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“EAGE” YE
SONSUZ

TEfiEKKÜRLER

23. ULUSAL
GASTROENTEROLOJ‹

KONGREM‹ZE YEN‹ B‹R
SOLUK

“EAGE Postgraduate Course”
Ulusal Gastroenteroloji Kongresine

renk verdi!

Gastroenterolojiye soluk verenleri
ülkemizde tekrar görmekten s›n›rs›z

mutluluk duyduk!

Organizasyonda eme¤i geçenleri
kutluyoruz...

Her ülkenin yabanc› bir yüze ve
sese ihtiyac› vard›r.

MMAANNEEVV‹‹  MM‹‹RRAASSIIMM  AAKKIILL  vvee

BB‹‹LL‹‹MMDD‹‹RR!!
“Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma,

hiçbir donmufl ve kal›plaflm›fl kural b›rakm›yorum.

Benim manevi miras›m bilim ve ak›ld›r... Zaman sü-

ratle ilerliyor, milletlerin mutluluk ve mutsuzluk an-

lay›fllar› bile de¤ifliyor. Böyle bir dünyada, asla

de¤iflmeyecek hükümler getirdi¤ini iddia etmek, ak-

l›n ve ilmin geliflimini inkar etmek olur... Benim

Türk milleti için yapmak istediklerim ve baflarmaya

çal›flt›klar›m ortadad›r. Benden sonra beni benimse-

mek isteyenler, bu temel eksen üzerinde ak›l ve ilmin

rehberli¤ini kabul ederlerse, manevi mirasç›lar›m

olurlar.”Mustafa Kemal ATATÜRK

(1933 Cumhuriyet Bayram› Aç›l›fl Konuflmas›’ndan)

23. ULUSAL GASTROENTEROLOJ‹ KONGRES‹
EAGE TARAFINDAN DÜZENLENEN

“E⁄‹T‹M SONRASI KURSU” ‹LE 4 KASIM 2006’DA BAfiLADI

De¤erli Meslektafllar›m, 

SS
on y›llarda bilim ve teknolojideki
h›zl› geliflmeler, her alanda oldu¤u
gibi gastroenteroloji alan›nda da

önemli de¤iflimlere neden olmufltur. Bu
y›l 23’cüsü düzenlenen Ulusal Gastroen-
teroloji Kongresinde bu heyecan verici
de¤iflimleri hep beraber izlemek ve dün-
yan›n önde gelen bilim adamlar› ile bir-
likte tart›flabilmek amac›yla dört ayr› sa-
londa oldukça yo¤un bir program haz›r-
lamaya gayret ettik. Ayr›ca beflinci bir
salonda endoskopi hemflireleri ve teknis-
yenleri için ilk kez 3 gün süre ile kurs
program› düzenlenmifltir. Yenilikleri iz-
lemek ve tart›flmak isteyen hekimlerimiz
için kongre bünyesinde, klinisyenler için
e¤itim sonras› kursu, transplantasyon
kursu ve gastrointestinal kanserler kursu
olmak üzere üç ayr› kurs yer almaktad›r.

Kongrenin ilk günü endoskopik ultrason
ve ERCP olgular›nda canl› uygulamalar
yap›lacak ayr›ca yeni endoskopi teknik-
leri konunun uzmanlar›nca tan›t›lacakt›r.
Kolon kanseri ile ilgili kursun yan› s›ra
bu y›l ilk defa kongreye sadece sa¤l›k
çal›flanlar›n›n de¤il, halk›n da kat›l›m›n›
sa¤lamak ve kolon kanserinin önlenebi-
lir bir hastal›k oldu¤unu genifl kitlelere
duyurmak amac› ile 10 metrelik dev bir
kolon modeli yapt›r›ld›.  Lütfi K›rdar
Kongre ve Sergi Saray›’n›n önüne yer-
lefltirilecek olan bu modelin içinde polip,
erken ve ileri evredeki kanser illustras-
yonlar›n›n yan› s›ra ülseratif kolit, Crohn
hastal›¤›, divertikülozis kolit ve angi-
odisplazi gibi di¤er lezyonlar da yer al-
maktad›r. Amac›m›z ülke çap›nda kolon
kanseri için bir tarama gelene¤i bafllat-
mak ve kansere ba¤l› ölümlerle savafl-

makt›r. Bu konuda Marmara Üniversite-

si Güzel Sanatlar Fakültesi’nden de¤erli

sanatç› Muzaffer Dikici ve ekibine orta-

ya ç›kartt›klar› eser için hepimiz ad›na

çok teflekkür ederim.

Son 6 ayda Hakan fientürk Hocam›z›n

baflkanl›¤›nda organizasyon komitemiz-

deki arkadafllar›m›z ve sevgili Jülide Öz-

ler ile birlikte uyumlu bir çal›flma yürüt-

tük. Hakan fientürk gibi pozitif ve üret-

ken bir baflkan ve Jülide Özler gibi bir

“Atom Kar›nca” ile çal›flmak bu yo¤un

tempoyu gerçekten hafifletti. Özellikle

sevgili Orhan Tarç›n ve Veysel Tahan’a

her konudaki ekstra destek ve çabalar›

için müteflekkirim.

Bilimsel içeri¤i yüksek; sosyal yönden

de hofl an›lar b›rakacak bir programda

birlikte olmam›z dile¤iyle.

UU LL UU SS AA LL   GG AA SS TT RR OO EE NN TT EE RR OO LL OO JJ ‹‹   KK OO NN GG RR EE SS ‹‹   SS EE KK RR EE TT EE RR ‹‹ NN DD EE NN
GGuuiiddoo  NNJJ  TTYYTTGGAATT

LLaarrss  RR..  LLUUNNDDEELLLL

ZZeeyynneell  MMUUNNGGAANN

TTüümm  GGaassttrrooeenntteerroolloogg  vvee  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  iillee  UU¤¤rraaflflaann

HHeekkiimmlleerriimmiizzee  AAçç››kk  DDuuyyuurruu

Gastroenteroloji alan›ndaki yenilikler ve gastroenterolojide e¤itim araflt›rma ile ilgili
fikirlerinizi meslektafllar›n›zla paylaflmak istiyorsan›z yazarak “Güncel Gastroenteroloji
Günlü¤ü”ne gönderiniz.

Böylece yaz›lar›n›zla binlerce hekime ulaflma olana¤› bulacaks›n›z.

Deste¤inizi bekliyoruz.
GGüünncceell  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  GGüünnllüü¤¤üü  YYaayy››nn  KKuurruulluu

SSââmmiihhaa  AAyyvveerrddii11 aannllaatt››yyoorr22::  

Ali R›zâ Pafla’ya Sadrazaml›k teklif edildi¤i zaman

büyük bir tüccar olan enifltesine gider “Ya sen ticaret-
haneni kapat ya da ben sadrâzaml›¤› kabûl etmeye-
yim” “O¤lum, devlet ifline hizmetten kaç›n›lmaz. Ben
ticaretten vazgeçerim.” Pafla da enifltesinin zarar›n›

karfl›lamak üzere Göztepe’deki köflkünü ona hediye

eder. 

[[SSaayyffaa  22’’ddee]]

DDeevvlleett  MMaall››  MM››??  MMiilllleett  MMaall››  MM››??
YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  EErreenn  AAKKÇÇ‹‹ÇÇEEKK

““TTaacc››mm››  vveerriirriimm,,  ttaahhtt››mm››  vveerriirriimm  ffaakkaatt  ddeevvlleettiimmee  ss››¤¤››nnaannllaarr››  aassllaa

ggeerrii  vveerrmmeemm..””  

‹nsanl›k tarihindeki en soylu ve en güçlü sözlerden biridir bu. Sul-

tan Abdülmecid’in 19. Yüzy›l ortalar›nda dile getirdi¤i bir “Türk

ülküsü.” ‹ltica etmek zorunda kalanlara kap› ve kucak açmak, her

türlü zorlu¤a ra¤men onlarla r›zk› paylaflmak, bizimle kader birli¤i

yapmak isteyenleri ba¤r›m›za basmak… 

[[SSaayyffaa  1144’’ddee]]

SSII⁄⁄IINNMMAACCIILLAARR  YYÜÜZZ  AAKKIIMMIIZZ

BBafll›kta yaz›lan iki ayr› bölüm müdür? "Ege

Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bi-

lim Dal›"; ‹ç Hastal›klar› ABD’na ba¤l› olan Gast-

roenteroloji Bilim Dal›n›n resmi ad›d›r.

Nam›k Kemal Mentefl Gastroenteroloji Klini¤i ise

flu anda çal›flt›¤›m›z hastane binas›na verilen isim-

dir. Bu hikayenin geliflimi flöyle özetlenebilir;

Ege Üniversitesinin kuruluflu 1955 y›l›nda 3 fakül-

te ile (T›p, Ziraat ve Fen Fakülteleri) olmufltur.

[[SSaayyffaa  66’’ddaa]]

GGEEÇÇMM‹‹fifi‹‹NN‹‹  ‹‹YY‹‹  BB‹‹LLMMEEYYEENN,,  GGEELLEECCEE⁄⁄‹‹NN‹‹  ‹‹YY‹‹  GGÖÖRREEMMEEZZ

PPrrooff..  DDrr..  TTaannkkuutt  ‹‹LLTTEERR

11992233  YYIILLII’’NNIINN  TT‹‹MMEE

DDEERRGG‹‹SS‹‹  KKAAPPAA⁄⁄IINNII

UULLUU  ÖÖNNDDEERR’’EE  AAYYIIRRDDII

[[SSaayyffaa  33’’ddee]]

Prof. Dr. Hülya ÖVER HAMZAO⁄LU



SSââmmiihhaa  AAyyvveerrddii11 aannllaatt››yyoorr22::  

AA
li R›zâ Pafla’ya Sadrazaml›k
teklif edildi¤i zaman büyük
bir tüccar olan enifltesine

giderek: “Ya sen ticarethaneni ka-
pat ya da ben sadrâzaml›¤› kabûl
etmeyeyim” “O¤lum, devlet ifline
hizmetten kaç›n›lmaz. Ben ticaret-
ten vazgeçerim.” Pafla da enifltesi-
nin zarar›n› karfl›lamak üzere Göz-
tepe’deki köflkünü ona hediye eder. 

Pafla sadâretten ayr›l›nca köflkü geri
vermek isteyen enifltesine Ali R›zâ
Pafla’n›n flu flâhâne cevâb›: “Hay›r
eniflte, verilen bir mal geri al›n-
maz,” olmufl ve bu bekâr pafla öm-
rünün sonuna kadar k›z kardefli ve
enifltesi ile ayn› köflkte yaflam›fl ve öl-
müfltür.

Osmanl› Devleti, Birinci Dünya Sa-
vafl›ndan yorgun, bitkin ve tam an-
lam›yla iflasla ç›km›flt›r. Siyasi,
ekonomik, kültürel ve sa¤l›k bak›-
m›ndan tamamen çökmüfl bir devlet
haline gelmifltir3.

Anadolu’da bafll›ca ulafl›m arac›,
bozuk bak›ms›z, tozlu karayollar›n-
da gidip-gelen yayl› ve ka¤n›lar idi.
Kervan, deve katarlar›, hayvan s›r-
t›nda gidip gelmeler de vard›. De-
miryollar› o tarihte çok az ve ilkel
bir haldeydi. Yurdu çevreleyen de-
nizlerimizde de ço¤unlukla yabanc›
flirketlerin gemileri faaliyet göster-
mekteydi4. 

fifieevvkkeett  SSüürraayyyyaa  AAyyddeemmiirr  aannllaatt››--
yyoorr::  

Ben trenden inip, bu çorak Anadolu
topra¤›na aya¤›m› koyunca… bo-
zuk düzen birtak›m izlerden ibaret
olan bu yollar›n uzad›¤› istikamet-
lerde ne bir kar›fl demiryolu ne de
bir motorlu bir vas›ta vard›5. 

Anadolu s›tma, tifüs, zührevi hasta-
l›klar, trahom gibi bulafl›c› hastal›k-
lar›n pençesindedir. Yeterli hasta-
nemiz doktor ve sa¤l›k personeli
yoktur. Batakl›klar ve sivrisinek
Anadolu’nun belas› olmufltur. 

fiehirlerimiz ilkel haldedir. Elektrik
yoktur, sokaklarda fener dahi yok-
tur; sokaklar›m›z e¤ri bü¤rü ve ça-
murludur. Ankara’da lokanta bile
yoktur6. 

E¤itimimiz ilkel haldedir. Yeterli
okulumuz yoktur. Anadolu fakir,
cahil ve sa¤l›k bak›m›ndan hasta
durumundad›r. 

