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Sayın Koray Gürbüz‘ün AYDINLIK Gazetesinde 29.9.2015 günü yayımlanan, bir Gazimizden 

kalkarak aktarılan “Hayalet Uzuv Sendromu” başlıklı yürek yakan makalesinde dile getirdikleri 

gerçektir ve abartılı değidir. Bir hekim olarak yabancı olmadığımız bir sorundur. Değindiğimiz 

makale (http://ahmetsaltik.net/2015/10/01/hayalet-uzuv-sendromu-ve-bize-dusundurdukleri/)  

bizi bu yazıyı yazmaya zorladı. 

 

*****  

Fantom / Hayalet ağrıları, bu hastalarımızın yakasını bırakmamaktadır. Bilindiği gibi Fantom 

“hayalet” anlamına geliyor ve sesten hızlı uçan bu uçaklar, önce bir noktadan “sessizce” (!) 

geçiyorlar, denk gelirse o anda görülebiliyorlar. Motorlarının gürültüsü, kendileri gözden yittikten 

sonra duyuluyor. Böylelikle, gökyüzünde uçak yokken (!), uçak gürültüsü algılanmış oluyor.  

Bu bir sanrı (hezeyan) değil, gerçek. Salt Gaziler için değil, başkaca tıbbi nedenlerle de (trafik kazası,  

iş kazası, tümör, sigara içimine bağlı Buerger hastalığı ürünü damar tıkanıklığı..  gibi) özellikle 

bacakların (kolların da!) kesilmesinden sonra, dayanılmaz ağrılar sürebiliyor! 

Öyle ki, sigaraya bağlı Buerger hastalığı yüzünden gelişen damar tıkanıklığı yüzünden hastalar 

dayanılmaz ağrılar duyumsar ve an gelir, bacaklarının / kollarının kesilmesi için adeta yalvarırlar! 

Ne var ki o dayanılmaz ağrılar sürer gider.. Merkezi sinir sisteminin (Beynin) koşullanmasına bağlı 

gelişen bu sanrısal ağrı yolaklarının (pathway) kırılması (sönümlendirilmesi), uzun süreli ciddi 

psikiyatrik – psikolojik rehabilitasyonu gerektirebilir. 

Bu bakımdan, Gazilerimizin ve benzer durumdaki hastalarımızın bu yakıcı süreğen (kronik) 

sorununu iyi kavramak ve başetmeleri için tam aile desteği, tıbbi destek… sağlamak gerekir. 

***** 

Hal böylesine çok boyutlu ve yürekleri sızlatan nitelikte iken, 

– Askerlik yan gelip yatma yeri değildir.. 

– Bu mesleğin fıtratında ölüm var.. 

– Şehitler.. birkaç kelle.. 

– Birkaç Mehmet öldü diye Meclisi toplayacak değiliz.. 

– Ahlakı bozuk şehit babası.. 
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gibi çok incitici / aşağılayıcı  özleri Başbakan – 12. CB RT Erdoğan, eski M.E. Bakanı Hüseyin Çelik 

gibi AKP’li üst düzey yöneticilerin ağzından duymak kahredicidir. Ulus olarak acımızı katlamaktadır. 

Bu tür olumsuz (patolojik) davranış sahiplerine bir nebzecik olsun empatik (özdeşimsel) 

davranabilme yetisi diliyoruz. 

Şehit cenazelerinde isyan eden şehit yakınları aleyhine dava açmak / açtırmak artık sözün 

tükendiği yerdir, katmerli zulümdür. Bu davalar hemen geri alınmalıdır.  

Erdoğan, kimi söz ve davranışları ile insanları çileden çıkarmaktadır.  

Bir hakaret suçu oluşuyorsa, bunda Erdoğan’ın doğrudan tahrik gibi ağır kusuru – sorumluluğu 

vardır ve davalarda bu husus sanık yapılan çok sayıda insan lehine değerlendirilmeli ve yaşamın 

olağan akışı içinde ağır eleştiri sayılarak tazminat ve ceza yaptırımına gidilmemelidir. 

Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘nin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 

(AİHS) dayalı “ifade özgürlüğü – ağır da olsa eleştiri hakkı” kapsamında (md. 10) kalıcı içtihat 

niteliği kazanan çok sayıda istikrarlı kararı vardır. 

Bir devlet başkanı, özellikle kamuoyu önünde, söz ve davranışlarına en üst düzeyde özen 

göstermek zorundadır. Çok ağır da olsa eleştirilere demokrasi gereği dayanç (tahammül) 

göstermeli, hoşgörmelidir. 

 

Erdoğan aynaya bakmalı ve artık insaf etmelidir. 

 

Şehit ve Gazilerimizin sevgin (aziz) anıları önünde ödenemeyecek bir minnetle eğiliyoruz. 

 

Sevgi ve saygı ile. 

01 Ekim 2015, Ankara 


