KENDİSİYLE ONUR DUYDUĞUM BİR ÖĞRENCİM
Dr. Fahrettin ER (Üroloji Uzmanı)
Bütün insanlar fıtraten kıskançtır. Ama iki kesim var ki, bunlar kıskanç değildir. Biri
anne babalar, diğeri de biz öğretmenler. Her anne baba çocuklarının kendilerinden çok ama
çok yüksek konumlarda olmasını isterler. Bir de öğretmenler. Biz öğretmenler de
karşılaştığımız her öğrencinin konumunun çok iyi olması bizleri sevindirmektedir. Şahsen ben
karşılaştığım her öğrencimin iyi bir meslek sahibi, mutlu bir yuvasının olması beni kendi
çocuğum gibi sevindirdiği gibi, her hangi bir baltaya sap olmayan öğrencimin durumu da beni
yürekten üzmektedir. 122 yıllık köklü mazisi olan Manisa Lisesi’nden mezun olup, bakan,
vali, büyükelçi, bilim adamı, dekan, rektör, sanayıcı doktor bir çok öğrencimiz
bulunmaktadır. Bu yazımda kendisiyle gurur ve onur duyduğum ve her ilde mutlaka eşi
bulunması gereken bir öğrencimi sizlere takdim etmek istiyorum
On parmağında, ondan fazla hüner olan bir insandır. Başarı ile sürdürdüğü meslek
hayatının yanında Manisa’nın tarihî ve kültür mirasına sahip çıkmaya çalışan tarih
meraklısı bir insandır. Manisa’nın harap olan bazı tarihî çeşme ve vakıf eserlerinin
kitabelerini yenisi yapıldığında tekrar yerine konmak üzere el’an onun tarafından muhafaza
edilmektedir. Sağlık ve Eğitim Derneği Başkanı olarak hastane bahçelerine çeşme
yaptırdığı gibi Merkez Efendi Devlet Hastanesine, Doğum Evine, Moris Şinasi Çocuk
Hastanesine ve sağlık ocaklarına mefruşat ve cihaz takviyesi yanında, ihtiyacı olan fakir
hastalara da sakat arabası, ilaç yardımı ve protez göz takma konularında yardımlarıyla
destek olmaktadır. Bunun yanında yoksul ailelerin zeki çocuklarının eğitimi için burs
desteğinin yanı sıra Manisa’nın varoşlarında OKS ve ÖSS test çözüm merkezleri açma
çalışmaları içindedir. İlimizde bulunan bazı vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının da
gönüllülerindendir.
Ayrıca mesleğinin arta kalan zamanlarında özellikle hafta sonlarında Yunt Dağı ve
Spil Dağı eteklerindeki yabanî ağaçlara, çitlembik ağaçlarına meyve ve fıstık aşısı
yapmayı kendisine adeta hobi edinmiştir. Yine her sene kendisi tarafından temin edilen
çuvallar dolusu bademleri, Çevre ve Orman Müdürlüğünden aldığı bilgi desteği ile
dağlardaki boş arazilere ekmek suretiyle hem Yüce Peygamberimizin “Kıyamet koparken
yapacağınız en hayırlı iş ağaç dikmektir.” öğüdünü yerine getirmekte hem de Manisa’nın
yeşillenmesine ve ağaçlanmasına katkıda bulunmaktadır.
Her ilde bir Fahrettin ER ile bir Sadullah BULGULU’nun bulunması o il için bir
kazançtır. Manisa’mız böyle iki fedakâr insana sahip olmakla şanslıdır.
Bu kitab ikinci baskıya girerken Dr. Fahrettin Er, bitmeyen tükenmeyen enerjisi ile
insanımız ve insanlık için faydalı olmaya ve faydalı organizasyonlarına devam etmiş ve halen
de fasılasız bir şekilde devam etmektedir. “ ANADOLUDAN AFRİKA’YA ŞEFKAT ELİ”
projesi adı altında başta Manisa Belediyesi ve Manisa Belediye Başkanımız Sayın
Bülent Kar, Belediye Başkan Yard. Recep Kafes ve Kültür Sosyal İşler müdürü Sayın
Mümin Deniz’in de destekleri ile Türkiye genelinde kurulan sosyal amaçlı kurulan ( Konya
Dost Eli Derneği, Gümüşsuyu Vakfı, Müsiad, Utesev Vakfı, Ben Ötesi Derneği) vakıfları
gibi kuruluşları organize ederek, Manisa’dan Op. Dr. Fatih Haskaraca, Op. Dr. Muzaffer
Yurttaş ve Türkiye genelinden de yeryüzü doktorları üyelerini organıze ederek Nijer’in
TESSEOUA( Büyük Sahra Çölü) da tesbit edilen 160 hastanın fıtık ameliyatı ile Türkiye’nin
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muhtelif yörelerinden Göz doktoru Dr. ( adı ?) Karaman ile birlikte organize ettiği göz
doktorları ile de birçok hastanın katarak ameliyatlarını gerçekleştirerek görmeyen gözleri
ışığa kavuşturmuşlardır. Ameliyat için kullanılan tüm anestezik ve tıbbi malzemeler tamamen
Manisa Belediyesi ile Manisa Sağlık İl Müdürlüğü, ağrı kesiciler de Bank Asya tarafından
karşılanmıştır. Nijer’deki bu çalışmalara ait resimler Manisa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü tarafından kültür ve sanat faaliyetleri olarak öncelikle Manisa ve çevresinde daha
sonra da Türkiye genelinde muhtelif illerde sergilenmiştir.
Bu ameliyatların yanında 200 hastaya diş tedavisi yine 300’ü aşkın hastaya ilaç
tedavisi ile susuzluğun had safhada olduğu bu bölgede her biri 20.000 dolara mal olan 7 adet
su kuyusu, 100 ‘ün üzerindeki dul kadına geçimlerini sağlamak üzere 3 dişi ve bir erkek
olmak üzere 4 ‘er adet keçi satın alarak teslim etmişlerdir. Bunun yanında birçok yetim ve
öksüz çocukların da eğitim vs ihtiyaçlarını da üstlenmişlerdir.
Bütün bu hayır işlerinin yanında yerel ve ulusal televizyonlarda kendi mesleği ve
külürel çalışmalarına dair televizyon programları, yerel gazetede köşe yazarlığı, yine yurt
içinde ve yurt dışında yine kendi mesleği ve kültürel konularda verdiği konferanslarla
çevresinde büyük ilgi ve alaka ile izlenmektedir.
Bu yoğun faaliyetleriyle halkın ve hükümet erkânının dikkatini çeken hayır, kültür ve
vakıf adamı Dr. Fahrettin Er’ 2008 yılında Başbakanımız Sayın Recep Tayip
ERDOĞAN tarafından “2008 YILININ VAKIF İNSANI ÖDÜLÜ” ile taltif edilmiştir.
Bunun yanında aldığı diğer ödüller:
1- 2007 Yılı Manisa Tarzanı Çevre Ödülü
2- 2007 Yılı Manisa Sivil toplum Gönüllüsü
Kendisine Cenab-ı Haktan
devamını diliyorum.

sağlık ve mutluluk dileğiyle gayretli çalışmalarının
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