BÜLENT TİMUR DEMİRGİL
01 Aralık 1960 da Polatlı/Ankara’da doğdu. Baba
tarafından Polatlı-Haymana eşrafından Hıdır
Demirgil, anne tarafından Polatlı eşrafından
Hacı Hasan Özalp’ın torunudur. Mehmet Gönenç
İlkokulunu 1972’de bitirdikten sonra Eskişehir
Maarif Koleji ( Daha sonra Eskişehir Anadolu
Lisesi adını almıştır.) sınavlarını kazanarak
orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştır.
Diriliş düşüncesi ve Hareketi ile ilk tanışması bu okulda
lise yıllarında hocaları Merhum Abdurrahman Turan, Merhum
Selahaddin İpek ve Ömer Öztürk vasıtasıyla olmuştur. Yine bu
dönemde bir grup okul arkadaşıyla birlikte çıkardığı ‘Çerağ’
adlı duvar dergisiyle ilk edebi ürün denemeleri başlamıştır.
1979 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi’nde (Çapa) yüksek öğrenime başladı. Üniversite
döneminin ilk yılından itibaren Diriliş dergisinin yayın
faaliyetlerine katkıda bulunmaya çalıştı ve ilk çeviri,öykü ve
şiir çalışmaları DİRİLİŞ DERGİSİ’nde yayınlandı. Diriliş’in
1980-81 haftalık yayın ve 1983’de Diriliş Gazetesi (Günlük
gazete) dönemlerinde aktif olarak çalıştı.
Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Mecburi Hizmet
Yasası nedeniyle tayin olduğu Gaziantep SSK Hastanesinde
hekimlik mesleğine başladı. 1987’de uzmanlık sınavını
kazanarak Haydarpaşa Numune Hastanesinde Beyin Cerrahisi
ihtisasına başladı ve 5 yıllık eğitim sonrası 1992’de Beyin ve
Sinir Cerrahisi Uzmanı oldu.
Yine bu dönemde çıkan Diriliş dergisinde şiir ve
öyküleriyle katkıda bulunmaya çalıştı.
1992’de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniğine mesleğini icra

etme ve asistan eğitimine katılma görevi ile tayin oldu. Bu
tarihten ,1992, günümüze kadar 23 yıl boyunca kesintisiz
olarak bu hastanede çalışarak mesleğini icra etti ve
asistanlık eğitimi alan meslektaşlarına bilgi ve deneyimini
aktardı.
1993’de Askerlik yükümlülüğünü Kasımpaşa Askeri
Hastanesinde Beyin Cerrahisi Uzmanı olarak yerine getirdi.
1994’de gönüllü olarak katıldığı bir grup meslektaş
topluluğu ile birlikte Bosna-Hersek’e gitti ve Zenica ve
Travnik Hastanelerinde, BM görevlisi olarak, iç savaştan zarar
görmüş ve mağdur Boşnak kardeşlerimizin tedavi ve cerrahi
müdahalelerinde çalıştı. Dayton Barış Anlaşmasından sonra
yurda döndü.
Bu dönemden sonra da şiir ve düzyazı çalışmaları devam
etti ve yayımlandı. Kitap Dergisi Sezai Karakoç Özel Sayında
“Kırkbirinci Saat” başlıklı yazısı yayımlandı.
1994’de Cornell Medical Center Neurosurgery Departmant,
Manhattan-NY ve UAMS , Little Rock-Arkansas’ta misafir hekim
olarak mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla çalıştı.
2011 de Helsinki Üniversitesi Nöroşirurji Kliniğinde misafir
hekim olarak bulundu. Ulusal ve uluslarası Nöroşirurji
dergilerinde değişik zaman aralıklarında yayınlanmış makale ve
araştırma yazıları ile bilimsel katkıda bulunmuştur.
Cilt Hastalıkları Uzmanı Fügen Hitay Demirgil ile evli
olup 3 çocuk babasıdır.
Oy pusulasındaki yeri bağımsızlar 8. sıradır.

