı verirse, başka bir Yaman Örs ile 

karşılaşırsınız sıcak ve sevecen ve onun sonsuz entelektüel birikimi ile beslenme şansını yakalarsınız.  

Ben bu şansı “Bilim ve Bilimsel Felsefe Çevresi” ile yakaladım; bu çevrenin kuruluşu, birlikte aldığımız 

kararlar, yaptığımız etkinlikler, paylaşımlar… Yaman Hocamın “resmi olmayan bir akademik topluluk” 

olarak tanımladığı bu çevrenin ortaya çıkışı, amacı, etkinlikleri, tasarıları 2004 yılında kitap haline getirildi 

(1). Yaman Hocam “Bir Derneğin Kurulamayışının Öyküsünü” yazdı bu kitapta. Neler yapmadık ki kısa 

zamanda, 2001-2004 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden bazıları; Üniversite ve 

Küreselleşme, Bilim Açısından Felsefe, Felsefe Açısından Bilim, Bilim ve Bilim Karşıtlığı, Üniversite 

ve Akademik Etik, Felsefede Viyana Çevresi: Yandaş ve Karşıt Görüşler, Bilimsel Felsefe ve Bilimler, 

Siyasal Yaşam ve Bilimsel Düşünce… 

Hocamın evrim karşıtlarıyla tek başına verdiği mücadele cesaret örneğidir… 

Postmodernizme, felsefi şarlatanlığa, kavramsal aldatmacalara, dogmatizme, seçkinciliğe ve popülizme 

karşı duruşları da… 

 Laiklikten ödün vermeyen kararlı duruşu da… 

Onu yakından tanıyan herkes bilir ki Yaman Örs farklıdır, özgündür, sürünün bir elemanı değildir, olamaz 

da, muhaliftir… Karşılıklı katılım ve eşitlikçi iletişimi otoritenin kolaycılığına tercih eder. Eleştiriye ve iş 

birliğine açıktır… Karşısındakine fırsat tanır, görüşünü sorar, değer verir, cesaret verir, sizi dünyanın en 

önemli şeyini söylüyormuşsunuzcasına ilgiyle dinler, 

“ -mış gibi” yapmaz… 

O yalnızca bir akademisyen, bilim insanı ve çağdaş bir felsefeci değil aynı zamanda bir cumhuriyet 

aydınıdır. Aydın sorumluluğu taşıyan ve bir bilim adamı ciddiyetiyle, kendisinin katılmadığı görüşleri 

uygarca eleştiren biridir. Ülkemizin ve kendisinin sıkıntılı veya mağdur edildiği dönemlerde bile olayları 

belirli bir olgunluk ile karşılamış ve mücadelesinden vazgeçmemiştir. 
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Kişi olarak ve insan olarak Yaman Örs’ü anlamama ve daha yakından tanımama yardımcı olan süreç, 

emeklilik sonrası onun için hazırladığımız anı kitabının editörlük süreci olmuştur. Yıl 2005, Türkiye 

Biyoetik Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesiyim. O dönem Yönetim Kurulu olarak “Yaman Örs Armağanı” 

kitabını hazırlamak için yola çıktık İlter Hocanın (Prof Dr İlter Uzel) öncülüğünde (2). Hocamla yaşanılan 

anıları içeren yazılar gelmeye ve bizim tarafımızdan edit edilmeye başlandıkça onun farklı yönlerini görme 

şansını da elde etmiş olduk; onu yakın aile dostlarından, dönem arkadaşlarından, akrabalarından dinleme 

şansı yakalamıştık, uzun ve yorucu saatlere aldırmadan bu kitabı tamamladık, Serap (Şahinoğlu) ve Selim 

(Kadıoğlu) ile… İyi ki de bunu yapmışız… 

Hocam her şeyden önce bana analitik düşünmenin yöntem bilgisini öğretti, daha sonra da düşünceyi yazıya 

dökmenin inceliklerini… Türkçeyi düzgün kullanma kaygısı tüm yazılarıma kırmızı kalemle yapılmış 

düzeltmeler olarak yansıdı; tezimdeki tüm “kriterler” kullanıldığı her yerde “ölçütlere” dönüştü, tüm 

“diğerler” “ötekilere” özenle ve sabırla… 

Sevgili Ülken Hocam; 

Yaman Hocamın zor ama nitelikli seçimler yaptığının en iyi kanıtısınız siz. Aydın ve entelektüel kişiliğiniz 

ile olduğu kadar, sorun çözücü yanınızla da Onu tamamlayan kişisiniz.  Gündelik hayatın zorlu koşullarına 

çok da uymayan naif kişiliğiyle, Yaman Hocamı, somut dünyanın tüm yükünü üstlenerek, rahatlatan 

kişisiniz.  

Hocama ülkemizde kurulmasına ve gelişimine öncülük ettiği Biyoetik ve Tıp Etiği alanı çalışanları adına 

Halil Cibran’ın (3) dizeleriyle veda etmek istiyorum: 

"Bir söz söylemeye geldim ve onu şimdi söyleyeceğim. Ama eğer ölüm engellerse beni, o söyleyecektir 

yarın tarafından, çünkü yarın sonsuzluğun kitabında hiçbir sır barındırmaz. Yaşamaya geldim, sevginin 

görkeminde ve güzelin ışıltısında; onlar ki yansımalarıdır Tanrının. Buradayım yaşıyorum ve sürgün 

edilemem yaşam alanından, çünkü canlıdır sözüm ve ölünce de yaşatacaktır beni. 

Herkesin yanında ve herkesin uğrunda olmaya geldim ve bugün benim tek başıma yaptıklarım yarın 

yankılanacaktır yığınlardan. Şimdi neler söylüyorsam tek yürekten, yarın söylenecektir binlerce yürek 

tarafından..." 

 

1. Örs, Y. Arapkirlioğlu, K. Örnek Büken, N. Çelebi, H. Şahinoğlu, S. “Bilim ve Bilimsel Felsefe 

Çevresi”, Ankara, 2004, Siyasal Kitabevi. 

2. Uzel, İ. Örnek Büken, N. Kadıoğlu, S. Şahinoğlu, S. “Yaman Örs armağanı”, TBD Yayınları, 

Adana, 2005. 

3. Cibran H. The voice of the master, Alfred A. Knopt, New York, 1932. 
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Resim 2. Bilim ve Bilimsel Felsefe Çevresi Kurucu Üyeleri, AÜ Fen Fakültesi, Çöplük, 2002. (Nüket Örnek 

Büken arşivinden) 

 

Resim 3. HÜTF Tıp Tarihi ve Etiği AD'nın Yaman Örs'ü ziyareti, ODTÜ Vişnelik, 2013 (Nüket Örnek Büken 
arşivinden)  
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YAMAN ÖRS’E VEDA MEKTUBU 

Yrd. Doç. Dr. Funda Gülay Kadıoğlu 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD 

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 

 

 

Değerli Hocam Yaman Örs, 

 

Hepimizi derinden etkilediniz…  

 

Hem varlığınızla hem yokluğunuzla hepimizi derinden etkilediniz...  

 

Hastaneye kaldırılışınızı bana haber veren Nüket’e (Örnek Büken) ve vefatınızın ardından ilk konuştuğum 

kişi olan Nesrin’e (Çobanoğlu) şöyle söyledim: “Hepimizin içinde birer Yaman Örs var” … 

 

Birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak doktora öğrencileriniz… Bu birinci, ikinci, üçüncü kuşakların 

yetiştirdiği başka kuşak doktora öğrencileriniz… Hepimiz entelektüel kimliğimizde size ait izler taşıyoruz…  

 

Bizler dile getirdiğimiz her sözcüğü “doğru anlam yükünde” kullanma kaygısını duyuyorsak bunun sebebi 

sizsiniz Sevgili Hocam… Veya akademik yazılarımızda mutlaka literatürle hesaplaşıyorsak… Ya da 

“donanımımızın en güçlü olduğu alanda” üretmeye özen gösteriyorsak… Öğrencilerimizi eşitimiz kabul 

ediyor ve onlara verdiğimiz değeri her fırsatta sergilemeye çalışıyorsak… Akademik çevremizdeki “genç 

arkadaşlarımızı” henüz katıldıkları ilk etik toplantısında sunum yapmaları için yüreklendiriyorsak… 

Düşünsel ve sözsel bağlamda bilimsel (ve sizin söyleminizle “dengeli”) bir kuşkuculuğu içselleştirmişsek… 

“Son çözümlemede” “eleştirel değerlendirmeler” yapmayı ve “söylediklerimizin hesabını verebilmeyi” 

ilkesel düzeyde benimsemişsek… Bunun sebebi hep sizsiniz Değerli Hocam.  