Osmanl› Bulgar Savafl›nda, Bulgar-
lara esir düflen ‹zmirli bir Edebiyat-
ç› Raif Necdet (Kestelli) Emperyal
bir devlet olan Osmanl›’n›n nas›l
olup da Bulgarlara yenildi¤ini anla-
makta zorluk çeker. Bu soru’nun
cevab›n› Sofya’da bir Bulgar ço-
banla konuflmas›nda bulur. 

Anadolu’da Ticaret Türk olmayan-
lar›n elindedir. Birkaç imalathane
d›fl›nda Fabrikalar›m›z yoktur. 

SSââmmiihhaa  AAyyvveerrddii  aannllaatt››yyoorr88::

“Bir gün babam, evvelden beri tan›-
d›¤› Enver Paflan›n enifltesine:

-Birâder, halk açl›ktan ölürken sen
ticâret ifllerinde uluorta gitmekte
bulunuyorsun. Vatan›n hâlini dü-
flünmek lâz›m!., deyince bu harp
zengini elini pantolonunun yan›na
vurarak:

-Ne diyorsun Hakk› Bey, vatan be-
nim cebim! Demez mi?

fifieevvkkeett  SSüürreeyyyyaa  AAyyddeemmiirr  aannllaatt››--
yyoorr::  

“… Bu yollarda biz bir borcu ödü-
yoruz, dersiniz. Yüzy›llardan beri
soyulan, sömürülen, yüzy›llar bo-
yunca yaln›z mal, yaln›z can vergisi
için aranan flu bitmifl, flu bilinme-
yen Anadolu’ya karfl›, çeflmeleri
gürül gürül akan ‹stanbul’un iflledi-
¤i günahlar›n borcunu ödüyoruz9” 

Mustafa Kemal 5 fiubat 1905’te
kurmayl›k staj› için fiam’daki 5.
Ordu emrine atanm›flt›r10. 10 fiubat
1905’ta fiam’a gitmek üzere ‹stan-
bul’dan hareket eder11. 11 Mart
1905’te ise fiam’da staj›n› yapmak-
ta oldu¤u süvari alay›yla beraber
Dürzi harekat›n› bast›rmak üzere
Havran’a gider ve burada dört ay
kal›r12. Bir gün Kunaytara do¤usun-
daki bir köye giderken Çerkezler
onu ve yan›ndakileri de soyguncu-
lardan sanarak iyi karfl›lamazlar. Bu
köye hücum eden bir kola¤as› ile
kuvvetlerini köylüler kuflatm›fllar,
öldürmek üzere iken Mustafa Ke-
mal yetiflir, köylüler onu görünce
etraf›n› al›rlar ve kola¤as›n› ba¤›fl-
larlar.

K›ta bafl›ndakiler bir hayli para vur-
mufllar ve Mustafa Kemal’e de bir
hisse vermek istemektedirler. Men-
faat karfl›s›nda küçülenlerden bü-
yük insan yetiflmez. O, flerefle gele-
cek zamanlara do¤ru yükselerek
gitmek düflüncesindedir.

“Arkadafllar, ben namuslu bir aske-
rim Benimle arkadafl olmak iste-
yenlerin de namuslu olmalar› la-
z›md›r”13

Atatürk, 2 Eylül 1919 günü Erzu-
rum’dan Sivas’a gelir14. ‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti Reisinden kendi-
sine yard›m edecek bir kifli ister.
Lisenin idari ifllerinden vazifeli bir
memur olan Hac› Dervifl, hizmetine
verilir.

Atatürk, pantolonunun cebinden ör-
me bir para kesesi ç›kar›r. Bütün
paralar›n› önündeki masan›n üstüne
döker.

“Al bunlar› çarfl›ya git, bana çok
büyük bir hesap defteri al, gel” der.

Hac› Dervifl, hemen çarfl›ya gider
dükkân dükkân dolafl›r. Sonunda
Balkan Harbinde bir manifaturac›-
n›n ‹stanbul’dan getirip kullanma-
d›¤› defteri alarak koltu¤unda Li-
se’ye döner. Mustafa Kemal, yar›n-
dan itibaren bütün masraflar› kuru-
flu kurufluna bu deftere yazmas›n›
söyler.

Heyecan› geçtikten sonra Hac› Der-
vifl Atatürk’e “Paflam bu hengâme-
de senden kim hesap sorabilir?”
der.

Atatürk: “Çocuk, bir gün gelir. Mil-
let benden de baflkas›ndan da tek
tek hesap sorar” der15.

Türk kad›n›, dünyada emsali bulun-
mayan kahraman bir anad›r. Öyle
bir anad›r ki, tarihte nice kahraman-
lar, cihangirler do¤urmufltur.

Milli mücadelede kad›nlar›m›z›n
çok büyük fedakârl›klar›, yararl›k-
lar› olmufltur16. 

OOrrggeenneerraall  AAss››mm  GGüünnddüüzz1177::

“Öküz arabalar›n› çok yafll› erkek-
ler, dedeler, nineler, genç k›zlar ve
kad›nlar yürütüyordu. Kafilelerde
çocu¤u arkas›na ba¤l› kad›nlara
rastlan›yordu. Yollarda do¤uranlar
vard›18.” demektedir. 

1922 fiubat›nda, kara k›flta 3. Ko-
lordu’ya 100 araba saman›n götü-
rülmesinde çal›flanlar›n %20’si ihti-
yarlar, %20’si çocuklar, % 60’› ka-
d›nlard›19.

Bu kad›nlar›n birço¤unun kocalar›,
daha önceki Balkan ve I. Dünya
Savafl›nda flehit düflmüfllerdir.

Mustafa Nejati Bey20, Bolu’dan dö-
nerken muhtemelen 28 Kas›m
1921’de Çerkefl yak›nlar›nda… Ha-
fif kar serperken, arabas›n›n arka-
s›nda ç›plak ayaklar› ile yürüyen
bir nine görmüfltür. Ninenin s›rt›nda
küçük bir çocuk vard›r. Yafll› ka-
d›n, elindeki yorgan parças›n›, üflü-
yen çocu¤un üzerine de¤il de, ›sla-
n›p nem kapmamas› için cephanele-
rin üzerine örtmüfltür. 

“…Üflümez misin sen nine? Bak
çocuk donacak, yorgan› örtsene!”,
“Kar serpiyo, millet mal›d›r, nem
kapmas›n evlâd›m” cephaneleri ›s-
latmamak için bu fedakârl›¤› yap›-
yor, deminki merhametten utand›m
bile. Aman Yarabbi! Fedakârl›¤›n›
bile bildirmek istemiyor…”21

Karlar üzerinde ç›plak aya¤› ile yü-
rüyen yoksul bir kad›n. Bir yanda
kendi can›, üflüyen, örtü bekleyen
ve a¤layan bir yavru, di¤er yanda,
›slanmas›n› önlemek için yorganla
örtülen millet mal› cephaneler. 

“Millet mal›d›r” sözü çok anlaml›
olup onun hangi ruh yüceli¤ine sa-
hip oldu¤unu göstermektedir. Bu-
gün millet mal›n› hor kullananlar,
flu örnekten utan›p ibret almal›d›r
kan›s›nday›z. 

Yakup fievki Pafla22, Orduda Ata-
türk dahil bir çok komutanlara ho-
cal›k etmifl, dürüst, ahlâkl› ve pren-
sip sahibi bir komutand›. Baflkomu-
tanl›k Muharebesinde haz›rl›klar›n
tamamlanmad›¤› ve zamanlamas›-
n›n erken oldu¤unu düflünüyordu.
Zafer kazan›ld›ktan sonra 

Yakup fievki Pafla zaferden sonra
uzun süre Askeri fiura üyeli¤inde
bulunmufltu. Gözlerinden rahats›z-
d›. Atatürk kendisini ameliyat için
Viyana’ya göndermiflti. Dönüflte
kendisine verilen tahsisat›n yar›s›n-
dan fazlas›n› iade etmiflti. Yaveri-
nin anlatt›¤›na göre Viyana’da mü-
tevaz› bir otelde kalm›fl ve “Bu pa-
rada saç› bitmemifl yetimlerin hakk›
var” diye israftan kaç›nm›flt› ve pa-
ray› iade etmiflti23. 

Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhu-
riyeti kuran kadrolar›n en büyük
ideali Türkiye’yi ça¤dafl demokrat
dünya ile her konuda rekabet eden
ileri teknolojiyi üreten, milli geliri
yüksek, fertlerin refah içinde yafla-
d›¤›, bir Ulustu. 

Mustafa Kemal Atatürk ve bu kad-
rolar israf ve yolsuzluk konusunda
büyük bir duyarl›l›k göstermiflledir. 

BBuu  kkoonnuuddaa  bbiirr  aann››yy››  SSaabbiihhaa  GGöökk--
ççeenn2244 aannllaattmmaakktt››rr2255::

Bir gün hiç unutmam ‹smet Pafla
köflke hem çok yorgun, hem de çok
sinirli gelmiflti. Oysa ço¤u kez si-
nirlerine hâkim olmas›n› herkesten
iyi bilirdi. fiöyle bir yorgunluk kah-
vesi ald›ktan sonra Gazi:

“Hayrola, ‹smet?” dedi. “Sende bir
fevkalâdelik var bugün… Ne oldu?
Neye sinirlendin?”

‹nönü yumuflam›flt›. Gülümseme¤e
çal›flarak:

“Türk Hava Kurumu’nun Genel
Yönetim Kurulu Toplant›s› vard›
da...” dedi. 

Gazi üsteledi:

“Eee, ne olmufl varsa?”

“Fuat Bey’i26 epey terlettim… ‹sti-
faya filan kalkt›…”

“Çal›flkan çocuktur Fuat... Cemiyeti
de di¤er milletvekili arkadafllar› ile
iyi yönetiyor...”

“Bunlara bir diyece¤im yok... Fakat
can›m› s›kan bir husus oldu...”

“Neymifl o?”

“Hesaplarda k›rk para oynuyor!”

“K›rk para… Yani bir kurufl...”

“Evet... Toplant›ya sabah onda gir-
dik, saat on yediyi geçiyordu ç›k-
t›k… Daha önceki toplant›da dikka-
timi çekmiflti. Bu bir kuruflun nere-
ye gitti¤ini ö¤rensinler diye talimat
vermifltim... Bulamam›fllar... Bugü-
nü de onunla geçirdik... Fuat
Bey’in hassasiyetini anl›yorum ama
milletimiz ondan daha hassast›r,
Verdi¤i paran›n nereye gitti¤ini be-
hemehal bilmek ister. ‹stifa bu gibi
hallerde en kolay ç›kar yoldur.
Ama kimseyi rahatlatmaz… Hatta
söylentilere bile neden olur... Yurt-
tafl bu paray› Türk Hava Kurumu
yükselsin diye veriyor...”

Gazi Pafla gülümsedi:

“Muhasebeciyi ça¤›rtt›m. Memurla-
r› seferber ettim. Ve k›rk para’n›n
yanl›fll›kla bir baflka hesaba geçiril-
di¤ini bulup ç›kartt›rd›m... Bundan
sonra da bu gibi hatalar› affetmeye-
ce¤imi söyledim kendilerine... Bi-
zim milletimiz gerçekten de elinde-
kini avucundakini verir. Hiçbir ulus
Türk ulusu kadar cömert de¤ildir,
Ama verdi¤inin do¤ru dürüst yerle-
re sarf edildi¤ini hem görmek ister,
hem de buna inanmak ister... Türk

“Demek mesele bu… K›rk para’
n›n hesab› seni bu kadar yorup üz-
dü… Tam adam›n› bulup bunlar›n
bafl›na getirmiflim… Hakl›s›n...
K›rk para, günün birinde k›rk lira,
k›rk lira da dört yüz lira olur... Bu
da giderek büyür halk›n a¤z›nda...
Böyle kurulufllara olan güveni sar-
sar… Biz Cumhuriyeti kurarken,
böyle k›rk paralara çok ihtiyac›-
m›z oldu... Peki ne yapt›n sonun-
da?”

