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Toplumsal barış; istikrar, kalkınma, adalet, can ve mal güvenliğinin yanı sıra sağlığın da 
ön koşuludur. Sağlık ise bireyler için eşit şekilde ulaştırılması gereken bir insan hakkıdır! 
Bu bakış açısıyla, sağlığı tehdit eden her durumun mücadele edilmesi gereken bir konu 
olduğu bilinir. Son dönemlerde, ülkemizde, şiddetin giderek yaygınlaşması toplumsal 
barışı ve her yaş grubundan insanlarımızın sağlıklarını tehdit eder hale gelmiştir.  

Konuya ilişkin günlerden bu yana çok farklı kesimlerden tepkiler ve görüşler 
paylaşılmaktadır. Türk Geriatri Derneği olarak, sürecin bütün bileşenlerini ve 
değerlendirmelerini gözeterek konuya yaşlılar açısından da bakmak gerektiğini ifade 
etmek istiyoruz. 

Yaşlılarımız çoklu süregen hastalıklarla ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan yeti kayıpları 
ile baş etmeye çalışmakta ve yaşam kalitelerini korumak için çaba harcamaktadırlar. 
Özellikle solunum sistemi ve kalp hastalıklarının sık görüldüğü bu yaş grubunda solunum 
sisteminde tahribat yaptığı kesin olarak ispat edilmiş bir etkenin (gazın)1,2 solunması ileri 
yaştaki kırılgan ve örselenebilir yaşlılar üzerinde de ciddi risk oluşturmaktadır.  

Doğrudan etkilenimlerin yanısıra, son günlerde yaşanan olumsuzlukları dikkat ve endişe 
ile takip eden, çocuklarının, torunlarının, yakınlarının sağlıklarından sürekli olarak endişe 
duyan büyüklerimizin beden ve ruh sağlığının yaşanan bu olaylar karşısında olumsuz 
etkilenmesinin önlenmesi, depresyon ve kaygı başta olmak üzere ruh sağlığını bozan 
koşul ve durumların önlenmesi için barışçıl yöntemlerin öncelikli çözüm olduğunu 
düşünüyoruz.  

Hepimizi çok üzen bu olayların sona ermesini, demokrasiyi gerçekten içselleştirmiş, barış 
içinde, vatandaşların birbirlerinin yaşam tarzlarına, fikirlerine ve değerlerine saygı 
duyduğu, güçlü ve huzurlu bir Türkiye için kamusal otoritenin her kademedeki 
yöneticilerini ve tüm siyasi partilerin yönetici ve temsilcilerini özel bir çabaya davet 
ediyoruz. Toplumun bir an önce beklendiği gibi dingin yapısına kavuşması için bu 
kurumsal yapılanmaların her zamankinden çok daha fazla çaba harcamalarına 
gereksinim olduğunu düşünüyoruz. Kurulması beklenen kararlı ve sağlam zeminde, 
elbette medya organlarının, sivil toplum kuruluşlarının üzerlerine düşen sağlıktan, 
insandan, barıştan yana olan görevlerini yerine getirmeleri de sürecin güçlenmesi 
açısından gerekli olacaktır.  

Saygılarımızla.. 

                                                            
1 http://www.toraks.org.tr/news.aspx?detail=1555 
2 http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/kimyasal-3838.html 