 

Biz ikinci kuşak doktora öğrencilerinize akademik açıdan nasıl da özgür bir ortam yaratmıştınız…  

 

Her Perşembe… 

 

Önce, eski binamızdaki kütüphanemizde, rahmetli Fuat Aziz Göksel Hoca’mın dersinde dikte ettirdiği 

bilgileri, kimi zaman beyaz kimi zaman sarı saman çeyrek A4 kağıtlarına siyah-mavi-kırmızı-yeşil stabilo 

kalemlerle yazardık.  

 

Sonra sizin dersiniz başlardı ve birden her şey değişirdi. Klasik öğrenci kimliklerimizden sıyrılır, 

akademisyen havasına bürünürdük. Çünkü hep birlikte “tıp evrimi”ni tartışırdık, “biyoetik”i anlamaya 

çalışırdık, “değerlerimizi-tutumlarımızı” konuşurduk, “bilimsel felsefeyi” irdelerdik… Önceki haftadan 

ödev olarak verilen sunumlarımızı özenle yapar, birbirimizi saygıyla dinleyip felsefi derinlikli 

çözümlemeler yapmak için uğraş verirdik… O sıralar ODTÜ’de felsefe doktorası yapıyordunuz ve bu 

vesileyle edindiğiniz entelektüel birikimi büyük bir coşkuyla bize de aktarıyordunuz. Bizleri çok ayrıcalıklı 

yetiştirmek için elinizden geleni yaptınız. Ve ben hep “Yaman Örs’ün öğrencisiyim, kendisi Türkiye’ye 

biyoetiği getiren akademisyendir” demekten gurur duydum. 

 

Şimdi size tamamen farklı bir konudan söz edeceğim Sevgili Hocam… 

 

Bundan tam 16 yıl önce, eşim Selim Kadıoğlu'nun babasının vefatında taziye ziyaretine gelmiş ve beni ağlar 

vaziyette görmüştünüz. Muhtemelen teselli etmek için, ölümün aslında ne kadar doğal ve kaçınılamaz bir 

durum olduğunu anlatıp, üzüntümün üstesinden gelmem gerektiğinden söz etmiştiniz. O günden sonra 

Hocam, zamanlı zamansız ölen bütün yakınlarımın, sevdiklerimin ardından önerinizi yerine getirmeye; 
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üzüntüm depreştiğinde onlarla ilgili komik hatıraları aklıma getirmeye ve bu “doğal durum”a alışmaya 

çalıştım. 

 

Sevgili Hocam, aşağıda sizinle yaşadığımız “komik” bir anı yer alıyor... 

 

Bir gün e-posta kutumda sizden gelen bir ileti ile karşılaştım. İletinin başlığı çok ilginçti: “Tezlere Giren 

Kediler”. Mesajın kendisi başlığından da ilginçti… Çünkü Değerli Hocam, siz bir anlamda günah çıkartıyor 

ve yıllar yıllar önce doktora tezim sırasında yaşadığımız bir olayı tekrar gündeme getirerek bir “haksızlığı” 

düzeltmeye çalışıyordunuz. 

  

"Sevgili Funda, 

Merhaba. Nasılsınız? Sen? Kızlar? Selim? Üniversitedeki durumlar? 

ODTÜ'yü bitirmiş, Kanada'da yüksek lisans ve doktora yapmış bir felsefeci genç ‘hatun’la, ortak alanımız 

olan "psikiyatri ve felsefe"den dolayı iletişim durumundayız. Bugün bana yüksek lisans tezini gönderdi. 

Teşekkürler'de şöyle bir anlatım da var: ‘I would also like to thank all my friends (...), and my wonderful cat 

Ludwig, for their emotional support during the process of writing this thesis.’ 

Bunun üzerine ben de ona senin kedinin tezindeki serüvenini, benim bu duruma tepkimi, senin karşı tepkiyle 

tüm teşekkür bölümünü çıkarmak istemeni yazdım, yıllar önceki bir doktora öğrencimiz olarak. 

O da bir sonraki mektubunda bu konuyla ilgili şu yanıtı verdi: ‘Çok ilginç bir hikâyeymiş hocam. Kedim 

benim en iyi destekçimdi gerçekten. Teze başlayınca almıştım yanıma, ben yazarken hep kucağıma otururdu 

o yüzden acknowledgement’a girmek zorundaydı:)’ 

Sanırım, sana biraz haksızlık ettim. Büyük olasılıkla, senin kedin de teze girmeyi hak etmişti.  

Sizlere en iyi dileklerimle güzel bir hafta sonu, güzel bir hafta... 

Yaman" 

 

Bu mesajınıza cevaben, hakkımı geç de olsa teslim etmiş olmanızdan duyduğum mutluluğu dile getiren bir 

ileti gönderdim size.  

 

Ancak... Ancak bir gerçek var ki o vakitler, belki incinirsiniz diye, sizden sakladım Sevgili Hocam. Yıllarca 

itinayla sakladığım bu gerçek aslında gayet komik olduğundan ve sizinle ilgili hep neşeli anıları 

hatırlayacağımdan, artık söylemekte bir sakınca görmüyorum. 

 

Benim hiç kedim olmadı Sevgili Hocam. Muhtemelen aklınızda yanlış kaldı… Tezimin Teşekkür Bölümüne 

girmeye çalışan; tezimi yazarken minik parmaklarıyla klavyeye basan kedim değil, kızım Buse idi. Bu hoş 

anı sizden bana güzel bir yadigâr...  

 

Sizi hep böyle güzel yadigârlarla anacağım Değerli Hocam Yaman Örs... 

 

 

Önemli Not: Hocam, mektubuma arşivimden iki fotoğraf ekliyorum. Serap’ın, sizin ve benim ayrı 

zamanlarda çekilmiş fotoğraflarımız bunlar. İki fotoğrafın arasında tam 15 yıl var. Yılların bize hoyrat 

yüzünü göstermesine karşılık size hiç dokunmaması haksızlık değildir de nedir?  
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Resim 4. TDB 3. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi-1996         
 
 

 
 

Resim 5. TBD-EACME Yıllık Kongresi- 2011 
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Resim 6. Çukurova ÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı arşivinden – 2008 

 

 
 

Resim 7. Acıbadem ÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı arşivinden – 2011 
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PROF. DR. YAMAN ÖRS ve EVRİMSEL TIP 

Mehmet Cem Müderrisoğlu 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Öğrencisi 

 Evrimsel Tıp Ekibi Üyesi 

 

Prof. Dr. Yaman Örs, Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren bir akademisyen olarak ekibimizin adını aldığı 

“Evrimsel Tıp” ifadesini Türkiye’de ilk kez kullanan bilim insanıdır. Evrimsel Tıp ekibi, Ankara’da farklı 

tıp fakültelerinde okuyan lisans düzeyindeki öğrencilerin bir araya gelerek kurduğu akademik bir 

oluşumdur. Henüz birinci yaşını dolduran ekibimizin ilk zamanlarında hocamızla birlikte olamadık. 

Çalışmalarımız için bir kutup yıldızı olan Yaman Hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.   

