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İstanbul Tabip Odası ve Barış Akademisyenleri  “Hamzaoğlu” Oyununu Sahneliyor 

TİMSAH’TA ONUR HAMZAOĞLU HEPİMİZ İÇİN OYNAMIŞTI 
HAMZAOĞLU’NDA HEPİMİZ ONUR HAMZAOĞLU İÇİN OYNUYORUZ! 

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yayın organı Toplum ve Hekim dergisinin Editörü, TTB’nin otuz yıllık emektarı 
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu 109 gündür Ankara’da Sincan Cezaevi’nde, 116 gündür özgürlüğünden yoksun. 

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, akademik birikimiyle yaşamını halkın sağlığına adamış çok değerli bir bilim insanı, 
sağlık bilimleri ile sosyal bilimler arasında disiplinler arası çok önemli köprüler kurmuş bir araştırmacı, halkların 
ve emekçilerin hakları ve özgürlükleri için yıllardır mücadele veren bir aktivisttir. Eşitsizlik gibi birçok insanın 
kaçtığı yakıcı sorunları kendisine çalışma alanı haline getirmiş̧ ve bilgiyi toplumsallaşması için üretmeyi en büyük 
görev saymıştır. Akademik ve bilimsel çalışmalarını toplum için, toplum içinde yürütmeyi kendisine esas 
edinmiştir. 

Onur Hoca’yı Türkiye kamuoyu özellikle Kocaeli Dilovası’nda sanayinin çevre ve insan sağlığı üzerine yürüttüğü 
araştırmalarıyla yakından tanımıştır. Açık söylemek gerekirse 1990’lardan başlayarak biriktirdikleri/yaptıkları ve 
paylaştıklarıyla “rahatsızlık verdiği” halk sağlığı düşmanlarının Onur Hamzaoğlu’nu hedef tahtasına koymaları 
Dilovası araştırma sonuçlarında somutlanmıştır.  

Onur Hoca halk sağlığına bütünlüklü bakan, bu tutarlılıkla sözünü ve eylemini doğallıkla ifade eden bir bilim 
insanıdır. Bu nedenle yaşadığımız topraklarda yıllardır insanımızı en çok öldüren, sakat bırakan, yoksullaştıran, 
kısacası her anlamda tüketen silahlı çatışma ortamının da bir an önce sonlanması, silahların susması için tutarlı 
her halk sağlıkçı gibi bir barış aktivisti olarak elinden geleni yapıyordu. Bu anlayışla “Bu Suça Ortak Olmayacağız” 
başlıklı savaş değil, özde barış isteyen metnin 2000’i aşan imzacısından birisi oldu. Ne yazık ki 2 Eylül 2016 
tarihinde çıkartılan 672 sayılı KHK ile onu işinden ederek, bu değerli bilim insanının halkın sağlığına katkı 
sunmasının önüne geçmek istediler. Buna rağmen Onur Hamzaoğlu, OHAL koşullarında akademik, bilimsel ve 
toplumsal, siyasi mücadelesini sürdürdü, halkın sağlığını ve sağlığının vaz geçilmez ön koşulu olan barışı her 
yerde savunmaya devam etti. Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin kurucuları arasında yer aldı ve Dayanışma 
akademilerine emek vermeyi ve onlara katkı koymayı amaç edindi. 

Bu anlayışla, son yıllarda bilim dünyasının, çevre ve halk sağlığı mücadelesinin çok önemli bir kamusal simgesi 
olan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, siyasi alanda da aktif bir hak savunucusu olarak, 2011 yılından beri içinde yer 
aldığı Halkların Demokratik Kongresi’nde 2017 yılından itibaren, eş sözcülük görevini üstlendi. 

Onur Hoca HDK eş sözcüsü olmasına rağmen, 30 Ocak 2018 günü bütün işini gücünü bırakarak Ankara’ya TTB 
binasına geldi: TTB Merkez Konseyi üyeleri “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklaması nedeniyle 
gözaltına alınmıştı! 

TTB’li kimliğiyle, toplumcu, demokratik, laik, eşitlikçi, bağımsız, özgür, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya ve 
Türkiye isteyen, toplumun sağlık hakkı temelinde hekimlik değerleri ve hekim hakları savunucusu hekimleri 
yetiştiren bir okulun öğrencisi olarak 30 Ocak’ta “sıralardaki” yerini aldı. 5 Şubat akşamına kadar hemen hiç 
ayrılmadı, deyim yerindeyse bir hafta boyunca TTB’de yattı; Onur Hoca TTB MK üyeleri gözaltından çıkana kadar 
TTB’deydi. 