“-Mustafa Kemal Pafla, demiflti,
Ver elini öpeyim… Sa¤ ol… Ben
bunlar›n bu hale düflebilece¤ini
hiç tahmin edememifltim…”

“-Aman Esta¤furullah Paflam!”
demiflti. “Ben sizin ellerinizi öpe-
rim. Sizlerin sayesinde düflman
bu hale geldi. Memleketi kurtar-
d›k…” 

2
DDEEVVLLEETT  MMAALLII  MMII??    MM‹‹LLLLEETT  MMAALLII  MMII??

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  EErreenn  AAKKÇÇ‹‹ÇÇEEKK GGaassttrrooeenntteerroolloogg  vvee  TT››pp  TTaarriihhççiissii,, Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Nam›k Kemal Mentefl Gastroenteroloji Klini¤i Bornova ‹zmir

BBuullggaarr  ççoobbaann  flfluunnllaarr››  ssööyylleerr77::

Oh!.. Bizim okullar hem çoktur,
hem de ›slaht›r… her mahallede
okul vard›r… Hem de paras›z-
d›r… Herkes çocu¤unu okula ve-

rir, okutturur… Okutturmazsa ce-
za görür… ‹flte siz de görüyorsu-
nuz ki Sofya’da üçten fazla kilise
yok… Fakat üç yüz okul var…
Kasabalar, köyler de böyle… Bi-
zim papazlar ahaliye, köylüye da-
ima “Çok çal›fl›n›z… Okuyu-
nuz… Vatan›n›z› seviniz ve onun
için gerekliyse ölünüz …” diye
nasihat ederler. Kim okumak ö¤-
renir, kim çal›fl›r, kim vatan› için
fedakarl›k yaparsa Allah onu çok
sever, derler… Bizim askerlerin
hemen hepsi okuma bilir. Tarih
bilir… Niçin savaflt›¤›n› bilir…
Söylenen sözleri, verilen emirleri,
yap›lan talimleri de daha iyi, daha
kolay anlar… Savaflta, talimde
kalpleri, kafalar› karanl›kta de¤il,
ayd›nl›kta… Sizin asker çok iyi
ama okumak bilmez… Bir de siz
de “fief” yok… Kumandanlar›n›z,
büyük subaylar›n›z iyi de¤il… siz
hiçbir fleye bakmay›n… Sade, sa-
de okul aç›n…

Ne yaz›k ki vatan› bir sa¤mal
inek ya da bir çiftlik kabul ederek
onu kurutan vatans›zlar, o gün de
ve maâlesef bugün de aram›zda
yaflamakta bulundukça memleke-
timizin iflâh olmas› nas›l beklene-
bilir?

Mustafa Kemal hisse al›p alma-
makta tereddüt eden bir arkadafl›-
na sorar: 

“Bugünün adam› m› olmak isti-
yorsun, yoksa yar›n›n m›?”

“Elbette yar›n›n adam› olmak is-
terim” cevab›n› al›nca,

“Öyleyse elbette hisse almamal›-
s›n. Ben de almad›m ve ala-
mam...”der ve ilave eder:
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Hava Kurumu’nun halktan topla-
nan paralarla uçaklar al›p askeriye-
ye hediye etmesinden duyulan
memnuniyet büyüktür... Bu güzel
havay› ne k›rk para u¤runa ne de
yüz para u¤runa bozma¤a kimseni
hakk› olmasa gerektir…”

Evet evet... Bu benim yakinen ta-
n›k oldu¤um bir konuflma, bir olay-
d›r... Türk Hava Kurumu’nun k›rk
paras› u¤runa sarf edilen emek ve
zaman› belgeleyen kutsal bir olay-
d›r...         

DDüünnddaarr  SSooyyeerr  aannllaattmmaakkttaadd››rr2277::

“Babam›n (Vali Refik fiefik Soyer)
bizzat flahit olarak anlatt›¤›na göre
bir akflam sofrada söz, toplumun
baz› kesimlerinde kirlenmeler ola-
bilece¤inden aç›l›r ve bu gibi hal-
lerde ne gibi tedbirler alman›n do¤-
ru olaca¤› konuflulmaya bafllar. Ha-
z›r bulunanlardan biri konuyu R›za
Temelli’ye getirir ve onun, kardefli
‹smet Pafla’n›n ad›ndan yararlana-
rak devlet ihalelerine girdi¤ini ve
bunlardan büyük servet sa¤lad›¤›n›
ileri sürer.

Di¤er birkaç kifli daha ayni yönde
konuflmalar yaparlar. Bafltan beri
söylenenleri dikkatle dinleyen Ata-
türk, bir ara yerinden do¤rulur ve
yaveri ça¤›rarak derhal bir motor
haz›rlat›lmas›n› ve Dolmabahçe
r›ht›m›na getirilmesini emreder.

Toplant›da bulunanlar, babam da
dâhil, “Acar” motoruna binerek
do¤ruca Heybeliada yolunu tutar-
lar.

Henüz flafak sökmemifltir.

Heybeliada’da R›za Temelli’ye ait
köflkün kap›s› çal›n›r. Kap›y› gece
k›yafetiyle (entari ile) açan R›za
Temelli, karfl›s›nda Atatürk’ü ve
kalabal›¤› görünce flafl›r›r,

-Paflam bu ani ziyaret ne büyük fle-
ref benim için! Buyurun, içeriye
geçelim, der.

Atatürk sakin, fakat kararl› bir ses-
le: 

“Hay›r girmeyece¤iz.” diye konu-
flur. Buraya sana mühim bir fley
söylemek maksad›yla geldim. Bu
dakikadan itibaren senin devletle ifl
yapmaya son vermeni bekliyorum.
‹hale alman do¤ru olmuyor. Buna
devam etmen, hem senin, hem de
‹smet Pafla için çok zararl› olur.

Bunun üzerine R›za Temelli; 

- Asla Paflam, bir yanl›fll›k olsa ge-
rek. Ben öyle ifller yapmam, yap-
mad›m da.

diyerek kendisini savunmaya kalk›-
fl›rsa da sözlerini kesen Atatürk: 

- Hay›r hay›r, sen benim sözlerimi
dinle ve hat›r›ndan ç›karma.

der ve beraberindekilerle birlikte
köflkten ayr›l›r. Motora binip Dol-
mabahçe’ye döner…”

Ülkemizin nüfusu 70 milyona yak-
laflmaktad›r. Genç nüfusumuz
önemli bir dinamizm unsurudur.
Yeralt› ve yerüstü zengin kaynakla-
r›m›z vard›r. Bu zenginlikler Türk
milletinindir. Bunlar yabanc›lara
peflkefl çekilmemelidir.  Ekonomi-
miz zay›ft›r. Nüfusumuzun önemli
bir k›sm› fakirdir. Ülkemiz ve mil-
letimiz refah seviyesi yüksek, ça¤-
dafl e¤itimli bir toplum görüntüsü-
ne, uzun y›llar›n ihmal politik ç›kar,
yolsuzluk, israf ve çekiflmeler için-
de, bir türlü kavuflamam›flt›r. Ayr›ca
devletimizin üniter yap›s›, milli bir-
lik ve bütünlü¤ümüz, birtak›m teh-
ditler alt›ndad›r. Türkiye Cumhuri-
yetinin özellikleri milli, ba¤›ms›z ve
ça¤dafl özellikleri mutlaka korun-
mal›d›r. 

Milli gelirimizin, üçte biri israf, üç-
te biride yolsuzluklara gitmektedir.
Bu giden paralar›n milletin paras›,
yani bizlerin paras›, çocuklar›m›z›n
ve gelece¤imizin paras› oldu¤unu
unutmamal›y›z. Devletin paras›n›n,
Milletin paras› oldu¤unu unutmaya-
l›m;  israfa ve yolsuzluklara duyar-
s›z kalmayal›m. Yurttafll›k bilinci

içerisinde, demokratik tepkimizi ko-

yal›m. Bunun içinde Atatürk’ün

Çanakkale Savafllar›n Alman

Generale söyledi¤i: “Sorumluluk,

ölümden a¤›rd›r.” Sözünü unut-

mayal›m28. 

1. Sâmiha Ayverdi: Mütefekkir yazar 25 Ka-

s›m 1905 ‹stanbul – 22 Mart 1993         ‹s-

tanbul

2. Sâmiha Ayverdi Ah Tuna Vah Tuna ‹stan-

bul 1990 s.65-66 

3. Kadir Kasalak: Mondros Mütarekesi Öncesi

Osmanl› Devleti’nin Durumu (1918 y›l›),

Askeri Tarih Bülteni y›l 23, say›: 44, fiubat

1998, s.62-80

4. Nejat Gö¤ünç “Milli Mücadelede Anado-

lu”, Edebiyat Fakültesi Do¤umunun 100.

Y›l›nda Atatürk’e Arma¤an, ‹stanbul 1981,

s.4 

5. fievket Süreyya Aydemir: Suyu Arayan

Adam ‹stanbul 1976 s. 76

6. Nejat Gö¤ünç: A.g.m, s.5 

7. Raif Necdet Kestelli Osmanl› ‹mparatorlu-

¤unun Bat›fl› (Ufûl) Edirne Savunmas› ‹s-

tanbul 2001 s. 100-101

8. Sâmiha Ayverdi: Küplüce’deki Köflk ‹stan-

bul 1989 s.19 

9. fievket Süreyya Aydemir: A.g.e., s.77 
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‹stanbul, 1967. s.85; Ulu¤ ‹¤demir, Ata-
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ra. 1980. s.9; Celal Ar›kan. Komutan Ata-

türk, Ankara,1972, s.867.

11. Sadi Borak, Ata ve ‹stanbul, ‹stanbul, 1983,

s.34

12. Faik Reflit Unat. “Atatürk’ün II Meflrutiyet

‹nk›lâb›’n›n Haz›rlanmas›ndaki Rolüne Ait

Bir Belge”, Belleten, Cilt XXVI, Say› 102.

1962, s.344.

13. Afet (‹nan), Vatan ve Hürriyet, Ulus, 10
Eylül 1937; Falih R›fk› Atay. Baban›z Ata-
türk, 5.1819.
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r›m”, Erdem, Cilt 4, Say› 12. EylüI1980
s.879–880.

16. Mustafa Eski: “Milli Mücadelede Kad›nla-
r›n Çal›flmalar›”, Kastamonu Bas›n›ndan
Milli Mücadele’nin Yank›lar›, Ankara 1995
s.78-83

17. As›m Gündüz: (1880–1970) Kurtulufl Sava-
fl›’nda Bat› Cephesi Kurmay Baflkan›

18. As›m Gündüz: Hat›ralar›m Haz›rlayan ‹h-
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19. M. Rauf ‹nan: Atatürk ve Türk Kad›n›, Ta-
rihte Türk Kad›n›, ‹stanbul 1991 

20. Mustafa Necati: (1894- 1 Ocak 1929) Milli
E¤itim Bakan› 

21. M. Rauf ‹nan: A.g.e., s.27; Mustafa Eski
A.g.m., s.77-79

22. Yakup fievki Subafl› Orgeneral (1876 Har-
put- 20 Aral›k 1939 ‹stanbul) 

23. As›m Gündüz: A.g.e.. s.235; Azmi Süslü,
Mustafa Balc›o¤lu Atatürk’ün Silah Arka-
dafllar›, Atatürk Araflt›rma Merkezi fieref
Üyeleri, Ankara 1999, s.47-49

24. Sabiha Gökçen (1913 Bursa–22 Mart 2001
Ankara) ‹lk Kad›n Pilot  

25. Sabiha Gökçen: Atatürk’ün ‹zinde Bir
Ömür Böyle Geçti An›lar›n› Kaleme Alan
Oktay Varol ‹stanbul 1982 s.67–68

26. Fuat Bulca (1881 Selanik–1962) Albay
Milletvekili Türk Tayyare Cemiyeti Baflka-
n› 

27. Dündar Soyer: Cumhuriyetle Ad›m Ad›m
Olaylar, An›lar, Ayd›nlanma Dönemi, ‹s-
tanbul 2000 s. 66-67 

28. Vecihi Timuro¤lu: Kurtulufl Savaflç›s›
Atatürk, Ankara 1981, s. 93; Bekir Tünay,
Atatürk ve Sorumluluk, Atatürk Araflt›rma
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fiayet ülke ve baz› müesseseler
bugünlere kadar sars›lmadan, al›n
akl›¤› ile gelebilmifllerse hep bu
“k›rk para”n›n hesab› soruldu¤u,
milletin paras› üzerine titrendi¤i
için gelinebilmifltir kan›s›nda-
y›m… Onlar bir baflka devlet
adamlar›yd›.

MMAANNSSEELLLL//TTIIMMEEPPIIXX

AATTAATTÜÜRRKK:: His revolution outraged many

pious Muslims

Oct. 29, 1923

Turkey Forced Westward 

By Howard Chua-Eoan

General Mustafa Kemal, who had repelled

the British at Gallipoli in 1915 and had just

recently done likewise to invading Greeks,

now planned a civil takeover of his own co-

untry. Just hours before he did it, Kemal

was telling a journalist that popular Islam

had become a morass of superstitions that

would destroy those who professed it. He

declared, "We will save them," according to

biographer Andrew Mango. A 101-gun salu-

te greeted the announcement: Turkey had

ceased to be an Islamic empire. It was a re-

public, and its leader, Kemal, became Presi-

dent not Sultan, not Caliph, the titles that

Ottoman monarchs paraded for 600 years,

the first as despots who once made Europe

cower, the second as "Commanders of the

Faithful," leaders of Sunni Muslims everyw-

here. Soon Western clothing was enforced

and Roman letters replaced the Arabic-ba-

sed script. The man who would adopt the

name Atatürk ("father of the Turks") ina-

ugurated an era in which nationalism, not

Islam, would be seen as the solution to the

troubles of Muslim peoples. But by the

1980s, a reaction would set in, and the

cause of the caliphate eventually would be

taken up by, among others, Osama bin

Laden. 
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ÖÖnnccee::

Amerika ve Avrupa’da Düflünce ve ‹fade Özgürlü¤ü ‹stiyoruz.