Bir kuram olarak evrim üzerinde yoğunlaşmak ve evrimin bir çalışma disiplini olarak tıp içerisinde yer 

almasını sağlamaya çalışmak çeşitli zorlukları beraberinde getirmektedir. Evrim kuramı insana, hatta bir 

canlıya dair bir var oluş sorunsalına sahiptir ve bu sorunsalın ardı arkası kesilmeyen alt soruları 

bulunmaktadır. Bunların hepsi, canlıya dair biyolojik ve felsefi bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Yaman 

Hocamız, evrimin ele alınması kolay olmayan yönlerini ve kendi içerisinde sahip olduğu soruları 

sorgulamakla yetinmemiş; kendine özgü bir kuram geliştirerek yeni düşünce sistemleri oluşturulabileceğini 

göstermiştir. Yaman Hocamız biz öğrenciler ve evrim üzerine çalışan herkes için yaptığı bütün çalışmalarını 

yayına dönüştürmüştür. Türkçede evrimle ilgili sahip olduğumuz kaynakların önemli bir kısmı Yaman 

Hocamıza aittir. Bu kaynaklar ait olduğu dilin sınırlarını aşmıştır ve evrensel bir niteliğe sahiptir. Ayrıca bu 

yazılarda hocamızın bir kuyumcu titizliğiyle kullandığı dil ve usta bir satranç oyuncusu gibi düşünsel 

diyagramında izlediği yol, ele aldığı konunun kolay anlaşılabilmesini sağlamaktadır. Sınırsız bir hacme 

sahip olan bu yazılar, salt edilgen bir okuma olmanın çok daha ötesini geçen, alımlayıcının sorgulama 

yapma yetisini güçlendiren yazılardır. Bu bakımdan hocamızın sahip olduğu felsefi birikimle üzerinde 

yoğunlaştığı akademik başlıkları beslemesi, biz öğrenciler için en önemli değerlerden biridir. Hocamız 

bizim için bir okul gibidir. 

Prof. Dr. Yaman Örs, Türkiye’nin çok farklı yerlerinde hekim veya akademisyen olarak çalışan birçok 

kişinin hocasıdır, hocaların hocasıdır. Bizler, doğrudan Prof. Dr. Yaman Örs’ün öğrencileri olamadığımız 

için biraz burukluk hissetsek de onun yetiştirdiği öğrencilerin öğrencisi olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca, 

evrimsel tıp adına bizlere zengin bir kaynak bırakan hocamızın tüm çalışmalarını özümseyerek üzerine 

yenilerini inşa edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanındaki tıp fakültelerinde “evrimsel tıp” kavramının 

yerleşmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirebilmemiz, 

hocamızın öğrencileri olan hocalarımızın bizlere olan desteğiyle daha da güçlenecektir. 

Evrimsel tıp üzerinde çalışıyor olmanın getireceği sorumlulukların ve zorlukların farkındayız. Bu bakımdan, 

aynı zaman diliminde buluşamamış olsak bile, hocamızın karşılaştığı sıkıntılı durumları 

duyumsayabiliyoruz. Hocamızın çalışmalarında ve eserlerinde sağladığı bilimsel zenginlik, bizler için en 

büyük güç kaynağıdır. Her türlü engele rağmen, tam randımanlı olarak çalışmalarımızı sürdürmekten asla 

vazgeçmeyeceğiz. Türkiye’de tıp, evrimin omuzları üzerinde yükselecektir! 
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HOCAM YAMAN ÖRS’E HOŞÇA KAL DERKEN  

Prof. Dr. Serap Şahinoğlu 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 Tıp Tarihi ve Etik AD 
 

Bu yazı hocam Yaman Örs’ün 4 Ağustos 2016’da ölümünden sonra 6 Ağustos 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi Abdülkadir Noyan Salonunda düzenlenen cenaze töreninde yaptığım konuşma temel 
alınarak oluşturulmuş ve Bilim ve Gelecek Dergisi’nde (Eylül 2016, Sayı 151: 16-18) yayımlanmıştır. 

 

 

Bu garip bir veda olacak 

çünkü aslında hep bizimlesin 

ne kadar uzağa gitsen de  

dünya değiştirsen de  

kavramların, yazıların ve düşüncelerinle bizimlesin… 

 

Bir yandan tüm yaşanmışlıklar arasından seçim yapmanın güçlüğü öte yandan bunları olduğu gibi 

aktarmanın olanaksızlığı…  Üstelik hocamın ölümünün acısını yüreğimde böyle derinden ve sessizce 

yaşarken… Oysa yaşam nedir, pek çok yanıtı olan bir soru bu. Bana göre karanlık evrende bizi tüm 

bilincimizle sarıp kuşatan ışıklı bir ay ile onun etrafındaki yarı saydam hare…  Elbette birbiri ardı sıra giden 

görüntüler ve anılar değil.  

Yaman Hocamın 80 yıllık yaşamının son 26 yılına tanıklık etmiş bir insan olarak ya da onun sözleriyle 

“yaklaşım ve bakış açısını oldukça benimsemiş” bir öğrencisi olarak sözlerime devam edeceğim. O 

Türkiye’de geleneksel anlamdaki “hocalık” kalıplarının dışına çıkmış, bana ve pek çok akademisyene rol-

model olmuştur. Kuşkusuz bu kısacık anı yazısının bana göre özü bu satırlardır. Onu yakından tanıma 

olanağı bulmuş asistanı, meslektaşı ve dostu olarak hocamın “akademik tutum ve davranışlarını” oldukça öz 

olarak ve bütünsel olabilme kaygısını gözeterek sizlere aktarmak istiyorum şimdi.  

Yaman Hoca öğrencilerini ya da daha genel anlamda birlikte çalıştığı insanları oldukça iyi tanır, onları ilgi 

alanlarına göre yönlendirirdi. Özellikle ortak noktaları olanları tanıştırır, akademik bir üretim için bir araya 

gelmemizi yüreklendirirdi. Sanırım akademik ortamlarda doğru ortak seçimleri yapmanın yanı sıra birlikte 

çalışmalar yürütmek, bir sinerji yaratmanın ötesinde daha kapsamlı ve verimli sonuçlar almamızı da 

sağlıyordu. Paylaşımcıdır ki, bu akademik yaşamda oldukça güç bir iştir. Ona göre “paylaşımların en güzeli 

de akademik paylaşımdır”.  Akademik konuları ilgili kişilerle paylaşır ve birlikte makale, kitap yazımızda 

da öncülük ederdi. Bu açıdan onu değerlendirdiğimde pek çok insanın birbirini tanımasında ve birbirini 

etkilemesinde kilit bir rol oynadığını söyleyebilirim. 

Onun bu özelliğini ben de kişisel olarak oldukça benimsedim. Doktora programımızın ilk yılı verdiğim 

“Etik ve Etik Metodoloji” ders programımızda onun makale ve kitaplarından bazı bölümleri okur ve 

sonunda da Yaman Hocayla doktora öğrencilerimizi tanıştırırdım. Böylece ben de ondan öğrendiğim bu 

yaklaşım ile onunla yeni öğrencilerimiz arasında bir köprü olmaya çalışırdım.  Bunu genç akademisyenlerin 

de benimsediğini Yaman Hocanın ölümünden sonra bölümümüzün doktora öğrencilerinden Emine 

Topçu’nun bana yazdığı aşağıdaki mesajda açıkça görebiliyorum:  
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“Bizi Yaman Hoca ile tanıştırdığınız için çok teşekkür ederim. Parlak aydın bir 

beyin olduğu ve çok nazik bir insan olduğu tek bir buluşmada bile anlaşılıyordu. 

Sizin sayenizde tanıdık kendisini. İyi ki de tanımışız. İyi ki tanıştırmışsınız. 

Sizinle olan ilişkisi ise hayalini kurduğum bir ilişkinin var olduğunu gösterdi 

bana. Kim bilir belki bizler de yakalarız bu enerjiyi diye ümitlendirmişti beni. Siz 

hem öğrencisi hem dostu hem çalışma arkadaşıydınız görebildiğim kadarıyla. O 

nedenle size başsağlığı dilemek istedim. Hangi kelimeler kullanılır bu acıları 

paylaşmak ve hafifletmek için hiç bilemiyorum. 

Hocasını, çalışma arkadaşını kaybetmenin acısının ne olduğunu da net olarak 

bilemiyorum. Ama büyük bir acı ve boşluk yarattığını tahmin edebiliyorum…” 
 

Yaman Hoca biz öğrencilerini tanır, bizleri akademik olarak doğru bir biçimde yönlendirirdi. İlgilendiğimiz 

konularda araştırma yapmamızı, bilimsel toplantılarda bunları sunmamızı ve yazmamızı destekler ve tüm 

akademik süreçlerde bizleri her zaman yüreklendirirdi. Kuşkusuz biz de kendimizi tüm bunlardan sonra 

değerli ve önemli hissederdik. Bizlerle kurduğu ilişki biçimi alışılmış bir hoca-öğrenci ilişkisinin hiyerarşik 

yapılanması oldukça ötesindeydi. Sanki onun eşitiymişiz gibi sürdürdüğü bu ilişki ile özgüvenimizin 

oluşmasında etkili bir rol oynadığını ve bunun önemini yıllar geçtikçe ve başka örnekleri gördükçe daha da 

iyi kavramışımdır. Kuşkusuz o yalnızca bizlerle değil, neredeyse tüm ilişkilerindeki yaklaşımının temel 

motifi olan eşitlikçi, tarafsız ve ayrımcılıktan kaçınan yanıyla bizlere farklı bir tutumun olabileceğini 

göstermiştir.   

