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Türk Gastroenteroloji Derne¤i Yönetim Kurulu Üyelerinin An›tkabir Ziyareti ile Baﬂlad›
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50. YILINDA ANITKAB‹R’DE

Gençli¤i yetiﬂtiriniz. Onlara ilim ve irfan›n müspet fikirlerini
veriniz. Gelece¤in ayd›nl›¤›na onlarla kavuﬂacaks›n›z.
K. ATATÜRK, 1927

Sevgili ATATÜRK,
TGD olarak 50.kuruluﬂ y›l›nda seni ziyarete geldik.
Senin en büyük eserin Türkiye Cumhuriyeti’nin çocu¤u TGD 50. y›l›n› kutluyor. Senin baﬂkentinde
900’den fazla kat›l›mc› ile Ulusal Gastroenteroloji
Haftam›z› gerçekleﬂtiriyoruz.
“Hayatta En Hakiki Mürﬂit ‹limdir, Fendir.” sözünü ﬂiar edinerek güvenle gelece¤e bak›yoruz.
Dergimiz Türk Gastroenteroloji Dergisi-TJG dünyadaki sayg›n yerini ald›, daha ileri hedeflere yürüyor.

kademik gastroenterolojinin ülkemizdeki en önemli
merkezlerinden Ankara Derne¤imizin 50. yaﬂ gününde 2009 Ulusal Gastroenteroloji Haftas›’na ev
sahipli¤i yap›yor. Türk Gastroenteroloji Derne¤i Yönetim
Kurulu 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftas› 2009- ANKARA için bu anlaml› y›lda bir kongre baﬂkan› seçmedi, bu
görevi kendisi üstlendi. Hepinizin yak›ndan tan›d›¤› Ankara kökenli, üç kurul üyesi arkadaﬂ›m›z; Prof. Dr. Cihan
Yurdayd›n, Prof. Dr. Sedat Boyac›o¤lu, Doç. Dr. Erkan
Parlak; bu onurlu ve zor görevi dernek yönetim kurulumuz
ad›na koordine edecekler. 14 Ekim 2009 tarihinde gün boyu sürecek olan üç adet klinik kursumuzun yöneticili¤ini
ise Prof. Dr. Hakan ﬁentürk, Prof. Dr. Sedat Boyac›o¤lu ve
Doç. Dr. Ramazan ‹dilman yapacaklar. Her y›l oldu¤u gibi
Ulusal Gastroenteroloji Haftalar›nda sunulacak bildiriler,
ülkemizden evrensel bilim yoluna döﬂenen kilometre taﬂlar› olacakt›r. Baﬂta yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere
üyelerimiz ile birlikte 14 Ekim Çarﬂamba günü Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü An›tkabir’de ziyaret ederken hissettiklerimizi kelimelere dökemiyorum. Bir kez daha ülkemizin gelece¤ine olan güvenimizi
ve Cumhuriyet’imize duydu¤umuz inanc› hep birlikte ya>>Devam› 2. sayfada
ﬂad›k!.
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Herﬂey
Türkiye
‹çin

Bugün çok mutlu uyandım. Bir düş görmüşüm. Yıl 2034,
sabah nefis bir Ankara sonbaharındayım. Türk Gastroenteroloji Derneği'nin 75. kuruluş yıldönümü onuruna yapılacak Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne gidiyorum.
Yaşım 80'e merdiven dayamış ama hala dinçim. Dernek
yönetimi beni de çağırmış, evden aldıralım dediler ama
ben yeni yapılan metro ile gitmeyi tercih ettim. Evimin
çok yakınında durak var, 26 dakika sonra kongre merkezindeyim. Yeni kongre merkezi beş yıl önce açıldı.
22.000 kişi toplam kapasitesi var. Büyük salon 12.000 kişilik. Yaklaşık 100 tane küçüklü büyüklü salon var. Bu
kongreye tam 18.000 kişi katılıyor, bunların 8.000'i Türk
gastroenteroloğu. Onur konuğu Prof. Dr. Şeref Canoğlu
açılış konferansını verecek. Şeref gen transferi yöntemiyle pankreas kanserinin tedavisini buldu. Dört yıl önce
Nobel Tıp Ödülünü aldı. Bu ülkemizin 2. Nobel Tıp ödülü ama gastroenterolojide ilk. Şeref 2003 yılında öğrencimdi. Çalışkan ve başarılı bir çocukta, ama itiraf edeyim
bu denli başarı beklemiyordum. Derneğimizin bursuyla
A.B.D.’ye gitti, moleküler biyoloji üzerine çalıştı. Sonra
gerisi geldi. Birden uyandım, hepsi düştü. Ama neden olmasın, insan yeter ki istesin......