Onlar ortaça¤›n karanl›¤›n›n ve kilisenin esaretine girmekteler. Ç›kt›klar›
yere tekrar girmeleri o ülkelerde yaflayan insanlara ve insanl›¤a felaket geti-
recektir.

SSoonnrraa  ddaa::

Ülkemize Bilim ve Akl›n yol göstermesini istiyoruz. Onlar da biz de tarih-
ten ders almak zorunday›z. Eski hat›ralar› yenileyerek insanl›¤› gelece¤e ta-
fl›mak mümkün de¤ildir. Bilime ve ak›la sayg›s›zl›k toplumlar›n kokuflma-
s›yla sonuçlan›r.
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Professor McColl obtained his Medical Degree from the University of

Glasgow in 1974 and then undertook training in both General Internal

Medicine and Gastroenterology.  In 1978, he was awarded an MD with

Honours for his research relating to bilirubin metabolism. He has under-

taken large studies concerning the appropriate investigation of dyspeptic

patients.  More recently, his research has focused on gastro-oesophageal

reflux disease and cancer of the oesophagus and gastro-oesophageal

junction.

KKeennnneetthh  EE..LL..  MMccCCOOLLLL,,  MMDD

Professor Jan Tack is currently a Head of Clinic in the Department of
Gastroenterology, a Professor in Internal Medicine and head of the
Department of Internal Medicine at the University of Leuven. He gradu-
ated summa cum laude in 1987 from the University of Leuven and spe-
cialized in internal medicine and gastroenterology at the same institution.
A research fellow at the Department of Physiology at the Ohio State
University, Columbus, Ohio, USA, from 1989 to 1990, he has been a
research fellow at the Center for Gastroenterological Research at the
University of Leuven since 1990. Professor Tack’s research lies in the
field of neurogastroenterology and motility, and includes diverse topics

such as the physiology and pharmacology of the enteric nervous system, GI hormones, intestinal
inflammation and the pathophysiology of FD, GERD and IBS. Professor Tack won several awards for
Basic and Clinical Research in GI Science. 

JJaann  TTAACCKK,,  MMDD

He was born on 21 May 1956 in Ankara. He went to medical school in
Istanbul University where achieved his medical degree in 1980. After
graduating from medical school he started his training in internal medi-
cine at Hacettepe University, Ankara. He was a clinical fellow at
Hacettepe University between 1980 and 1983. He finished his training in
internal medicine at Karadeniz University, Trabzon in 1984. He com-
pleted his military service in Gulhane Military Academy Department of
Gastroenterology between years 1984 and 1986. He worked as an
internist at Kaman State Hospital, K›rsehir for his obligatory service
between 1986 and 1989. 
He worked as an chief resident Gastroenterology Department of Yuksek

Ihtisas Hospital between 1989 and 1994. He started working as a faculty member of the Department
of Gastroenterology at Baskent University in 1994 where he chaired the department until 2004. He is
currently the director of Department of Gastroenterology at MESA Hospital, Ankara. He became
associate professor of Gastroenterology in 1992 and professor of Gastroenterology in 1998. 

Sedat BOYACIO⁄LU, MD

Dr. Zeynel Mungan gained his medical degree at the Medical Faculty of

Istanbul University in 1977. He completed his residency in internal med-

icine and also fellowship in gastroenterology at the same University. In

1988 he became an Associate Professor and in 1995 he was appointed to

the Professorship and currently he is head of department of gastroentero-

hepatology of Istanbul Medical Faculty. Between the years 1990-1992,

Dr. Mungan worked as a Research Associate Professor at New Orleans,

Tulane University and has been awarded the Kemal Akdamar GI

Research Fellowship. Prof. Dr. Zeynel Mungan, is the President of Istanbul Branch of Turkish

Gastroenterology Association.

BBuu  öönneemmllii  oorrggaanniizzaassyyoonnuu  ggeerrççeekklleeflflttiirreerreekk  TTüürrkk  GGaassttrrooeenntteerroolloojjiissiinnee  öönneemmllii  kkaattkk››  ssaa¤¤llaamm››flfltt››rr..
KKuuttlluuyyoorruuzz.

ZZeeyynneell  MMuunnggaann,,  MMDD,,  FFAACCGG
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BBüüyyüükk  BBiirr  DDüünnyyaa  lliiddeerrii..  OO  GGaassttrrooeenntteerroolloojjiinniinn  uunnuuttuullmmaazzllaarr  lliisstteessiinnddee  yyeerriinnii  aalldd››..

GGuuiiddoo  NNJJ  TTYYTTGGAATT,,  MMDD,,  PPhhDD

DDüünnyyaa  vvee  ÜÜllkkeemmiizz  iiççiinn  uunnuuttuullmmaazzllaarr  lliisstteessiinnddee  yyeerriinnii  aalldd››..

Michael FARTHING DSc(Med), MD, FRCP, FMedSci
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Doctor Jean-François Rey was graduated from the Medical School of Marseille (France) in 1974. He trained in hepato-gastroenterology in Nice under the teaching of

Professor Jean Delmont. In 1975 he was clinical assistant at the Bristol Royal Infirmary under the teaching of Professor Alan Read and in 1978 he qualified as a hepato-

gastroenterologist. Since 1988 Doctor Rey has worked on the clinical benefits of magnification endoscopes and has published papers and produced videotapes on the sub-

ject. In 1982, as Secretary General of the French Society of Digestive Endoscopy, Doctor Rey wrote the first French Guidelines for Cleaning and Disinfection. He is cur-

rently in charge of the Guidelines Committee of the European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) as well as the ESGE Learning Centre held during the

UEGW. 

Doctor Jean-François Rey is currently President of the European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), before which he was ESGE President Elect, Secretary

General and ESGE Treasurer. He is since September 2005, General Secretary of the World Organisation of Digestive Endoscopy (OMED).

JJeeaann--FFrraannççooiiss  RREEYY,,  MM..DD

Dr. Bhutani has been committed to ongoing research related to gastrointestinal endoscopy since he started his gastroenterology training in 1992. His major research inter-

ests pertain to gastrointestinal endoscopy and endoscopic ultrasound including interventional endosonography, utility of endoscopic ultrasound for chronic pancreatitis,

virtual colonoscopy and virtual endoscopy, study of thoracic duct by endoscopic ultrasound, role of endoscopic ultrasound in evaluation of pancreatic tumors and pancre-

atic masses, endoscopic ultrasound for anal sphincter defects, endoscopic ultrasound for cancer staging, gastrointestinal endoscopic uses of botulinum toxin, experimental

studies using endoscopic ultrasound and endoscopy for translational research, and development of new imaging modalities such as optical coherence tomography. Dr.

Bhutani is regarded as an international expert and researcher in the field of gastrointestinal endoscopy and endoscopic ultrasound. 

MMaannoooopp  SS..  BBhhuuttaannii,,  MMDD,

• Born in 1936, citizen of the Federal Republic of Germany

• Studies of medicine at the Universities of Bonn, Freiburg and Vienna

• Postgraduate training in Vienna, Stuttgart and Erlangen Universities

• Physician and gastroenterologist

• Professor of medicine (since 2002 Emeritus)

• From 1974 to 2002 chairman of the Medical Departments at Hamburg, Frankfurt University and Technical University Munich 

• Dr.med. honoris causa of Universities Athens, Iasi, and Wroclaw

• Honorary and corresponding memberships of multiple national academics and scientific societies

•   Fellow of the Royal College of Physicians (London)

•   President of World Organisation of Gastroenterology – OMGE 1998 - 2002.

MMeeiinnhhaarrdd  CCLLAASSSSEENN,,  MMDD ““GGaassttrrooeenntteerroolloojjiinniinn  ööllüümmssüüzzlleerr  lliisstteessiinnddee  yyeerriinnii  ççookkttaann  aalldd››..““

Professor Ciclitira was an undergraduate at St Bartholomew’s Hospital qualifying in 1971. He undertook a house physician post at Rochford Hospital, Essex followed by a

registrar house officer post at St Bartholomew’ Hospital London. He worked as a Senior House Officer in general medicine and Rochford Hospital Essex and as a junior

registrar on the medical unit at St Bartholomew’s Hospital London. He worked as a Senior House Officer at The Royal Marsden Hospital Surrey followed by a medical

registrar’s post at Addenbrokes Hospitals Cambridge. He completed postgraduate qualifications including an MD and PhD at The MRC Laboratory of molecular Biology

Cambridge. He was accredited in general internal medicine and gastroenterology in 1982. He was jointly awarded a research award by the Institute of Technology of the

German Government 2000 to develop variants of wheat, barley and rye that are non toxic to the patients with coeliac disease but retain the nutritional and baking qualities

of the original cultivars. 

PPaauull  JJ..  CCIICCLLIITTIIRRAA,,  MMDD,,

Dr. Scott L. Friedman is the, Chief of Liver Diseases, Division of Medicine and has performed pioneering research into the underlying causes of scarring, or fibrosis

associated with chronic liver disease, which affects millions worldwide. Most recently, Dr. Friedman discovered that a gene he initially identified in liver, KLF6, is novel

tumor suppressor gene mutated in the majority of sporadic prostate cancers, and his group is actively exploring the biology and clinical correlates in collaboration with

other Mount Sinai investigators. Dr. Friedman’s work has been continuously funded by the NIH since 1985. After graduation Dr. Friedman was a Medical Resident at the

Beth Israel Hospital, Harvard Medical School, Boston, then a Gastroenterology Fellow at UCSF before assuming a faculty position there which he held for ten years. Dr.

Friedman also maintains a clinical practice in Liver Diseases at Mount Sinai.

SSccootttt  LL..  FFRRIIEEDDMMAANN,,  MMDD,,                                                                                                                                                                                                                                                                        ““KKaarraaccii¤¤eerrii  ookkuuyyaann  NNoobbeell’’ii  mmuuttllaakkaa  aallaaccaakktt››rr..““

Ruhr-Universität Bochum Direktor
der Medizinischen Universitätsklinik
Knappschaftskrankenhaus und Abt.
Gastroenterologie/Hepatologie Uni-
versitätsklinik Bergmannsheil 44782
Bochum
NNaammee  ::  Wolff  Schmiegel, M.D.,
PhD,
DDaattee  ooff  bbiirrtthh:: Sept 25, 1951

EEdduuccaattiioonn::
1970 Medical School (Graduate)
1970-71 University of Leuven, Belgium
1971-73 Medical School, Med. Faculty,

Ruhr-Universität Bochum
1973-77 Med. School, Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität, Bonn

1977     M.D., magna cum laude
1978 Doctoral Thesis:  Light Immunoglobulin 

Chains in CSF and in Serumin Multiple 
Sclerosis

PPoosstt  ddooccttoorraall  ttrraaiinniinngg::
1977-78 Intern in Medicine, AK St. Georg, Hamburg
1978-81 Research Associate in Tumorimmunology, 
Department of Clinical Immunology, University of Hamburg
1981-84 Assistent Resident in Medicine, Dept of 

Medicine, University Hospital Eppendorf, Hamburg 
1984-86 Fellow in Hematology-Oncology, University 

Hospital Eppendorf, Hamburg
1986-88 Fellow in Hepatology and Gastroenterology  

University Hospital Eppendorf, Hamburg
1988-90 Senior Resident, Dept of Medicine, 

University Hospital Eppendorf, Hamburg

PPoossiittiioonnss  aanndd  AAppppooiinnttmmeennttss

1987 Associate Professor of Medicine, Dept of 

Medicine, University of Hamburg

1992-93 Attending Physician, Dept of Medicine, 

University of Hamburg

1993- Professor of Medicine, Dept of Medicine, 

University of Hamburg

1993- Professor and Head of the Department of 

Internal Medicine, Medical University Clinic, 

Knappschaftskrankenhaus, 

Ruhr-Universität, Bochum3

2002- Head of the Department of Gastroenterology 

/Hepatology, Berufsgenossenschaftliche 

Kliniken Bergmannsheil, Ruhr-Universität, 

Bochum

WWoollffff  SSCCHHMMIIEEGGEELL,,  MMDD,,
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BB
afll›kta yaz›lan iki ayr› bölüm müdür? "Ege Üni-
versitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Da-
l›"; ‹ç Hastal›klar› ABD’na ba¤l› olan Gastroente-

roloji Bilim Dal›n›n resmi ad›d›r.