Yaman Hoca inandığı, sevdiği güzellikleri değerleri bizimle paylaşır, akademik konuların dışında da bir 

birey olarak gelişmemizde öncülük yapardı. Kendi yaşamsal ve entelektüel birikimini biz öğrencilerinin 

olgunlaşma süreçlerine katkı sağlayarak, bizlerin estetik değerlerinin oluşumunda; müzik zevkimizin 

gelişmesinden, Ankara’da nerede lezzetli balık yeneceğine kadar pek çok yaşam inceliklerimizin 

oluşmasında da etkili rol oynamıştır. 

Bildiği, inandığı konularda sonuna kadar gittiğini ve girişimci bir ruha sahip olduğunu ancak tüm bunları 

bürokrasiden olabildiğince kaçarak gerçekleştirmeye çalıştığını söyleyebilirim. Bilimsel Felsefe Çevresi’nin 

kurulması ve sürdürülmesindeki çabası da bunun en çarpıcı örneğidir. Bu “çevre” son üç kişi kalana kadar 

her zaman yapılacakları planlayıp çalışmalarını sürdürmüştür.  Sonunda benim ve Kumru’nun2 ümitsizliğe 

kapılmamızı engelleyerek bunun akademik yaşamda olabilecek bir durum olduğunu hissettirerek bizlerin 

olgunlaşmasında etkili olmuştur.   

Onun akademik yaşamdaki bir başka farklı rolü de “yöneticiliği”dir. Yaman Hoca sıklıkla “yöneticilik” 

vasfını pek de beğenmediğini dile getirirdi. Ben ve onu yakından tanıyan pek çok kişinin bu yoruma pek 

katılmadığını söyleyebilirim. Çünkü o yine geleneksel anlamda bir “idarecilik” yapmadığı için 

anlaşılamamış ve bunun sonucunda da böyle bir düşünceye kapıldığını sanmaktayım. Oysa gerek kurucusu 

olduğu Türkiye Biyoetik Derneği’nin yönetiminde rol almayıp bunu gençlere bırakması, gerek on yıl 

süresince yürüttüğü Anabilim Dalı Başkanlığı sırasında izlediği yol ile bunu bizlere doğrudan göstermiştir. 

Hiçbir zaman “koltuk” kaygısına düşmemiş, katılmasa bile anabilim dalındaki meslektaşlarının 

düşüncelerine saygı göstererek, çoğunluğun ve azınlığın düşüncelerini alarak, kısaca zor olanı özgürlük ve 

demokrasi için uygulayarak ortak bir kararda uzlaşmaya varmaya çalışmıştır.    

Alanımızla ilgili olarak etik, tıp etiği ve biyoetiği Türkiye’de tanıtan ve yaygınlaştıran, ‘faklılaşmış uzantı’, 

‘etikte amaç araç ilişkisi’, ‘benzerlikler farklılıklar’, ‘bilimsel felsefe’, ‘antifelsefe’, ‘tıp evrimi’ onu 

                                                             
2 Kumru Arapgirlioğlu, Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Öğretim Üyesi. 
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neredeyse doğrudan çağrıştıran anahtar sözcüklerdir. Bu kavram ve konuların yaygınlaşmasında önemli rol 

oynamış, doğru bildiğini söylemekten de asla kaçınmamıştır. ‘Atatürk’, ‘evrim’, ‘laiklik’ gibi çağdaş ulusal 

ve evrensel konuların tartışılmasında ve savunulmasında belirgin bir rol üstlenerek bizlere örnek olmuş bir 

akademisyendir.   

Sevgili Hocam, sizin deyiminizle bugün “dünya değiştirirken” size hoşça kal demek istiyorum. Her 

yolculuk biraz da hesaplaşmadır aslında. Ama ne mutlu bize… hiç konuşulmadık hesabımız kalmadı 

birbirimize…  

Geçen akademik yıl sabbatikal iznimi alarak bir yıl yurt dışında bulunduğum sırada 17 Nisan 2016 tarihinde 

Evren’den bir mesaj aldım:  

“Babam dün evde öğlene doğru bir beyin kanaması geçirmiş ve hemen ilk önce 

Bilkent yakınındaki Atatürk Hastanesi (eski Trafik Hastanesi) acil, sonra da dun 

gece geç İbni Sina beyin cerrahisi yoğun bakıma alınmış. Ben bu öğleden sonra 

gelebildim ve havaalanından doğrudan İbni Sina'ya gidip gördüm: şuuru yerinde, 

sol tarafında biraz felç var ama kolunu ve ayağını hareket ettirebiliyor (ama sol 

kolda lateral hareket yok şimdilik ve sol el parmaklarını kullanamıyor). Kanama 

durmazsa ve basınç artarsa drenaj yapabiliriz dediler. 

Şimdilik durum böyle. Endişelenmeyin, iyiye giden bir tablo göründü bana.”  

 

Yaman Hoca 16 Nisan 2016 ile ölümünden hemen önce 6 Ağustos sabahı 02.30’a kadar İbni Sina 

Hastanesi’nde kaldı.  Sağlığı oldukça bozulmuştu. Zaman zaman bilincinin kapanmasına, yoğun bakımda 

kalmasına rağmen yaşamaya çalıştı.  Onu ziyaret etmekten başka elimizden hiçbir şey de gelmiyordu.  

Nurtaç3 ile Hocamızı ziyaret ettiğimiz bir günün sonrasında ne bir söz ne bir teselli cümlesi hiçbir insani 

yaklaşım, onu öylece kendi başına yaşam mücadelesi ile hastanede bırakmaya gönlümüz elvermiyordu. 

Üstelik içimizdeki karmaşık duyguları söze dökmenin olanaksızlığını da biliyorduk. Oysa bazen bir bakış, 

bir dokunuş, bir şarkı, bir film ya da bir fotoğraf tüm söylemek istediklerimizin bir yansıması gibi karşımıza 

çıkıveriyor birden. Kuşkusuz bu sorulara yanıt arayışı içindeki usumuzun seçiciliği değil mi! Ankara 

Kalesine çıkan yokuşun ara sokaklarından tepeye ulaşmak için yürürken eski, yıkık dökük belki de hiç 

kimsenin yaşamadığı bir evin duvarındaki yazılama, içimizdeki hüzünlü gerçeği öyle trajik anlatıyordu ki 

bize: “Bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin”. 

Yıllar önce nedendir bilmem ama ruhumun derinliklerinde hissettiğim Pablo Neruda’nın “Unutmak Yok” 

başlıklı şiiri, şimdi birden usumda belirdi.  Daha lise yıllarımda, şiirle tanıştığım ilk günlerde ezberlediğim 

bu şiir, uzun yürüyüşlerde bazen kendi kendime mırıldandığım dizeleriyle bana eşlik eder ya da arkadaşlarla 

birbirimize şiir okuduğumuz o eski zamanlarda... Şimdi kadim bir dosttan, Hocam’dan sonsuza dek 

ayrılırken, ölümü ve onun dayanılmaz acısını ne çarpıcı aktarıyor bana yeniden... 

Unutmak Yok 

Nerelerdeydin diye sorarsan 

Hep eskisi gibi diyeceğim 

Toprağı örten taşlardan söz edeceğim 

Sürdükçe kendini harcayan ırmaktan 

                                                             
3 Nurtaç Ekşi, yakın dostu ve aile avukatı. 
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Ben yalnız kuşların yitirdiklerini bilirim. 

Bir de kayıp giden zamanı… 

 

Neden günler yeni günleri izliyor? 

Neden kopkoyu bir gece birikiyor ağızda?  

Ve ölüm neden? 