>>Devam› 3. sayfada

Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN

Türk
Gastroenteroloji
Derneği
Başkanından

Prof. Dr. Sedat BOYACIO⁄LU

Prof. Dr. Ömer ÖZÜTEM‹Z

Sana ve Cumhuriyetimize inanc›m›z› bir kere daha hayk›r›yoruz. 100. yaﬂ günümüzde senin baﬂkentine, yine huzuruna
gelmeyi umuyoruz.
Sayg›lar›m›zla,
Türk Gastroenteroloji Derne¤i
Yönetim Kurulu Ad›na
Genel Baﬂkan
Ömer ÖZÜTEM‹Z

Türk
Gastroenteroloji
Derne¤i
kuruluﬂunun
50. y›l›nda

Persistans, yani süreklilik, akademik kariyerin en önemli ve
vazgeçilmez ö¤elerinden birisidir. Süreklilik bunun da ötesinde
inançl› öncü insanlar›n vazgeçilmezlerindendir ve kurumsallaﬂman›n yap› taﬂ›d›r. Türk Gastroenteroloji Derne¤i (TGD) kuruluﬂunun 50. y›l›n› bu sayede kutluyor- 50. y›l dönemi bu anlamda önemli bir baﬂar›d›r ve bu baﬂar›y› haz›rlayanlar› ve sürdürenleri kutlamak gerekir. Bu derne¤in kurulmas›nda eme¤i geçen de¤erli hocalar›m›z› bu vesileyle an›yor ve ﬂükran duygular›m›z› ifade ediyoruz.
TGD’inin en önemli faaliyeti olarak gördü¤üm ve Ulusal Gastroenteroloji Haftas› ad› alt›nda geçen kongresi bu sene TGD’inin
kuruldu¤u il olan ve Atatürk’ün kurmuﬂ oldu¤u Türkiye Cumhuriyetinin baﬂkenti ve kalbi olan Ankara’da düzenleniyor. Bir
bilimsel ﬂölen olarak geçmesini arzulad›¤›m›z 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftas›na gelen tüm meslektaﬂlar›ma içten bir hoﬂ
geldiniz diyor, kongrenin bilimsel olarak doyurucu ve çok baﬂar›l› geçece¤ine olan inanc›m› belirtmek istiyorum.
TGD 50. y›l›na Ankara’da yeni binas›nda giriyor. Ankara’n›n
merkezi ve son zamanlarda büyük bir h›zla geliﬂim gösteren
Çukurambar bölgesinde bulunan yeni dernek binam›z görkem>>Devam› 3. sayfada
li bir yap›.
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Eamonn MM QUIGLEY MD FRCP FACP FACG FRCPI, Cork, Ireland
amonn Quigley is Professor of Medicine and Human Physiology and
a Principal Investigator at the Alimentary Pharmabiotic Centre at the National University of Ireland, Cork, Ireland. He serves as President of the World
Gastroenterology Organisation (WGOOMGE) and President of the American
College of Gastroenterology.

E

His major research interests include motility, functional gastrointestinal disease,
neurogastroenterology, gastroesophageal

reflux disease and probiotics in health
and disease. He has published over 450
original papers, reviews, editorials and
book chapters, and has received numerous awards worldwide. He has been named
an Honorary Professor by the Faculty of
Medicine of the Universidad de la Republica Oriental del Uruguay, awarded Doctor ‘Honoris Causa’ by the University of
Medicine and Pharmacy, Iuliu Hateiganu
Cluj-Napoca, Romania, elected as a Distinguished Doctor to the Fellowship of
the Royal College of Physicians, London

and received the J Edward Berk Distinguished Lecturer award from the American
College of Gastroenterology.
Professor Quigley graduated in medicine
(MB BCh BAO) from the National University of Ireland, Cork in 1976 and
completed his residency in internal medicine at the Western Infirmary and associated hospitals in Glasgow, Scotland.
There followed a two-year research fellowship, leading to an MD degree by thesis, at the Mayo Clinic, Rochester, USA.