Bu çabası da çok dikkat çekmiş olacak ki, benzer gerekçeyle, yani barışı savunduğu için, 4 Şubat tarihinde 
yapılan, HDK basın açıklaması gerekçesiyle HDP 3. Büyük Kongresi’nin öncesinde tüm ülkede gerçekleştirilen 
operasyon dalgasında 9 Şubat’ta gözaltına alındı, 17 Şubat’ta tutuklandı. 

Bu tutuklamayı yalnızca muhalefete göz dağı vermek olarak görmek eksik olur, söz konusu olan, aynı zamanda 
ve her şeyden önce, kâr hırsıyla çevre kirliliği ve halk sağlığı sorunlarını görmezden gelenlerin rövanşıdır. 

Demokrasilerde halk,  isteklerini yönetime sadece dilekçeler yazarak iletmez: Yola çıkıp pankartlarla, sloganlarla 
yürümek, Gezi’de görüldüğü gibi bir yerde dikilip durmak, isteneni şiir ya da şarkı ile açığa vurmak da 
demokratik isteklerin duyurulması için kullanılagelmiş olan yöntemlerdir. Tiyatro da bu konuda yararlanılmış 
olan çok değerli bir ortam olmuştur. 

Bir de yönetimlerden istenenleri tiyatronun olanaklarından yararlanarak politik ve sosyal hiciv/eleştiri yoluyla 
açıklamış olanlar vardır. Bu konuda başarılı eserler vermiş olan Haldun Taner, kabare tiyatrosu formundan 
yararlanmıştır. 



Haldun Taner ilk kabare tiyatrosu denemesini 1962’de gerçekleştirmişti. Taner, demokrasinin eksikliklerini ve 
dönemin yöneticilerinin bu konudaki yetersizliklerini ‘Bu Şehr-i Stanbul ki ‘62’ oyununda konu edinmişti. 

Biz de ülkemizin demokratikleşmesi için şart olan insan haklarına, düşünce özgürlüğüne ve akademik özerkliğe 
saygının yeniden oluşturulması ve güvence altına alınması isteğimizi duyurmak için bir kez daha tiyatroya 
sığınıyoruz. 

Bu ülkede son zamanlarda çok sayıda akademisyen ve idari personel -geçerli bir gerekçe gösterilmeden- 
üniversitelerden uzaklaştırıldı ve memleketin en üst düzeyde bilgili insanları olan öğretim 
üyelerinin düşüncelerini açıklamaları ve barışı yeğlemeleri suç sayıldı. 

Geride bıraktığımız yıl içinde görevlerinden uzaklaştırılmış olan biz akademisyenler ve İstanbul Tabip Odası, 
Haldun Taner’in Dostoyevski’nin bir öyküsünden esinlenerek yazmış olduğu bir oyunu, TİMSAH’ı sahneleyerek 
bu tutumu İstanbul’da, İzmir’de ve Eskişehir’de eleştirmiş, düzeltilmesini istemiştik. Taner, TİMSAH oyununu 
1960’da kendisinin de aralarında bulunduğu üniversite öğretim üyelerinin askeri yönetim tarafından gerekçesiz 
uzaklaştırılmasına tepki için kaleme almıştı. 

Biz de öyle yaptık!  

Arkadaşımız, dostumuz,  meslektaşımız Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun bir an önce serbest bırakılması talebini 
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nu konu edinen bir oyun ile dile getiriyoruz. 

Timsah’ta Onur Hamzaoğlu Hepimiz İçin Oynamıştı, 

Hamzaoğlu’nda Hepimiz Onur Hamzaoğlu İçin Oynuyoruz! 

Değerli katkıları için kendilerine çok teşekkür ettiğimiz Genco Erkal’ın danışmanlığında ve Gülsüm Soydan’ın 
yönetiminde bir okuma tiyatrosu biçiminde hazırlanan oyun 12 Haziran 2018 Salı  saat 20.00’de Şişli Belediyesi 
Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sunulacaktır. 

Onur Hamzaoğlu Hocamız ve barış akademisyenleri konusundaki çağrımız ancak oyunu izleyeceklerin katkıları 
ile güçlenecek ve anlam kazanacaktır! Demokrasinin hava kadar, su kadar gerekli olduğuna inanan, oyunu 
katkılarıyla anlamlandıracak izleyicilerimizi bekliyoruz! 

İSTANBUL TABİP ODASI 
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