 

Andaç değil yanımızda götürdüklerimiz 

Unutuşta uyuklayan sarımsı kumru değil 

Yaşlarla kaplı yüzler 

Boğazımıza yapışan eller  

Acıyı tatmış bir günün izleri… 

 

İşte menekşeler işte kırlangıçlar 

Bize sevinç veren ne varsa 

Geçici ve küçük duyarlıkların, yan yana göründüğü süslü kartpostallarda 

Ama bu sınırın ötesine geçmeliyim 

Dişlemeliyim sessizliğin çevresindeki kabuğu 

Ne karşılık vereceğimi bilmeden… 

 

O kadar çok ki güneşin önünde setler 

O kadar çok ki engeller 

Ve o kadar çok ki ölüm 

 

 

 

Resim 8.  Yeşim Işıl Ülman arşivinden 
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Resim 9. Prof. Dr. Yaman  Örs Türkiye Biyoetik Derneği 2003-2005 Dönemi Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 

(İlter Uzel, Nüket Örnek Büken, Selim Kadıoğlu, Serap Şahinoğlu, Şahin Aksoy) 

 

Resim 10. Türkiye Biyoetik Derneği V. Kongresi 2008 (Funda Kadıoğlu arşivinden) 
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ÖNEMLİ BİR BİYOETİKÇİ, İYİ BİR FELSEFECİ ve ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN  

YAMAN ÖRS’ÜN ARDINDAN… 

Zümrüt Alpınar Şencan, Ph.D. 

University of Calgary, Department of Philosophy 

Associate Researcher 

 

Prof. Dr. Yaman Örs ile 2007 yılında Antalya’da düzenlenen I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku 

Kongresi’nde tanışmıştım. O zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans 

öğrencisiydim. Danışmanım olan Prof. Dr. Ayhan Sol, benim tıp etiğine ve biyoetiğe ilgi duyan bir felsefe 

öğrencisi olarak mutlaka Prof. Dr. Yaman Örs ile tanışmam gerektiğini söylemişti. Biraz çekinerek 

tanışmak için yanına gittiğim Yaman Örs’ün rahat tutumu, onun yaş farkını gözetmeksizin karşısındakini 

ilgiyle ve büyük bir dikkatle dinleyip dostça ilgilenişi beni rahatlatmıştı. Tıp etiğine ilgi duyan, oldukça 

heyecanlı ve bir anlamda da aç ve toy bir felsefe öğrencisi olarak katıldığım bu kongrede Türkiye’nin 

biyoetik alanında en önde gelen isimlerinden biri olan Yaman Örs ile tanışmam, beni biyoetik ve özellikle 

tıp etiği alanına ciddi anlamda yönlendiren ilk adımdı. 

Yaman Örs ile tanışmam hayatımın önemli bir dönüm noktasını oluşturdu. Kongreden sonra düzenli olarak 

Ankara’da buluşup felsefe üzerine çeşitli söyleşilerde bulunuyorduk. Her buluşmamızda Yaman Hocam 

bana gerek kendi yazılarını gerekse çeşitli yazarların kitap ve makalelerini getiriyordu. Mutluluğum ve 

heyecanım yüzüme oldukça yansıyor olmalıydı ki her seferinde bana “Akademik mamalarını görünce 

gözlerin nasıl da iştahla parlamaya başlıyor Zümrüt” deyip, ufak bir de kahkaha atardı. Onun yazılarını 

okudukça, karşılıklı sohbet edip fikirler ve gerekçelendirmeler üzerinden tartıştıkça; Yaman Örs’ün 

düşüncelerini, bakış açılarını ve yaklaşımlarını daha iyi kavradım. Fark ettik ki benim felsefi düşüncem 

onunkine oldukça yakın. Yaman Hocam, bunun üzerine, benden kendisinin etik yazılarını bir araya 

getirmemi istedi ve onun etik kitabı üzerine çalışmaya başladık.  

Kitap üzerine çalışırken, Yaman Hoca’mın evine daha sık gidip gelmeye başladım. Uzun saatler boyunca 

çalışırdık kendisiyle. Zaman zaman bir konu üzerinde anlaşamayıp tartışırdık. Fakat bu akademik 

tartışmalarda Yaman Hocam hiçbir zaman şevk kırıcı değil, aksine son derece teşvik edici, aydınlatıcı ve 

yardımcıydı ve her seferinde ben kendi kendime daha ne kadar çok öğrenmem gereken şey var diye 

düşünüp Yaman Hoca ile çalışabilme fırsatını bulduğum için ne kadar şanslı olduğumun farkına yeniden 

varırdım.  

Gerek akademik gerek yaşamsal hemen her konuda bana destek olan Yaman Hoca’mın benim için yeri çok 

ayrı, çok özel… Kendime olan güvenim arada sarsıldığında bile kendisi bana olan güvenini ve inancını 

hiçbir zaman kaybetmedi ve bunu gerek sözleri gerekse eylemleriyle gayet açıkça hep belirtti. Bu, benim 

için çok önemliydi. Kendisi benim akademi alanındaki yol göstericim, rehberimdir. Bugüne kadar bir 

şeyleri başarabildiysem, bunu Yaman Hoca’mın desteğine, bana olan inancına, sevgisine ve dostluğuna 

borçluyum. Ona olan minnet borcumu ancak ondan öğrendiklerimi gelecek kuşaklara aktararak 

ödeyebilirim. Ve ben bunu yapacağıma dair size söz veriyorum Yaman Hocam… 
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Resim 11. Zümrüt Alpınar Şencan arşivinden  

 

Resim 11. Zümrüt Alpınar Şencan arşivinden 
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Resim 12. Zümrüt Alpınar Şencan arşivinden 

 

Resim 13. Yeşim Işıl Ülman arşivinden 
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 YAMAN HOCAMIZ BİZE NE DEMİŞTİ? 

Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman 

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 

Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu Eski Başkanı 

 

 

“İnsan tutum ve davranışları sonucunda ortaya çıkanlar değerlendirilirken, bu sonuçların neyin pahasına 

ve ne bedeller ödenerek oluştuğunu anlamak önemlidir”. 

Prof. Dr. Yaman Örs, 6 Nisan 2010 

 

İstanbul’da Bir Akşam Yemeği 

Önceden birden çok randevu ve işi planlayıp bir araya getirerek İstanbul’a yaptığı seferlerinden birinde; 

güzel bir bahar akşamı, çok sevdiği zarif bir masa etrafında, az ama zevkli bir menü eşliğinde, favori 

mekanlarından birinde sohbet ediyorduk. İstanbul’daki günleri kısıtlı, her günü en az bir faaliyet ile 

işaretlenmiş olurdu ya bir televizyon röportajı ya bir toplantıda konuşma ya bir kitabevinde imza günü veya 

bir klasik müzik konseri arasında Hocamızla görüşebilmek için bir yer bulmam gerekirdi. Bu işleri mutlaka 

önceden sıralar, mutlaka hangi gün nerede ne yapacağını düzenlemiş olurdu, öncesinde bizlerin görüşlerini 

almayı hiç ihmal etmez; iş listesine titizlikle uyardı. Sınırlı İstanbul Programı tamamlanınca da huzurla, 

Sevgili Ankara’sına, çok sevdiği kentine, alıştığı düzenine mutlulukla dönerdi.  

Sohbetlerimizde o sırada ne çalıştığını, son zamanlarda neler üzerinde durduğunu, ona fikir soran bir 

öğrenci veya araştırmacıya yöntem ve içerikle ilgili ne öneriler getirdiğini, tamamladığı ya da yeni başladığı 

veya yarım kaldığı yerden yeniden ele aldığı çalıştığı kitap, makale projelerini paylaşırdı.  Akademik hayata 

yeni başlamış bir asistan hevesi ile birden çok projeyi tutkuyla hale yola koymaya çalışır; bu programda 

sarkma ya da gecikme olmuşsa gayet huzursuz olur; aklı hep onu tamamlamakla meşgul olurdu. Bazen de 

eskileri, Amerika’daki tıp ve insan bilimleri akademik deneyimlerini, Avrupa Konseyi Biyoetik Komitesi 

Türkiye delegesi olduğu zamanki izlenimlerini, tanıdığı, takip ettiği biyoetikçileri ve mesleki yaklaşımlarını 

anlatır ve düşüncelerini paylaşırdı.  