Nam›k Kemal Mentefl Gastroenteroloji Klini¤i ise flu
anda çal›flt›¤›m›z hastane binas›na verilen isimdir. Bu
hikayenin geliflimi flöyle özetlenebilir;

Ege Üniversitesinin kuruluflu 1955 y›l›nda 3 fakülte ile
(T›p, Ziraat ve Fen Fakülteleri) olmufltur. Daha sonra
üniversitemiz geliflerek, bu günkü konumuna gelmifltir
(11 Fakülte, 8 Enstitü, 12 Yüksek Okul, 1 Konservatu-
var, 25 Araflt›rma Merkezi, 40 bin Ö¤renci, 3 bin Ö¤re-
tim eleman›, 7 bin bürokrat ve çal›flan› mevcuttur).

T›p Fakültesinde Gastroenterolojinin kuruluflu ve gelifl-
mesi 1960 y›l›nda Türkiye’nin ilk Gastroenteroloji uz-
manlar›ndan olan hocam›z Nam›k Kemal Mentefl’in,
Ankara’dan ‹zmir’e gelmesi ile bafllar. 1961 y›l›nda ‹z-
mir Devlet Hastanesinde Gastroenteroloji Klini¤ini ku-
ran Mentefl hocam›z, ayn› y›l Ege Üniversitesi T›p Fa-
kültesi ikinci Dahiliye Klini¤inde Doçent olarak göreve
bafllam›flt›r. 1964 y›l›nda Profesör olarak görevine de-
vam etmifltir.

1969 y›l›nda Ege Üniversitesi T›p Fakültesi’nde Prof.
Dr. Nam›k Kemal Mentefl baflkanl›¤›nda 40 yatakl› bir
Gastroenteroloji Kürsüsü kurulmufltur. O zaman için bu
olay çok önemliydi. Bir Kürsü kurulmas›, flimdiki Ana
Bilim Dal› gibi bir anlam tafl›maktayd›.

Prof. Dr. Nam›k Kemal Mentefl, 1961 ile 1973 y›llar›
aras›nda hem Devlet Hastanesinde Gastroenteroloji Kli-
ni¤i flefli¤ini yürütmüfl, hem de üniversitede ö¤retim
üyeli¤i görevini yürütmüfltür. Bu süre içinde ‹zmir Dev-
let Hastanesi Gastroenteroloji Klini¤i, Ege Üniversitesi
T›p Fakültesi’ne ba¤l› bir kurulufl olarak çal›flm›flt›r.

Bu dönemlerde modern Gastroenteroloji Bilimi Türki-
ye’de h›zla geliflmifltir. Bu geliflimin Ege’deki temsilcisi
ve yürütücüsü de Prof. Dr. Nam›k Kemal Mentefl ol-
mufltur.

1973 y›l›nda Ege Üniversitesi T›p Fakültesi; Borno-
va’da yap›lan yeni hastane binas›na tafl›nm›flt›r. T›p Fa-
kültesi Hastanesinin proje ve yap›m aflamalar›nda Gast-

roenteroloji Kürsüsü henüz kurulmam›fl oldu¤u için ona
ait bir yap›laflma da planlanmam›fl ve yap›lmam›flt›. Bu
yüzden, 1973 y›l›nda t›p fakültesi klinikleri Bornova’ya
tafl›nd›¤›nda, Gastroenteroloji Kürsüsü için uygun bir
yer bulunamad›.

Gastroenteroloji kürsüsü 1973 y›l› sonlar›nda Cerrahi
klini¤inde birkaç ufak odaya misafir olarak yerleflti (Bu
zamanlar benim gastroenteroloji ihtisas›na bafllad›¤›m
süreye denk geliyor). Bir süre sonra flimdi hemflire loj-
man› olarak kullan›lan binaya tafl›n›ld› ve 1976 y›l›nda
yeni binam›za geçinceye kadar burada zor flartlar alt›nda
görev yap›ld›.

Prof. Dr. Nam›k Kemal Mentefl bu süre içinde büyük
çabalarla hastanenin ön k›sm›nda yer bulup, ayr› bir bi-
na yap›m› için tüm gücünü ve zaman›n› sarf etmifl ve flu

GGEEÇÇMM‹‹fifi‹‹NN‹‹  ‹‹YY‹‹  BB‹‹LLMMEEYYEENN,,

GGEELLEECCEE⁄⁄‹‹NN‹‹  ‹‹YY‹‹  GGÖÖRREEMMEEZZ
("EÜTF Gastroenteroloji Bilim Dal›" veya "Nam›k Kemal MENTEfi Gastroenteroloji Klini¤i")PPrrooff..  DDrr..  TTaannkkuutt  ‹‹LLTTEERR
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anda çal›flt›¤›m›z Gastroenteroloji klini¤inin planlan›p,
yap›lmas›n› sa¤lam›flt›r.

Gastroenteroloji Kürsüsü 1976 y›l›nda kal›c› binas›na
yerleflmifltir. 1981 y›l›nda bu binaya; Yo¤un Bak›m, Ka-
raci¤er Ünitesi ve Polikliniklerden oluflan yeni bölüm
eklenmifltir. Böylece Gastroenteroloji Klini¤i 120 yatak-
l›, % 90 doluluk oran› ile çal›flan ayr› bir Gastroentero-
loji Hastanesi (Merkezi) konumuna gelmifltir.

Gastroenteroloji Klini¤i kuruluflundan 1985 y›l›na kadar
Prof. Dr. Nam›k Kemal Mentefl’in baflkanl›¤›nda yürü-
tülmüfltür. Bu dönemde hocam›z bir çok Gastroenterolo-
ji Uzman› ve Ö¤retim Üyesi yetifltirmifl, say›s›z t›bbi ya-
y›n, önemli ve özgün Gastroenteroloji kitaplar› yazarak
Gastroenterolojinin geliflmesinde öncü olmufltur.

1985 y›l›nda aram›zdan ani ayr›l›fl› bütün T›p Camias›n›
çok üzmüfltür. Ölümünden sonra hocam›z›n ad›n› yaflat-
mak üzere Gastroenteroloji Klini¤ine, Üniversite Sena-
tosu karar› ile "Nam›k Kemal Mentefl Gastroenteroloji
Klini¤i" ad› verilmifltir.

Yeni yetiflen hekimlerin ve uzmanlar›n bir ço¤unun eski
hocalar›m›z› tan›mad›¤›n› biliyorum. Bu yaz›m›n amac›,
Nam›k Kemal Mentefl’in kim oldu¤unun vurgulanmas›

ve hat›ralarda canland›r›lmas›n› sa¤lamakt›r. Gastroente-
roloji Klini¤inin isminin bafl›na neden Nam›k Kemal
Mentefl ad› uygun görülmüfltür? Onun yarat›c›l›¤›, çal›fl-
kanl›¤›, üretti¤i eserleri hepimizin örnek almas› gereken
önemli noktalard›r.

Halen Klini¤imiz giriflinde Mentefl hocam›z›n büstü her
gün bizi gözlemekte ve onun bize b›rakt›¤› miras› de-
vam ettirip, ettiremedi¤imizi sorgulamaktad›r.

Hocam›z›n bize b›rakt›¤› fiziki miras›n› (klini¤imizi),
daha iyiye ve güzele götürmek için çabalar›m›z sürekli
devam etmektedir. Binan›n bak›m›, tadilat› ve gereklere
göre yenilenmesi yap›lmaktad›r.

Manevi miras›n›, bilimselli¤ini ve yay›nlar›n› devam et-
tirmek için gayretlerimiz sürmektedir. Hocam›z›n Gast-
roenteroloji kitaplar›n›n yerini dolduracak kapsaml› bir
Gastroenteroloji Kitab› haz›rlanmaktad›r. Bu kitab›n
2007 Mart bafl›nda yapaca¤›m›z toplant›ya yetiflmesini
planl›yoruz.

Üzerimize düflen esas görev ise hocam›z›n ismini yaflat-
mak amac›yla ""EEggee  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  GGüünnlleerrii--  NN..  KK..
MMeenntteeflfl"" toplant›lar›n› yapmakt›r. Art›k gelenekselleflen
bu toplant›lardan sonuncusunu 22--33  MMaarrtt  22000077,,  CCuummaa  vvee
CCuummaarrtteessii günleri, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür
Merkezi, Konak, ‹zmir’de gerçeklefltirece¤iz.

Bizim görevimiz hocalar›m›z›n an›lmas›, de¤erlerinin
yaflat›lmas› ve bu amaçla bilimsel toplant›lar düzenleye-
rek güncel konularda bilgi al›fl veriflinin yap›lmas›n›
sa¤lamakt›r. Bizden sonra da bu gelene¤in devam ede-
ce¤ini umuyoruz.Toplant›m›z›n format› bu sene daha
çok Uzman düzeyinde bilgi aktar›m› amac›yla düzenlen-
mifltir. Konular bafll›ca Akut ve Kronik Viral hepatitler,
Nonviral kronik hepatitler, Karaci¤er sirozu, Gastro ‹n-
testinal Stromal Tümörler, Kronik ishaller, ‹ltihabi Bar-
sak Hastal›klar›, Dispepsi, Fonksiyonel Barsak Hastal›k-

lar›, GÖRH ve Motilite, Kolorektal Kanserler, Nutris-
yon, Hasta ve Hekim Haklar› üzerine a¤›rl›kl› olacakt›r.

Bütün bu konular›n Gastronteroloji, ‹ç Hastal›klar› uz-
manlar› oldu¤u kadar, Cerrahi ve Çocuk hastal›klar› uz-
manlar›n› ve 1. Basamak Hekimlerini de ilgilendirece¤i-
ni umuyorum. Toplant› Türk Tabipler Birli¤ince kredi-
lendirilecektir.

Konuflmalar, soru ve cevap ile kat›l›m› sa¤layacak flekil-
de "elektronik cevaplama" ile zenginlefltirilerek yap›la-
cakt›r. Bu flekilde karfl›l›kl› iletiflimi artt›rarak, konular›
daha iyi ö¤renme ve ö¤retme amac›na ulaflmak istiyo-
ruz. Konular herkesin kat›l›m›n› sa¤layacak flekilde ana
salonda görüflülecek, ö¤le aralar›nda ise 4 küçük salon-
da, önceden kay›t yap›lmak koflulu ile, "uzman› ile söy-
leflelim" gruplar› oluflturulacakt›r. Burada ilgi çeken ko-
nular›n karfl›l›kl› tart›fl›lmas› mümkün olacakt›r.

Stand alanlar›n›n rahatça gezilmesi, ilaç firmalar› ve
teknik firmalarla görüfl al›fl veriflinde bulunulmas› için
kahve aralar› ve ö¤le aralar›nda uygun zamanlar yarat›-
lacakt›r.

Toplant›ya ilaç firmalar›n›n ve tüm meslektafllar›m›z›n
kat›l›m› bizlere güç verecek ve onurland›racakt›r.