Her Zaman Akılcı ve Adil Olanı Söylemek 

Onun hep benimsediği gibi, kişiselleştirmeden, isimleri bir tarafa bırakıp, olgulara ve mevcut çatışmanın 

niteliğine odaklanan ilkesel, nesnel tarzıyla olayları yaklaşımı karşısındakini de hizaya getirirdi. Engin 

tecrübe ve bilgisine rağmen karşısındakine eşitlikle, adeta akranı yataylığında saygı ile muamele etmesi, 

dikkatle düşüncelerini dinlemesi ve söylenen sözün olumlu yanlarını çekip, örnek alarak karşısındakini 

yüceltmesi insanı etkiler, ona duyulan hürmet hissini katmerleştirirdi. Hiçbir zaman mağduriyet üzerinden 

söylem geliştirmez, yaşamış olduğu haksızlıklara atıfta bulunmaz, olumsuzluklara bilgelikle bir sünger 

çekmiş, -hiç unutulmayan, hep zihinde kalan- geçmişe gömmüş olurdu. Hep benimsenmesi gereken ilkelere 

dikkat çeker, değerleri öne çıkarır, hangi koşulda olursa olsun zarar vermemeye dikkat eder, yaşanılanların 

iyi ve olumlu yanlarına dikkat çeker; tüm bunları soylu bir tavırla yerine getirirdi.   
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Değerler, Nasıl İnsanı İnsan Yapar?  

Böyle bir sohbet esnasında, aklıma takılan ve bana yol göstermesini umduğum bir düğümü, ona anlatmaya 

çabalarken, Yaman Hoca, aşağıdaki sözleri sakince ve rafine bir bilgelikle dile getirerek; adeta kılıcını 

indirip, düğümü çözüvermişti. Gerçekten de öyleydi:  

“İnsan tutum ve davranışları sonucunda ortaya çıkanlar değerlendirilirken, bu sonuçların neyin pahasına 

ve ne bedeller ödenerek oluştuğunu anlamak önemlidir” (1).  

Hoca, tek bir cümle içinde, bir çırpıda, yaşam denilen karşılaşmalar, deneyimler ve mücadeleler yumağında, 

insanlar arası etkileşim ve ilişkilerde, dünyadaki olguları değerlendirmede, eşsiz bir ölçüt getirivermişti. 

Sokrates’in “Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez” (2) savını anımsatan bu söz, bence birçok 

bakımdan, Hocamızın dünyaya ve olaylara bakışını çok iyi yansıtır. Onun eleştirel ve sorgulayıcı bakış 

açısını, etik ile uğraşmanın gerçek yaşam deneyimlerine nasıl sindiğini ve aslında da gerçekten bundan güç 

ve ders alınırsa kişiyi erdemli insan ve iyi bir öğretici yapabileceğini, insanları ve olayları değerlendirirken, 

içinde bulunulan koşulları, insanın ona yanıt verme duyarlık ve yeteneğini; değerlendirme yaparken 

sonuçlardan çok, yolda takip edilen yolların, ilkelerin neler olduğunu anlamayı ve bunun önemini maharetle 

özetlemişti. İnsanı insan yapanın, değerleri olduğunu ustalıkla ifade etmişti.  

İşte bunun için, yaşadığımız ikilemlerde, bocalayıp karar vermekte zorlandığımız anlarda, bazen bizi Araf’ta 

bırakan sorunlarda Yaman Hocamıza danışmak, onun ne düşündüğünü ve o durumu nasıl değerlendirdiğini 

anlamak bizim için önemliydi. Fikir ve ilham veren referans kaynağımızdı Hocamız. 

Yaşam Öyküsüne Kısa Bakış 

Kendi kaleme aldığı yaşam öyküsünü okurken; 12 Ocak 1936 Ankara doğumlu, eğitimi hep önemseyen, 

hukukçu ve sivil bürokrat, mütevazı bir aileden gelen, tıbbı seçen; yaşamı çalışmak, kendini geliştirmek, 

hep ve durmadan öğrenmeye adayan bir akademisyen hoca, bir fikir adamı ve entelektüel kişilikle 

karşılaşıyoruz. Öğrenme ve kendini geliştirme azmine tipik bir örnek, avantajlı okullardan yetişmeden de 

çalışarak, kısa zaman içinde akıcı İngilizce geliştirilebileceğini göstermesidir. İlerideki yıllarda Türkiye 

Biyoetik Derneği’nin kitaplarından birine harika bir ismi o bulmuştu: Expanding Medical Ethics to 

Bioethics (2009).  

Tıp fakültesini ve patoloji uzmanlığını tamamlamak, genç, zeki ve arzulu öğretim üyesi Yaman Örs Hoca 

için mesleki arayışlarında yeterli olmayıp; sorgulayıcı ve eleştirel bakış açısını daha fazla doyuracak, ona 

daha geniş ufuklar açacak olan, etik ve felsefe alanlarını seçmeye yöneltmiş olmalı. Hoca ilerlemeyi seçtiği 

bu dallarda, yaklaşımını da en iyi kendisi ifade etmiş, “derslerinde etik ve tarih konularını özellikle felsefe 

ve yöntem bilgisi açısından işlemeye çaba göstermiştir” (3). Tıp ve Eğitimi: Beş Öğretim Üyesiyle kitabı 

Yaman Hoca’nın, -o zamanki adıyla-  tıp tarihi ve deontoloji dalındaki doktora teziydi ve 1974 yılından 

itibaren, emekli olduğu 2003 senesine kadar, Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak akademik 

çalışmalarına devam etmişti. 

Uzun yıllar, sabırla yılmadan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yaptığı doktorasını, “Is 

biological reducible to physical? An overall critical analysis of the concept of reduction in biology” teziyle 

savunmuştu (1991). Bu emeği onu bir yandan da aynı dönemde ODTÜ Biyoloji Bölümü’nde “Canlılık 

Felsefesine Giriş”; Felsefe Bölümünde ise “Biyoetik Biyopolitika: Değerler Felsefesinde Yeni Boyutlar” 

seçmeli derslerini vermeye sevk etmiş olmalıdır (1992-1993).  
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Yaman Hoca bu birikimini, uğraş alanımızda öncü adımlar olan, “Bilimsel Felsefe, Biyoetik, Biyopolitika” 

dersleriyle geliştirmiş; gerek yazılarıyla, gerekse yürüttüğü lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) tezlerle 

bu anlamda disiplinimize liderlik etmiştir. Ülkemizde geçmişi 20-30 yılla tarihlenen biyoetik, tıp etiği 

çalışmalarının, bu yeni alana genç araştırmacıların ilgi göstermesinin ve yetişmesinin öncülüğünü yapmıştır. 

Tıp Etiği ve Felsefeyle, Toplumla Bağlantısı 

Hocanın tıp etiğine yönelmesinde etkili olan figürlerden birinin Nusret Fişek olduğu belirtilir. Tıp etiğinin, 

sadece doktorlarla sınırlı olmayıp, hasta ve toplum boyutlarıyla birlikte düşünülmesi ve “Toplumcu Tıp” 

anlayışı ile yakından ilgili olduğunu savunmuştur: “Tıbbi etik te felsefedeki etiğe dayanır; tıpta ahlaklı 

olarak nitelendirilen davranışların, tıp gerçeğinden kopmadan ahlaki olarak temellendirilmesi anlamına 

gelir. Bir davranışın ahlaki olduğunda ısrar edebilmek için etik temellendirme şarttır. Çünkü yerleşik 

kuralların tümü, özlerinde gerekli, haklı ve kabul edilir olmayabilmektedir. Bu noktada karşımıza çıkan 

diğer önemli bir yön, tıp etiğinin yalnızca hekimle sınırlandırılamayacağı (yoksa yalnızca hekim etiğinden 

söz etmek gerekirdi), aynı zamanda hastayı ve toplumu kapsadığıdır” (4). Bununla birlikte Yaman Hoca, 

meslek etiklerinin biyoetik çatısı altında bir arada bulunmasını ve birbirini güçlendirmesini son derece 

önemser; bunu her fırsatta dile getirir, yazardı. 

Yaman Hoca, 1987-1988 döneminde, Tıbbi Etik alanında Fulbright araştırma burslusu olarak Amerika 

Birleşik Devletleri’nde (Teksas Üniversitesi ve Georgetown Üniversitesi, ayrıca New York eyaletindeki The 

Hastings Center’da) bulunmuştu. 1989-1993 yılları arasında Türkiye temsilcisi olarak Avrupa Konseyi 

Biyoetik Kurulu (CDBI, şimdiki adıyla DH-BIO)’nda Türkiye’yi temsil etmişti. Hem bu uluslararası 

görevleri hem de çok sayıda bilimsel toplantıya katılımı, onun, dönemin biyoetikçileri ve felsefecileri ile 

dostluk kurmasını sağlamıştı. Örneğin Türkiye Biyoetik Derneği’nin kongrelerinin davetli konuşmacıları 

Prof. Dr. Henk ten Have, Prof. Dr. Lennart Nordenfelt bu dostlarından sadece ikisiydi.  

Türkiye Biyoetik Derneği 

Yaman Hoca’nın büyük emek verdiği bu akademik oluşumun ülkemizde en önemli ve kurumsal 

etkilerinden biri, 1994 yılında Ankara’da, Türkiye Biyoetik Derneği’nin kurulmasıdır. Tüzüğünde 

belirtildiği gibi, Derneğin kuruluş amacı, “Biyoetiğin ve biyoetik eğitiminin ilerlemesine ve gelişmesine 

katkıda bulunmak, onun sağlık uğraşları ve öteki disiplinlerle olan ilişkilerini geliştirmek; meslek 

etkinliklerinde ortaya çıkan etik sorunların incelendiği ve çözüm yollarının önerildiği bir uzmanlık yapısı 

olarak faaliyet göstermektir”. Yine Tüzük’te, “Bu bağlamda “biyoetik”ten, sağlık uğraşlarında (tıp, diş 

hekimliği, hemşirelik, eczacılık, veteriner hekimliği vb.), biyoloji gibi temel bilimlerde ve eğitim-iletişim-

hukuk gibi belli başlı uğraşsal (mesleki) etkinliklerde ortaya çıkan etik sorunların incelendiği ve çözüm 

yollarının önerildiği bir alan” anlaşıldığı belirtilir (5).  

Kurucu üyelerinden olduğu bu uzmanlık örgütünün, tıp etiği, diş hekimliği etiği, veteriner hekimlik tarihi ve 

deontoloji uzmanları ile birlikte kolektif bir emekle oluşumu dikkat çekicidir. Yaman Hoca bu öncü 

dönemden bahsederken hep nezaketle ve değerbilirlikle bu süreçte yalnız olmadığını, meslek arkadaşlarıyla 

birlikte hareket ederek emek verdiğini dikkatle ve titizlikle vurgulamayı hiç unutmazdı (6). 

Türkiye Biyoetik Derneği denince ilk akla gelecek kişi, Prof. Dr. Yaman Örs, Derneğin 13-15 Kasım 2008 

tarihinde Ankara’da yapılan Uluslararası Katılımlı V. Tıp Etiği Kongresi’nin başkanıydı. Derneğin Avrupa 

Tıp Etiği Merkezleri (EACME)’ne üyelik için başvurma kararını oybirliği ile aldığı 12 Kasım 2008  tarihli 

Genel Kurulu’nda bizzat bulunarak, karara destek vermişti. Aynı zamanda, Türkiye Biyoetik Derneği 

tarafından, 15-17 Eylül 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenen, Avrupa Tıp Etiği Merkezleri Derneği 
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(EACME 2011) Uluslararası Kongresi’nin Onursal Başkanıydı. Yaman Hoca, Kongreyi açış konuşması 

esnasında, bizden, ekrana Katalan ressam Joan Miro (1893-1983)’nun ‘Çifte Filozoflar’ tablosunun 

yansımasını özellikle istemişti. Hem yapısal hem de söylem olarak, değerden soyutlanmış cümle ile değer 

yüklü cümleyi birbirinden her zaman ayırmanın kolay olmadığını, bunun klinik tıp uygulamalarındaki 

ahlaki tartışmaları da etkileyeceği savını, Miro’nun birbirinden kesin ayırt edilemeyen felsefeciler imajı ve 

metaforu ile açıklamıştı (7)
. 

Emeklilik Sonrası Hocalık Görevleri 

Prof. Dr. Yaman Örs, Ankara Üniversitesi’nden 2003 yılında emekli olduktan sonra, Akdeniz Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda iki yıl ders vermişti. Ardından Acıbadem Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı kadrosuna destek vermek üzere 2009-2011 yıllarında, 

Felsefe ve Etik, Bilimsel Yöntem, Mantıksal Pozitivizm başlıklarında davetli konferanslar vermişti. Bugün 

mezun olarak hekim olmuş, o zamanki öğrencilerinin ders geribildirimlerinde, “Yaman Hoca’yı çok sevdik” 

notlarını çok net olarak hatırlıyorum.  

Tıp Tarihi, Tıp Evrimi 

Patolojinin ve biyolojinin kuramsal yanlarıyla ilgilenen, Yaman Hoca, bu meyanda evrim süreci ve 

kuramından yola çıkarak bir ‘evrim’ kavramı geliştirmişti. Bu sonuncu noktayla ilgili olarak, “Tıp Evrimi” 

olarak adlandırdığı ve Tıp Tarihi alanındaki çalışmalarının çekirdeğini oluşturan bir kavram da geliştirmiş; 

buna benzer biçimde, Felsefe Tarihinin yanında geliştirilebilecek bir Felsefe Evrimi kavramı üzerinde de 

çalışmıştır. “Temel yöntembilgisi” temel metodoloji adını verdiği bu uğraşı, Tıp Evrimiyle ilgili alanların 

konularının ve içeriklerinin, amacının/amaçlarının, yönteminin/yöntemlerinin kavramsal düzeyde 

araştırılmasına yöneliktir’. Şu değerlendirmesi dikkat çekicidir: «... Ancak benim açımdan temel sorun, Tıp 

Evrimi’nin akademik-bilimsel bir alan olarak daha çok geliştirilip geliştirilmeyeceği onun temel yaklaşımını 

benimseyecek, gerçekten akademik eğilimli araştırmacıların ona uygun çalışmalar yapıp 

yapamayacaklarıdır». Bu cümlesinde, akademide nitelikli araştırmalar ortaya koyabilmek için sağlam 

yönteme ve yöntem bilgisine ihtiyaç olduğunu düşündüğünü doğrulukla tespit etmişti (8).  

Tıp Kökenli Bilimsel Felsefeci 

Son yıllarında daha çok felsefe ile ilgilenen Yaman Hoca, kendisini “tıp kökenli bir bilimsel felsefeci” 

olarak tarif etmiş; pozitivist felsefenin önde gelen temsilcisi Hans Reichenbach (1891-1953)’ın “eleştirel 

izleyicisi” olduğunu belirtmiştir (9). İlkece Viyana Çevresi’nin felsefe anlayışından etkilenmiş olsa da Hans 

Reichenbach’ın savunduğu anlamda bir bilimsel felsefeci olan Yaman Örs’ün belirttiği gibi, Ahlaki 

Değerler Felsefesi olarak da adlandırabileceğimiz Etik’te, bu alan, bireyler, birey-toplum, toplum-devlet 

arasındaki, insanlar ve öteki varlıklarla doğal çevre arasındaki ilişkilerin nasıl olmaları gerektiği konusunda 

istek ve dilekleri kapsadığından, öznel bir yaklaşım söz konusudur. Buna rağmen, bilimsel felsefe akımının 

gerektirebileceği gibi, ileri sürülen savların, görüş, düşünce ve yargıların, belli bir tutarlık içinde olmaları, 

onların mantıksal, eleştirel ve semantik bir süzgeçten geçirilebilmeleri; kısacası hesap verilebilir olmaları 

önemli ve gereklidir (10).  