“Geçmifle ait olan ben de¤ilim, geçmifl bana aittir.”
MMaarryy  AAnnttiinn
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12 Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi
12 fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
10 Dr.Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
10 Kocaeli Üniversitesi T›p Fakülfltesi
10 Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi
9 Ankara Y›ld›r›m Beyaz›t E¤itim Araflt›rma Hastanesi
9 ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi
9 Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi
8 ‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
8 Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi
8 Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi
8 Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi
8 Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
7 SB ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
6 Harran Üniversitesi T›p Fakültesi

6 Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi
5 GATA H.Pafla E¤itim Hastanesi
5 Özel Ankara Güven Hastanesi 
5 SB Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
5 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi
5 Bezm-i Alem Valide Sultan Vak›f Gureba Hastanesi
4 Özel Anadolu Sa¤l›k Merkezi
4 Ankara Üniversitesi, Hepatoloji Enstitüsü 
4 Bak›rköy Dr.Sadi Konuk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
4 Diyarbak›r Devlet Hastahanesi
4 Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi
4 ‹stanbul Cerrahi Hastanesi
4 ‹zmir E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
4 Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi
4 Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi
3 Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi
3 Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
3 Azerbaijan Medical University
3 Dr. Sami Ulus Çocuk Sa¤l. ve Hast. E¤itim-Araflt›rma Hastanesi
3 Ege Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü
3 Erzurum Numune Hastanesi
3 Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi
3 Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
3 Kartal Kofluyolu Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
3 K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi
3 Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü
3 Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi
3 University Clinical Center of Kosova,Prishtina
3 VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands
2 Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi, ‹zzet Baysal T›p Fakültesi

2 Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi
2 Özel Alman Hastanesi
2 Amasya Devlet Hastanesi 
2 Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 
2 Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi
2 Özel Endot›p Sa¤l›k Hizmetleri
2 Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi
2 Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi
2 Merkezi Neftçiler Hastanesi, Bakü
2 S.B. Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
2 SB Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
2 Üsküdar Devlet Hastanesi
1 Center for Endoscopic Research, UTMB, Galveston/Texas, USA
1 Central Clinical Hospital, Baku, Azerbaijan
1 Endoclub 
1 GATA Difl Hastal›klar›
1 Gümüflsuyu Asker Hastanesi
1 Güzelyal› Asker Hastanesi
1 Keçiören E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
1 Kozyata¤› Ac›badem Hastanesi
1 Lahn-Dill Klinikleri, Dillenburg, Almanya
1 Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
1 Özel Memorial Hastanesi
1 Özel Göztepe fiafak Hastanesi
1 Özel Safa Hastanesi
1 Özel Silivri Millet Hastanesi
1 Surgimed Clinic
1 Tashkent Medical Academy, Uzbekistan
1 TDV 29 May›s Hastanesi

16%

84%

Sözlü Bildiri :
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Azerbaijan Medical University, Azerbaycan

University Clinical Center of Kosova,Prishtina

VU University Medical Center, Amsterdam, The
Netherlands

Merkezi Neftçiler Hastanesi, Endoskopik Cerrahi
Bölümü, Bakü, Azerbaycan

Center for Endoscopic Research, Training and
Innovation, UTMB, Galveston/Texas, USA

Central Clinical Hospital, Baku, Azerbaijan

Lahn-Dill Klinikleri, Dillenburg, Almanya

Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA

Tashkent Medical Academy, Uzbekistan
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Diğer 24%

Karaciğer Transplantasyonu 3%

Özofagus ve Reflü Hastalığı 4% Peptik Ülser Hastalığı ve Hp 5%

Fonksiyonel Hastalıklar ve Motilite 4%

İnce Barsak Hastalıkları 5%

Kolorektal Hastalıklar 11%

Safra Yolları ve Pankreas 6%

Gastrointestinal Tümörler 9%

Terapötik Endoskopi 5%

Viral ve Otoimmun Hepatitler 12%

Metabolik Karaciğer Hastalıkları 5%

Siroz ve Komplikasyonları 6%

Toksik Hepatitler 1%

KKoonnggrreemmiizzee  ggöönnddeerriilleenn  bbiillddiirriilleerr  aaflflaa¤¤››ddaa  ggöörrüüllddüü¤¤üü  flfleekkiillddee  kkaatteeggoorriilleerriinnee
aayyrr››llaarraakk  ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmiiflflttiirr

27 Özofagus ve Reflü Hastal›¤›

31 Peptik Ülser Hastal›¤› ve Hp

24 Fonksiyonel Hastal›klar ve Motilite

31 ‹nce Barsak Hastal›klar›

80 Kolorektal Hastal›klar

37 Safra Yollar› ve Pankreas

36 Terapötik Endoskopi

58 Gastrointestinal Tümörler

81 Viral ve Otoimmun Hepatitler

7 Toksik Hepatitler

3 Metabolik Karaci¤er Hastal›klar›

37 Siroz ve Komplikasyonlar›

23 Karaci¤er Transplantasyonu

165 Di¤er

“Bu dünyadaki en büyük fley, flu an durdu¤umuz yer de¤il, gitmekte oldu¤umuz yöndür.”
HHoollmmeess



GGünümüzde ultrasonografi (USG) her
hekimin vazgeçilmez tan› araçlar›n-

dan birisi olmufltur.

• ‹yonize radyasyon vermeyifli,

• Gebelikte güvenli olmas›,

• Bilinen yan etkisi bulunmamas›,

• Ucuz olmas›,

• Tafl›nabilir olmas›,

• Hastalarda minimal haz›rl›¤›n yeterli
olmas›,

• A¤r›s›z olmas›,

• Non-invaziv olmas›,

• Biyopsi için do¤rudan görüfl sa¤lamas›
en önemli üstünlükleridir. 

Bu nedenle birçok ülkede sadece USG
e¤itimi veren merkezler aç›lm›fl ve iste-
yen her hekimin bu tan› yöntemini kulla-
nabilir hale gelmesi amaçlanm›flt›r. 

USG; abdominal organlar› de¤erlendiril-
mesindeki önemli katk›lar› nedeni ile,
son y›llarda gastroenterolojide de yayg›n
ve öncelikli olarak kullan›lan bir tetkik
durumuna gelmifltir. ‹ngiltere’de yap›lan
bir çal›flmada 278 gastroenteroloji asista-
n›na soruldu¤unda bunlar›n % 77’si

USG’yi kendisi yapmak istedi¤ini bildir-

mifltir.Yine bu çal›flmada gastroenteroloji

asistanlar›n›n % 86’s›n›n tüm abdominal

USG yerine hepatobiliyer sisteme yöne-

lik USG yapmay› tercih ettikleri ortaya

ç›km›flt›r.

Bu nedenle gastroenteroloji yan dal uz-

manl›k e¤itiminde ultrasonografi e¤itimi-

ne de yer verilmesi önemli ve gereklidir.

USG e¤itiminde ilk ad›m olarak, abdo-

minal organlar›n topografik anatomisinin

ve çeflitli kesit düzlemlerinde organlar›n

komfluluk iliflkilerinin ö¤renilmesi gerek-

lidir. Bunun için abdominal ultrasonog-

rafi kitaplar›ndan ve atlaslardan yararla-

n›labilir.

Sonraki aflamada uygulamal› olarak,

USG probunun konumuna göre hastadan

görüntü al›nan kesit düzlemi ile ekranda-

ki görüntü zihinde birlefltirilerek, görün-

tüye oryantasyon sa¤lanmal›d›r. Böylece

ekranda izlenen organlar›n ve bulgular›n

yerleflimleri ve bunlar›n hasta üzerindeki

karfl›l›¤› de¤erlendirilebilir.

Yeterli ve ayr›nt›l› USG de¤erlendirmesi
için, önemli olan abdominal organlar ve
yap›lar›n (karaci¤er, dalak, safra kesesi,
pankreas, koledok, ‹HSY, portal ven,
splenik ven, hepatik ven gibi) normal bo-
yutlar› ve çap ölçümleri ö¤renilmelidir.

Gastroenteroloji yan dal uzmanl›k e¤iti-
mi süresince radyoloji rotasyonunun zo-
runlu olmas› önemli yararlar sa¤layacak-
t›r. Bu rotasyonun; abdominal USG’nin
yan›s›ra abdominal BT, MR, MRCP gibi
tetkiklerin de¤erlendirilmesi aç›s›ndan da
önemli katk›lar sa¤layaca¤› düflüncesin-

deyiz. Bu rotasyonun süresi 2 veya 3 ay
olmal›d›r.

Radyoloji rotasyonu yap›ls›n veya yap›l-
mas›n gastroenteroloji asistanlar›, hasta-
lar›n› USG konusunda deneyimli uzman-
lar eflli¤inde de¤erlendirip, elde edilen
bulgular›, sonradan radyolojide yap›lan
USG ile karfl›laflt›r›p gere¤inde klinikte
USG’nin tekrarlanmas› yöntemini uygu-
layabilirler.

Uzmanl›k e¤itimi süresince her bir asis-
tan›n en az 300 USG yapmas› sa¤lanma-
l›d›r.
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AAttaattüürrkk  EE¤¤iittiimm  vvee  AArraaflfltt››rrmmaa  HHaassttaanneessii,,  GGaassttrrooeenntteerroolloojjii  KKlliinniikk  fifieeffii,,  ‹‹zzmmiirr

GGAASSTTRROOEENNTTEERROOLLOOJJ‹‹DDEE  UULLTTRRAASSOONNOOGGRRAAFF‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹  NNAASSIILL  YYAAPPIILLMMAALLIIDDIIRR??

Viral Hepatitler içeri-
sinde  A, B, C, D, E

hepatiti en s›k görülenle-
ridir. Tüm viral hepatitler
akut enfeksiyon dönemin-
de enfeksiyon hastal›klar›
ve klinik mikrobiyoloji
bölümlerince tedavi edi-
lip, izlenmelidirler.

Bu hepatitler içerisinde
B, C ve Delta hepatiti
kronikleflmektedir. 

‹zlemlerinin 6. ay›ndan
sonra hala süren infeksi-
yon kronik olarak nitelen-
dirilmektedir. 

Kronik hepatit, bir kronik
karaci¤er hastal›¤›d›r.
Hem tan› hem de evrelen-
dirilme amac› ile karaci-
¤er biyopsisi yapmak  ge-
rekir. Karaci¤er biyopsisi

de hepatologlar (yoksa
gastroenterologlar) tara-
f›ndan yap›lmas› gereken
invaziv bir tetkiktir. Olas›
komplikasyonlardan he-
patologlar/gastroentrolog-
lar  sorumludur. 

Biyopsi materyalinin pa-
toloji sonucunun de¤er-
lendirilmesi, inflamasyon
ve fibrozisin derecelendi-
rilmesinin yorumu, kara-
ci¤er hastal›¤›n›n ve pato-
lojisinin e¤itimini alan ki-
fli yani hepatolog taraf›n-
dan yap›lmal›d›r. Biyopsi
sonras› tedavi karar› he-
patolojik  göstergeler de
gözönünde bulundurula-
rak yine hepatolog tara-
f›ndan verilmelidir.

Tedavinin izlemi, ilaçla-

r›n  etkilerinin de¤erlen-
dirilmesi ve karaci¤er
hastal›¤›n›n  izlemi, so-
nunda  karaci¤er sirozu
geliflimi, portal hipertan-
siyon bulgular›n›n olup
olmad›¤›, endoskopik
olarak varis varl›¤›n›n
saptanmas› varsa portal
hipertansiyonun ve özofa-
gus  varislerinin tedavisi
yine hepatolog/gastroen-
terolog  taraf›ndan yap›l-
mal›d›r. Ayr›ca  hastalar-
da geliflme ihtimali olan
hepatosellüler kanser
aç›s›ndan izleminin yap›l-
mas› ve geliflirse  de
tedavisinin planlanmas›
hepatololog/gastroent-
rolog taraf›ndan yap›l-
mal›d›r.

KKRROONN‹‹KK  HHEEPPAATT‹‹TT  TTEEDDAAVV‹‹SS‹‹NN‹‹

KK‹‹MMLLEERR  YYAAPPMMAALLIIDDIIRR??

GGastrointestinal endoskopi sindirim
sisteminin fileksible veya rijit alet-

lerle görsel muayenesidir. 

Endoskopik teknoloji son 30 y›lda h›z-
la ilerlemifl ve klinik gastroenteroloji-
nin tamamlay›c› bir parças› haline gel-
mifltir. 

Amerika Gastrointestinal Endoskopi
Derne¤i (ASGE), endoskopik ifllemle-
rin güvenilirli¤ini ve sorumlulu¤unu
sürekli izlemekte, kontrol etmekte; en-
doskopinin uygun kullan›m› ve deneyi-
mi ile ilgili rehberler haz›rlayarak da-
¤›tmaktad›r. Türkiye’de de bu sorumlu-
luk Gastrointestinal Endoskopi Derne-
¤inin olmal›, ayn› flekilde dernek tara-
f›ndan uygulama ile ilgili rehberler ha-
z›rlanmal› ve denetimler yap›lmal›d›r.

Diagnostik ve terapötik ifllemlerin gi-
derek artan say›lar› nedeni ile endosko-
piye ihtiyaç da giderek artmaktad›r. 

Gastroenterolog say›s›n›n oldukça s›-
n›rl› oldu¤u ülkemizde artan endoskopi
ihtiyac›na gastroenterologlar›n cevap
veremeyece¤i aç›kt›r. 

Bu boflluk ne yaz›k ki yetkili ve e¤i-
timli olmayan kiflilerce kapat›lmaya ça-
l›fl›lmakta hergün örneklerini gördü¤ü-
müz yanl›fl uygulamalara neden olmak-
tad›r. Bu nedenle Türkiye’de diagnos-
tik endoskopi, gastroenterologlar d›fl›n-
da gastroenteroloji cerrahlar› ve iç has-
tal›klar› uzmanlar› taraf›ndan; 6 ayl›k
bir   endoskopi e¤itimi sonras›nda, e¤i-
timini baflar› ile tamamlayan ve ser-
tifikas› n› alanlarca yap›labilir.

TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’DDEE  DD‹‹AAGGNNOOSSTT‹‹KK

GGAASSTTRROO‹‹NNTTEESSTT‹‹NNAALL  EENNDDOOSSKKOOPP‹‹

KK‹‹MMLLEERR  TTAARRAAFFIINNDDAANN  YYAAPPIILLMMAALLIIDDIIRR

“Bildi¤ini bilenin arkas›ndan gidiniz, Bildi¤ini bilmeyeni uyand›r›n›z,
Bilmedi¤ini bilene ö¤retiniz, Bilmedi¤ini bilmeyenden kaç›n›z...”

KKoonnffüüççyyüüss
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Kimbilir ne oldu ne bitti gece uyurken

Uyand›m ki tabiat o de¤il baflkas›d›r

Nerden esiyor bu flerbet gibi hava nerden

Çiçek açm›fl a¤aç hangi k›z›n rüyas›d›r.

Güzelli¤ine imrendi¤imiz dünyas›nda

Çocu¤un saltanat›n› gör arabas›nda

Ne var ki flu geçen yosman›n k›r›tmas›nda

Gencin ihtiras› yafll›n›n hat›ras›d›r.

Gel böyle havada kendini emniyette bil

Bir bak›fl, bir gülüflle çarp›lmak içten de¤il

Çekti¤im a¤r› kalpten bermutad diflten de¤il

Bildim bileli bahar bafl›m›n belas›d›r.

CCaahhiitt  SS››ttkk››  TTaarraanncc››

ÖÖzzddeenn  UUZZUUNNAALL‹‹MMOO⁄⁄LLUU11,,  
GGüünneerr  GGÖÖYYMMEENN22,,  HHaallee  ÖÖZZEENN22

TTüürrkkiiyyee  HHeeppaattoolloojjii  VVaakkff››11,,  AAnnkkaarraa,,  SSii--
nnoopp  ÇÇeevvrree  DDoossttllaarr››  DDeerrnnee¤¤ii22,,  SSiinnoopp

ÖÖnnbbiillggiilleerr::  1987 y›l›nda at›k ticareti yapan
Romanya’daki K›m›ca ICE flirketinin arac›-
l›¤› ile ‹talya’dan toksit at›klar gemilerle
Çanakkale ve ‹stanbul bo¤az›n› geçerek
Romanya’n›n Sulina liman›na gelmifltir.
Romanya devletinin izin vermemesi üzeri-
ne gemilerle Türkiye’nin Karadeniz k›y›la-
r›na vuracak flekilde Karadenize boflalt›ld›.
Sinop-Samsun aras›nda k›y›ya vuran 350
varilin yaklafl›k 200 tanesi Sinop so¤uksu
mevkiinde terkedilmifl Jandarma karakolu-
na depolanm›flt›r. At›klar›n içeri¤i 1988 y›-
l›na Merkez Kriminal polis laboratuvar›nda
incelenmifltir.

So¤uksu Sinop’tan 50 km uzakl›kta yörenin
su kaynaklar›n›n oldu¤u bir tepedir. At›kla-
r›n depoland›¤› binan›n etraf›nda bitki örtü-
sü bozulmufl ve 30 metreyi bulan çam a¤aç-
lar› kuruyarak, y›k›lm›flt›r. Yak›n köy ve
mezralarda baz› patolojik durumlar›n orta-
ya ç›kmas› üzerine Greenpeace araflt›rmac›-
lar› 2001 y›l›nda depoya girerek durumu
saptam›fl ve at›klardan örnekler alm›flt›r. ‹n-

giltere’de Exeter Üniversitesinde analizi
yap›lm›flt›r. 

Türkiye’de ve ‹ngiltere’de at›klar›n ince-
lenmesinde içeri¤inin radyoaktif olmad›¤›
belirtilmifltir. At›klar›n içeri¤inde zehirli
böcek ilac› DDT ve türevleri, toksik klorlu
hidrokarbon, benzen gibi toksik organik bi-
leflikler, ayr›ca ‹ngiltere’de yap›lan analizde
yüksek konsantrasyonda a¤›r meallere civa
ve kurflun bulundu¤u saptanm›flt›r.

Bilindi¤i gibi bu maddeler birikici ve kan-
serojendir. Kansereojen etkileri direkt ola-
bildi¤i gibi gen mutasyonuna ve kromozom
de¤iflikliklerine sebep olarak kansere yük-
sek risk yarat›r. Yöre halk›n›n bu konudaki
görüflleri bir araflt›rma ile incelenmifl ve yö-
re halk› varillerden s›zan maddelerin büyük
tehlike yaratt›¤›n› ve ilin turizmini de etki-
leyece¤ini aç›kça belirtmifltir.

SSaa¤¤ll››¤¤aa  EEttkkiissii::  Toksik at›klar›n sa¤l›k üze-
rine etkisi ciddi olarak araflt›r›lmam›flt›r.
Biz toksik at›klar›n depoland›¤› yerden s›-
zarak yak›n yerleflim birimlerinde sa¤l›k
sorunu yap›p yapmad›¤›n› araflt›r›lmas›n›
amaçlad›k.

Çal›flma için Sinop So¤uksu’da toksik at›k-
lar›n depoland›¤› yerden s›zarak suya ve ha-

vaya kar›flt›¤› en yak›n köy olan fieyhli kö-
yünde 15 y›lda ölen insan s›y›s› ve kanser-
den ölen hasta say›s›, düzenlenmifl anket
formlar› ile hane hane giderek doldurularak
saptanm›flt›r. Kontrol olarak ‹zmir ilinde
Seferihisar ilçesine ba¤l› Do¤anbey Köyü
seçilmifltir. Ayn› yöntemle hemen efl za-
manla 15 y›lda ölen kifli say›s› ve kanser
hastal›¤›ndan ölen hasta say›s› saptanm›flt›r.

On befl y›lda Sinop fieyhli köyünde 47 kifli
ölmüfl ölenlerin 23’ü kanser hastas›ym›fl,
oran› % 48.93, ‹zmir Do¤anbey köyünde
ise 15 y›lda 11 kifli ölmüfl bunlar›n 1’i kan-
serliymifl, oran› % 9.09. Ölen kiflilerin say›-
s›n› nüfusa oranlarsak 15 y›lda Sinop fieyh-
li köyünde nüfusun % 24.60’› ölmüflken, ‹z-
mir Do¤anbey köyünde ise nüfusun %
10.89’u ölmüfltür.

YYoorruumm::  Sinop fieyhli köyünde kanserden
ölümler, Türkiye ortalamas›ndan anlaml›
olarak yüksektir, ayr›ca kontrol olarak seç-
ti¤imiz ‹zmir Do¤anbey köyünde ölüm
oranlar› ve kanser hastal›¤› oranlar› istatis-
tiki olarak farkl›d›r. Bu bulgular toksik at›k-
lar›n etkisi oldu¤unu düflündürmektedir.
Ayr›ca Sinop’da Çernobil olay› nedeni ile
topraktaki radyoaktivite etkisinin de ölüm-

lerin bu kadar fazla olmas›nda katk›s› olabi-

lir. Bundan sonraki çal›flmalar›m›zda yöre

halk›nda gen mutasyonu olup olmad›¤›n›

araflt›r›lacakt›r. Kan›m›zca endüstriyel tok-

sik at›klar›n depodan al›n›p kapal› sistemle-

re sahip teknolojilerin kullan›lmas› ile yok

edilmesi gerekmektedir. Varillerden d›flar›

s›zan at›klar deponun içini havuz haline ge-

tirmifltir ve at›klar rahatl›kla depo d›fl›na

s›zmakta ve jeolojik formasyonun uygunlu-

¤u sebebi ile e¤ik düzlemde su kaynaklar›-

na kar›flmaktad›r. Bu durum Çevre ve insan

sa¤l›¤› aç›s›ndan çok tehlikelidir.

SSoonn  DDuurruumm::

Mart 2006’dan beri birçok defa raporumuz-

la Sa¤l›k Bakanl›¤› uyar›lm›fl, hiçbir cevap

veya reaksiyon gelmemifltir. Buna karfl›t

ayn› flekildeki uyar›lar›m›za karfl›l›k Çevre

Bakanl›¤› “bu iflin üzerinde olduklar›n›,

at›klar›n kald›r›lacaklar›n›” ifade etmifller-

dir. Bu ba¤lamda flimdi yap›lmas› gereken;

Bölgedeki insanlar›n geçerli yöntemlerle

periyodik olarak toksit etki yönünden taran-

mas›n›n sa¤lanmas›d›r.
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““TTaacc››mm››  vveerriirriimm,,  ttaahhtt››mm››  vveerriirriimm  ffaakkaatt  ddeevvlleettiimmee  ss››¤¤››nnaannllaarr››  aassllaa  ggeerrii
vveerrmmeemm..””  
‹nsanl›k tarihindeki en soylu ve en güçlü sözlerden biridir bu. Sultan
Abdülmecid’in 19. Yüzy›l ortalar›nda dile getirdi¤i bir “Türk ülkü-
sü.” ‹ltica etmek zorunda kalanlara kap› ve kucak açmak, her türlü
zorlu¤a ra¤men onlarla r›zk› paylaflmak, bizimle kader birli¤i yap-
mak isteyenleri ba¤r›m›za basmak… Ve bunu yaln›zca krallar, prens-
ler, generaller, flairler gibi bireyler için de¤il, muazzam say›larda ge-
len mülteci y›¤›nlar› için de yapmak. Ve sadece Türki soydafllara,
Müslüman dindafllara de¤il; H›ristiyanlara, Musevilere de s›¤›nma
sa¤layarak gerçeklefltirmek. Tarihimizin büyük bir talihidir bu insan-
c›l sevgi ve ilgi. Elbette her zaman dört bafl› mamur olmam›flt›r. Her
ülkede benzer pürüzler görülmüfltür ara s›ra. Nitekim Struma Gemi-
si’ndeki mültecileri, Nazi Almanyas›’n›n h›flm›ndan korktu¤umuzdan
ölüme teslim etmemiz bizim için bir yüzkaras› olmufltur. 
Ama ma¤durlar› korumak ve mazlumlar› esirgemek bak›m›ndan, Os-
manl› Devleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yapt›klar›, nice ülke-
leri gölgede b›rak›r. Hakl› olarak iftihar edebiliriz. 15. yüzy›l sonun-
da ‹berya Yar›madas›’ndan onbinlerce - belki iki yüz bin - Museviyi
‹kinci Beyaz›t buyur etti. Sonraki yüzy›llarda kuzeyden güneyden,
do¤udan bat›dan, say›lar› saptanamayacak kadar s›¤›nmac› geldi. Av-
rupa’dan, Balkanlar’dan, Orta Asya’dan, Kuzey Afri-
ka’dan, Kafkaslar’dan, Asya’n›n dört buca¤›ndan…
Hugenotlar m› istersiniz, ‹ranl›lar m›, Macarlar m›, Ceza-
yirliler mi, Abazalar m›, Polonyal›lar m›, Azeriler mi? Nazi
Almanyas›’ndan kaçan profesörler s›¤›nd› Türkiye’ye, Sad-
dam Hüseyin’den kaçan Kürtler…
Osmanl›’n›n ve Türkiye Cumhuriyeti’nin en zor, en tehli-
keli dönemlerde bile siyasal s›¤›nmac›lar› ve zulümden ka-
çan y›¤›nlar› adeta içgüdüsel olarak, bir çeflit refleksle ka-
bul etmifl, bar›nd›r›p beslemifl, Türk toplumuna entegre ol-
mak isteyenlere her türlü cömert ve haysiyetli olana¤› tan›-
m›fl olmas›, örnek bir davran›flt›r. Ne yaz›k ki; bizim kusur-
lar›m›z› ve eksikliklerimizi bilen, abartan, h›nz›rca aleyhi-
mize kullanan yabanc›lar, s›¤›nmac› kiflilere ve kitlelere
hizmetlerimizi görmezlikten gelir ya da hiç bilmez. 
Biz kendimizi ne dereceye kadar biliyoruz? Okullar›m›z
ö¤retiyor mu? Tarihçilerimiz ve üniversitelerimiz bu “flan-
l›” tarihi ne denli araflt›r›p bizleri bilinçlendiriyor? Devleti-
miz ve özel kurumlar›m›z, yabanc›lar› bilgilendirmek için
neler yap›yor?
D›fliflleri Bakanl›¤› bu do¤rultuda alk›fllanacak bir ad›m att›:
“Türkiye’ye Güvendiler” bafll›¤›n› tafl›yan güçlü bir sergi
ve kitap.
Bakanl›¤›n Balgat’taki Ek Binas› B1 giriflindeki Sanat Ga-
lerisi’nde 30 Eylül 2006’ya kadar her mesai günü sabah
09:00’dan akflam 19:00’a kadar aç›k.
‹nsan› ayd›nlatmakla kalmay›p yeni görüfl ufuklar›na ka-
vuflturan bir sergi bu. Türk ve yabanc› herkesin görmesi,
serginin kendisini gezmese bile kitab›ndan bir tane edinip
okunmas› gereken bir tarih ve insanl›k belgesi.
Okullardan çocuklar› otobüslerle götürüp gezdirmediler.
D›fliflleri Bakanl›¤› yetkilileri, ziyaretçi gruplar›na özlü bil-
giler veriyormufl. Ben 5 Eylül’deki aç›l›fl törenine kat›lmak
f›rsat›n› buldum. Ö¤rendim, ö¤rendikçe yüceldim, övünç
duygular›yla cofltum. Atalar›m›z›n ve ça¤dafl önderlerimi-
zin “gönlü yüce” davran›fllar›yla iftihar ettim.
Aç›l›fla kat›lan yabanc› büyükelçiler de heyecanland›lar.
Özellikle kendi ülkelerinden Türkiye’ye s›¤›nmalar olmufl
büyükelçiler…
Serginin yarat›c›s›, D›fliflleri Müsteflar Yard›mc›s› Büyükel-
çi Ender Arat, Türk hümanizmas›n›n görkemli kan›tlar›n›
gözler önüne seriyor. Çok sanatkârane düzenlemeyi küratör
‹brahim Demirel gerçeklefltirmifl. ‹ngilizce çeviriler, Leyla
Tepedelen’in kaleminden. Sergi ve kitap için güçlü bir “Su-
nu” yaz›s› yazm›fl: “Türkler as›rlard›r vatanlar›n›, evlerini,
barklar›n› terk etmek zorunda kalan binlerce, milyonlarca
çaresiz insan›, ›rk, dil, din fark› gözetmeksizin ba¤›rlar›na
bast›lar. Hayatlar› tehlikeye giren, fliddet, bask› ve eziyete
maruz kalan, tehdit edilen, afla¤›lanan bu insanlara Türkler
daima kucak açt›lar. Tereddüt göstermediler, ay›r›mc› ol-
mad›lar, k›s›tl› imkanlar›na ra¤men evlerini, ekmeklerini
zor durumdaki bu insanlarla cömertçe paylaflt›lar.
Türk topraklar›na s›¤›nan bu insanlar mensubu olduklar› ül-
kelerin kimi zaman liderleri, ulusal kahramanlar›, komutan-
lar›, askerleri, kimi zaman bilim adamlar›, seçkinleri kimi
zaman da mütevazi bireyleriydiler. De¤iflik milletlere ve
kültürlere mensup bu s›¤›nmac›lar Türklere itimat ettiler,
en de¤erli varl›klar›n›, canlar›n›, ailelerini, çoluk çocuklar›-
n› emanet ettiler. Bir k›sm› daha sonra memleketlerine dön-
me imkan› bulabildiler, bir k›sm› baflka ülkelere göç ettiler,
birço¤u ise Türk vatandafl› oldular, ömürlerinin sonuna ka-
dar Türkiye’de kald›lar.”
“Türkiye’ye Güvendiler” ne kadar do¤ru bir bafll›k. Çünkü
topraklar›m›za s›¤›nan yüzbinlerce yabanc›y› buyur ettikten
sonra onlar›n güvenli¤ini korumufluz, maddi manevi gerek-
sinimlerini karfl›lam›fl›z, isteyenlere Türk toplumuyla içli