Aramızdan Uğurlarken 

Hocamız, hep zamanını daha iyi kullanma, eksik bıraktığı yazılarını tamamlama endişesi çekmesine 

rağmen, vefatından önceki en son İstanbul seferine yeni kitabı, Evrim Kuramının Dayanılmaz Bilimselliği 

ile gelmeyi başarmıştı (11). Bundan huzur, heyecan ve iftihar duyuyordu. Yaman Hocamızı, 4 Ağustos 2016 

tarihinde Ankara Üniversitesi’nde, uzun yıllar başkanlığını ve öğretim üyeliğini yaptığı Tıp Tarihi ve Etik 
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Anabilim Dalı’nın önderliğinde düzenlenen cenaze töreniyle aramızdan kederle ve kaybıyla ruhumuzda 

yarattığı boşluğun acısıyla uğurladık. Hocamız, cenaze töreninde dahi, farklı disiplin, kurum ve 

mekânlardan, Türkiye’nin farklı kentlerinden, çeşitli görev ve sorumluluklardan gelen, geniş bir yaş 

yelpazesine yayılan çok sayıdaki insanı bir araya getirmeyi başarmıştı. Onların, söz alarak, ifade ettikleri 

düşüncelerini ve görüşlerini dinlerken; Yaman Hoca’nın, hakikaten, insanları kendisine, sevgiyle, saygıyla 

ve samimiyetle bağlamış olduğunu bir kere gördük. Yaşamımıza bilgi, değer, renk, açık fikirlilik, ufuk kattı 

Yaman Hocamız. Hep fularlı kıyafeti, sakin konuşma üslubu, dürüst, hakkaniyetli davranış tarzı, ince 

yaşama zevki ile her zaman aklımızda olacak. Varlığı ile, bize, insanları hep yüreklendirmenin, 

cesaretlendirmenin önemini; kırmadan nezaketle eleştirme becerisini; ilkesel, nesnel, akılcı değerlendirme 

biçimini; insani, barışçıl, duyarlık ve soylulukla davranmanın önemini hissettirdi, gitmeden önce...   
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Resim 14. Türkiye Biyoetik Derneği V. Kongresi 2008 (Yeşim Işıl Ülman arşivinden) 

 

Resim 15. Yeşim Işıl Ülman arşivinden 
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Resim 16. TBD-EACME Yıllık Kongresi- 2011 (Yeşim Işıl Ülman arşivinden) 

 

 

Resim 17. Sevgili eşi Prof. Dr. Ülken Örs ile birlikte (Yeşim Işıl Ülman arşivinden) 
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PROF. DR. YAMAN ÖRS’ÜN ARDINDAN 

Prof. Dr. Neyyire Yasemin Yalım 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 

 

Bu yazı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ord. Prof. Dr. Abdulkadir Noyan Konferans Salonunda, 06 

Ağustos 2016 tarihinde, Prof. Dr. Yaman ÖRS’ün cenaze töreninde yapılan konuşma metni temel alınarak 

hazırlanmıştır. 

 

Prof. Dr. Yaman Örs ülkemizin yetiştirdiği en önemli bilim ve düşün insanlarından, en üst düzeydeki 

entelektüellerden biridir. Hem çok değerli bir hoca hem de ender bulunan gerçek bir aydındır.  

Yaman Hoca’nın çok onurlu, çok verimli ve çok renkli bir yaşamı oldu. Ve bu yaşamı özellikle 

öğrencileriyle hiç sakınmadan, çekinmeden, saklamadan paylaştı. Onun için biz çok şanslıyız. Kendisini 

tanıyanların onu tanımlarken ilk akıllarına gelen özelliği zarafeti ve ince zevklere sahip oluşudur; O ince 

zevklerini bizlerle paylaşan, bize yaşamın güzelliklerinin ayrıntılarda gizli olduğunu öğreten kişidir. 

Sonsuz meraklı bir insandı. Sonsuz meraklı, sonsuz özenli ve titiz bir akademisyendi. Ama daha önemlisi, 

mert bir akademisyendi. Dürüst bir akademisyendi. Lafını eğip bükmezdi; kimseden korkmazdı, ne bedel 

ödeyeceğini düşünmez; söyleyeceğini söylerdi. Nitekim bunun bedelini de hayatının çeşitli safhalarında, hiç 

yakınmadan ödemiştir. Türkçeye aşık bir insandı. Türkçe için yaptığı özellikle tıp terimleri alanındaki 

çalışmalar pek çok dilbilimciye ilham kaynağı olmuştur. Bu çabasında disiplinler arası iş birliğine çok önem 

verirdi. Farklı disiplinlerden gelen akademisyen ve uzmanlarla, profesyonel bir saygı çerçevesinde nasıl 

çalışılacağını, ortak bir dile nasıl ulaşılacağını bize yaşatarak öğrettiği için şükran duyuyorum.  

Yaman Hoca’nın öğrencisi olmak bana her zaman bir ayrıcalık gibi gelmiştir. Onun öğrencisi olmaktan 

daima onur duydum. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim 

Dalında açtığı Deontoloji Doktora Programının Yaman Hoca’nın deyimiyle ikinci kuşak öğrencilerinden 

biriyim. Dolayısıyla yaşamının bir döneminde Yaman Hoca’yı tanımak fırsatı bulmuş şanslı gruptanım.  

Bildiğim şeylerin çoğunu Yaman Hoca’dan öğrendim. Ondan öğrendiğim en önemli iki şeyi burada sizlerle 

paylaşmak isterim. Bunlardan birincisi, fikrine hiç katılmadığı, hatta tamamen karşı olduğu insanlarla 

tartışma yaparken kullandığı üsluptu. Böyle bir sahneye tanık olan kişi bunu kolay kolay unutamaz. Yaman 

Hoca’nın itiraz ederkenki o zarif hali hep gözümün önündedir. O’nu bu açıdan gözlemek bir akademisyen 

için paha biçilmez bir deneyimdi. 

İkinci öğrendiğim ve benim hayatımı çok etkileyen şeyse bizlerin kendimizi var etme çabamıza nasıl sabırla 

tahammül ettiğidir. Ben Yaman Hocamla tez yaptım ve O benim hayatımda tanıdığım en akıllı, kavrayışı en 

yüksek insanlardan biriydi. Çoğu zaman benim söyleyeceğim şeyi, ben söylemeden altı ay önce kavrardı; 

fakat beklerdi, ben söyleyebileyim diye beklerdi. Bu beklemenin ne kadar zor bir şey olduğunu 

öğrencilerimle bir şeyler yaparken o kadar net anladım ki, hocama saygım bir misli büyüdü. Yaman 

Hoca’nın ne kadar değerli bir mentor olduğunu aslında öğrenciliğim bittikten ve kendi öğrencilerim 

olduktan sonra daha iyi anladım. Karşınızdakinin dilinin ucundakini söylemeden bekleyebilmek, yarım 

cümlesini tamamlamamak bir hoca için öğrenilmesi elzem, ama bir o kadar da irade gerektiren bir beceri. 
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Yaman Hoca bunları yaptıktan sonra, siz kendiniz bir şey söylediğiniz, nihayet bir düşünceye ulaştığınız 

için gururlu ve mutlu olduğunuzda, size küçücük bir armağan verirdi. Minicik bir dokunuş, düşüncenizin 

üzerine onu parlatan, incelten minicik bir dokunuş. Oradan anlardınız ki, altı aydır sizin doğurmanızı 

beklemiş. Ve şaşar kalırdınız. Tabii bunu bilmek başka şey, yapabilmek başka bir şey ve bilemiyorum kendi 

öğrencilerimiz için bunu yapabiliyor muyuz; ama bunun çok değerli bir yetenek olduğunu düşünüyorum. 

Yaman Hoca bize birçok şey bıraktı. Bunlardan bence en önemlisi, düşüncelerle, sözcüklerle örülmüş 

kocaman düşünsel bir dağarcıktır. Bu dağarcık onu da ömrünü de aşacak ve gelecek zamanlara ulaşacaktır. 

Yaman Hoca’yla tanışma şansı bulamamış, ama onun anekdotlarıyla, öyküleriyle, sözleriyle tanışmış, o 

vesile ile hocayı tanıyan bir öğrenci ve akademisyen grubu vardır. Yaman Hoca’nın düşünce ve öğretileri 

onların yaşamlarına da dokunmuş ve o yaşamları da zenginleştirmiştir. Eminim gelecekte de onun kitapları 

ile düşünceleriyle, ilkeleriyle karşılaşarak onu tanıyacak ve çok sayacak büyük bir grup olacaktır. Hocanın 

sözlerinin onlara ulaşacağından eminim.  

Yaman Hocamı sonsuzluğa uğurlarken onun aydınlanmacı, bilime ve akla inanan, eleştirel düşünceyi 

benimseyen felsefesinin gelecek kuşaklara aktarılmasında tüm öğrencilerinin ve dostlarının üzerlerine 

düşeni yapacaklarına inanıyorum. Bunu Yaman Hocamıza borçluyuz.  

Sevgili Hocamın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. 
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Bizler Serap, Yasemin, Selim ve Funda “İkinci Kuşak Doktora Öğrencileri”niz olarak, tüm dernek üyelerimiz adına,  
hayatımızdaki varlığınızdan duyduğumuz kıvançla ve ayrılığın hüznüyle size sesleniyoruz…  

 

Güle Güle Sevgili Yaman Örs… Aydınlıklar İçinde Uyu… 
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