d›fll› olmak f›rsat›n› vermifliz, baz›lar›n› ba¤r›m›za öyle basm›fl›z ki
dinimize geçmifller, Türklü¤ü kabul etmifller, Türk isimleri al›p biz-
den olmufllar. Baz›lar› Osmanl›’n›n ve T.C’nin üst kademelerine yük-
selmifller.
DDüünnyyaa  ççaapp››nnddaa  flflaahhssiiyyeettlleerr  vvaarr  bbuu  eettkkiilleeyyiiccii  sseerrggii  vvee  kkiittaappttaa::

• 1855’te ülkemize s›¤›nan Polonya’n›n milli flairi Adam Micki-
ewicz, flöyle yazm›fl: “Polonya’n›n komflu düflmanlar taraf›ndan bö-
lünmesine hiçbir devletin ses ç›karmad›¤› günlerde, tek dostumuz
Türkler olmufltur. Biz Türkler’i düflman›m›z›n önünde e¤ilmedi¤i ve
Polonya’n›n iflgalini kabul etmedi¤i için, üstün bir millet olarak seve-
riz.”
• Yaln›z Ankara Üniversitesi’nde, Almanya’dan 1600’ü aflk›n bilim
adam›, s›¤›nmac› olarak görev yapm›flt›.
• 1917 Devrimi’nden kaç›p Türkiye’ye gelen Beyaz Ruslar’›n say›s›,
baz› tahminlere göre 40 bin, baz›lar›na göre 150 bin, hatta 200 bin.
De¤iflik dönemlerde ülkemizde mülteci olanlar aras›nda Josef Ivano-
viç (sonraki Stalin) ve Troçki var.
• Yüzbinlerce Tatar, Gürcü ve Afganl› da Türkiye’mizde mülteciydi.
‹ran’dan gelenler aras›nda fiah’›n kardefli Melik Mansur da vard›,
Humeyni de…
• Macaristan’da Prens ‹mre Thököly ve Kral Rakoczi geldi. General

György Kmety, bizde ‹smail Pafla olarak görev yapt›. 
• Polonyal› General Marian Langiewicz, Osmanl›’da Langi Pafla’yd›;
General Josef Zachariasz Bem ise Murat Pafla ad›n› ald›.
• Ve Polonyal› Konstantyn Borzecki, hizmetleri karfl›l›¤›nda Mustafa
Celaleddin Pafla oldu. Osmanl› Ordusu’nda kahramanl›klar gösterdi.
O¤lu Hasan Enver Pafla’yd›, torunu ise Naz›m Hikmet.
• Her ulusun, her ülkenin imrenmesi gereken bir “mülteciler tari-
hi”miz vard›r. ABD’nin eski Baflkan› George Bush, 1992’de Musevi-
lerin Osmanl› Devleti’ne s›¤›nmas›n›n 500. y›ldönümünde verdi¤i
özel bir demeçte bu gerçe¤i vurgulam›flt›: “‹ster 500 y›l önce ‹span-
ya’dan gelen Museviler, ister 1930’larda Nazi rejiminden kaçan Al-
manlar veya Saddam Hüseyin’in bask›c› rejiminden kaçan Kürtler ol-
sun, Türk halk›n›n yabanc›lar› hoflgörüyle karfl›layan eski ve flerefli
bir gelene¤i vard›r.” 
Büyükelçi Ender Arat’›n yaratt›¤› bu ola¤anüstü ilginç ve önemli ser-
giyi gezin, ruhunuza sindirin. Türklü¤ünüzle iftihar edeceksiniz. Ar-
kadafllar›n›z›, çocuklar›n›z› ve torunlar›n›z› götürün, tan›d›¤›n›z ya-
banc›lara sal›k verin, onlar da gidip görsünler. Ve “Türkiye’ye
Güvendiler / They Faith in Turkey” bafll›kl› kitaptan mutlaka edinin.

TTaallaatt  HHAALLMMAANN,,
CCuummhhuurriiyyeett  AAnnkkaarraa  EEkkii--1155..0099..22000066
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Sosyal kavramlar üzerindeki tart›flma-
lar› anlamak için, ço¤u kere, çok kar-
mafl›k bilimsel çözümlemelere girmek
gerekmez.

Kullan›lan sözcüklerin yal›n anlamla-
r›na bakmak, sorunu kavramak ve ta-
raf olmak için yeterli olur.

Cumhurbaflkan›, Genelkurmay Baflka-
n› ve kuvvet komutanlar›n›n dikkat
çekmeye çal›flt›klar› "irtica tehlikesi"
de böyle bir kavram.

Cumhuriyetin kurumlar›n› ve de¤erle-
rini korumak ve kollamak görevi ana-
yasayla kendilerine verilenler bu teh-
likeye dikkat çektikçe, baz›lar› da
böyle bir tehlikenin olmad›¤›n› ileri
sürdüler.

Kavram kar›fl›kl›¤› yaratarak konuyu
önemsizlefltirmeye çal›flanlar da "irti-
can›n tan›m›"  ve hatta "anlam›" gibi
sorularla ortaya ç›kt›lar.

Baflbakan da yurtd›fl› gezi dönüflünde,
uçakta, "irtica" yerine "afl›r›l›klar" de-
nilmesini önererek bu önemsizlefltir-
me çabalar›na kat›ld›.

Baflbakan›n bu yaklafl›m›, "irtica teh-
didini" gündeme tafl›yarak görevlerini
yapanlara uzat›lan bir "zeytin dal›"
olarak tan›mlad›.

*   *   *  

Peki irtica ne demek?

"‹rtica" yerine "afl›r›l›klar" denilerek
irticaya karfl› mücadele geçifltirilebilir
mi?

Bu kavram›n ne anlama geldi¤ini bil-
mezmifl gibi tav›rlar içerisine girenle-
rin, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe
Sözlü¤ü’ne (Türk Dil Kurumu Yay›n-
lar›, Geniflletilmifl 7. Bask›, 1. Cilt,
sf.589) bakmalar› yeterli.

Türk Dil Kurumu sözlü¤ünde "irtica",
"gericilik" olarak tan›mlan›yor.

Yani, Arapça kökenli bir kelime olan
"irtica" yani daha anlafl›l›r Türkçe bir
kelime kullanmak gerekirse, kullan›-
lacak olan kelime "gericilik" olacak-
t›r.

Yani "Türkiye gerici tehditi alt›nda".

Gerici ise, toplumda ça¤dafl de¤erlere
önem vermeyen, her yönüyle eskiyi
özleyen ve eski düzeni getirmeye çal›-
flan kimse, yani mürteci.

Bu tan›mlamalardan hareketle gerici-
lik de, ça¤dafl yaflamdan kopmak, ak›l
ve bilim d›fl› davran›fllar sergilemek,
yaflam› ak›l ve bilim d›fl› hurafelere
göre yaflamaya çal›flmak, hatta bu ya-

flam ve düflünce biçimlerini baflkalar›-
na dayatmak olarak tan›mlanabilir.

*   *   *

Bu durumda "irticai faaliyet" Türki-
ye’yi “ça¤dafl uygarl›klar düzeyine
ulaflt›rma" çabalar›ndan sapt›rma u¤-
rafllar› anlam›n› tafl›yor.

Bu u¤rafllar›n tek bir tan›m içerisine
s›k›flt›rmas›, baz› eylemlerle s›n›rl› ha-
le getirilmesi de olanaks›z.

‹rtica; "ak›l ve bilim d›fl› çeflitli davra-
n›fllarla", "inançlar›n ç›kar için kulla-
n›lmas›yla ve yozlaflt›r›lmas›yla", de-
¤iflik motiflerle, de¤iflik araçlarla orta-
ya ç›k›yor.

Bir bak›yorsunuz aptes suyunun alyu-
varlar› artt›rd›¤› safsatas›n›n ders ki-
taplar›nda yer almas›yla görünüyor,
bir bak›yorsunuz ekonomik ba¤›ml›l›k
içerisindeki insanlara dayat›lan yaflam
ve giyim biçimleriyle.

Burada s›ralamakla bitmeyecek olan
tüm bu davran›fllar›n, bu davran›fllar›
cesaretlendirecek düzenlemelerin, bu
davran›fllara göz yumacak kadrolafl-
malar›n tümü de irtican›n boyutlar›n›
ortaya koyar.

‹rtican›n geliflmesi için en uygun or-

tam ise bu davran›fllar› önemseme-

mek, hatta bireysel özgürlükler

tan›m›na s›k›flt›rarak yok saymak, kar-

fl› ç›kanlar› da küçümsemektir.

Türkiye bu sürece sokuluyor.

Ç›kar gruplar› içerisinde yerlerini an-

larlar, olaylar› küçümseyerek ve

suland›rarak gelen tehlikeyi önemsiz-

lefltirme ve geçifltirme çabas›na gir-

diler.

Bu çabaya d›fl güçler de kat›ld›.

ABD Ankara Büyükelçisi ça¤dafl Tür-

kiye’nin kendini savunma refleksini

"kuru gürültü" olarak tan›mlayarak

olaylar› önemsizlefltirme sürecinde

yerini ald›.

Ama, Türkiye’nin Cumhuriyet güç-

leri, sorunlar› suland›rmaya çal›flan,

bu tür kuru gürültücülere pabuç b›rak-

mayacak kadar bilinçli.

Zekeriya TEM‹ZEL

Cumhuriyet Gazetesi 6.10.2006 
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“Karanl›¤a küfredece¤ine, bir mum yak”
KKoonnffüüççyyüüss