He served as Lecturer in the Department
of Medicine (Gastroenterology) at the
University of Manchester at Hope Hospital in Salford, England before joining the
faculty of the section of Gastroenterology
and Hepatology at the University of Nebraska Medical Center in Omaha in 1986
eventually serving as division chief. He
returned to University College Cork, his
alma mater, in 1998 and served two terms
as Head of the Medical School from
2000-2007.

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı’ndan
Prof. Dr. Ömer ÖZÜTEM‹Z

Birinci sayfadan devam
Ülkemizde ilk kez Gülhane Gastroenteroloji Klini¤i, 20.11.1956’da yay›mlanan Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü’ndeki esaslara göre ba¤›ms›z bir ihtisas
dal› olarak 1956’da kuruluﬂunu tamamlam›ﬂt›r. Klini¤in kurucular›
Prof. Dr. Tevfik User ve Doç. Dr. Nam›k Kemal Menteﬂ’tir. Türk Gastroenteroloji Derne¤i ise 8 May›s 1959
y›l›nda bugün rahmetle and›¤›m›z
sayg› de¤er hocam›z merhum Prof.
Dr. Zafer Paykoç ve büyüklerimiz taraf›ndan kurulmuﬂtur.

Prof. Dr. Hamdi Aktan (Baﬂkan Yard›mc›s›)

e) Gastroenteroloji konusunda yay›n
yapmak,

Prof. Dr. N. Kemal Menteﬂ (Genel
Sekreter)

f) Türkiye’de sindirim sistemi ve beslenme ile ilgili hastal›klar›n sebeplerini araﬂt›rmak ve sebeplerle savaﬂmak,

Dr. Fevzi Aybers (Muhasip)
Prof. Dr. Naci Ayral (Veznedar)
Aﬂa¤›daki sat›rlarda Türk Gastroenteroloji Derne¤i’nin tüzü¤ünde yer alan
amaçlar›m›z sunulmuﬂtur:
Madde II. Derne¤in Konusu ve Amaç lar›:

Kurucular aﬂa¤›daki hocalar›m›zd›r:

1. Dernek tamam›yla bilimsel olup,
siyasetle u¤raﬂmaz.

Prof. Dr. Zafer Paykoç

2. Amac›:

Prof. Dr. Hamdi Aktan

a) Sindirim sistemi hastal›klar›n›n incelenmesi, Türkiye’de gastroenteroloji biliminin ve gastroenteroloji
uzmanlar›n›n hak ve ç›karlar›n› korumak ve geliﬂtirmek,

Prof. Dr. Recai Ergüder
Prof. Dr. Selahattin Kolo¤lu
Prof. Dr. Hilmi Ak›n
Prof. Dr. Naci Ayr›l
Prof. Dr. Nam›k Kemal Menteﬂ
Dr. Ahmet ‹hsan Aksan
Dr. Alaaddin Erkmen

b) Memleket içinde ve d›ﬂ›nda gastroenteroloji ile ilgili bilimsel teﬂekküllerle iﬂbirli¤i ve temas› temin
etmek,
c) Gastroenteroloji konusunda bilimsel araﬂt›rma ve incelemeleri teﬂvik
ve organize etmek,

Dr. Nurettin Aruman
Dr. Fevzi Aybers
‹lk Yönetim Kurulu ise ﬂöyle oluﬂmuﬂtur:
Prof. Dr. Zafer Paykoç (Baﬂkan)

d) Yurdumuzda, gastrointestinal sistem hastal›klar›n›n önem ve mahiyetlerinin daha iyi anlaﬂ›lmas› için
çeﬂitli araçlarla halk› ayd›nlatmak,

g) Ulusal ve uluslar aras› gastroenteroloji kongrelerini düzenlemek,
h) Yukar›da amaçlara iliﬂkin kurulmuﬂ ve kurulacak vak›flar ve derneklerle iﬂbirli¤i yapmak ve bunlar›n kuruluﬂlar›na iﬂtirak etmek.
3. Dernek, amac›na uygun ve kamuya
yararl› organizasyonlar kurabilir. Türk
Gastroenteroloji Derne¤i yönetimleri
bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan
sonra da tüzü¤üne ba¤l› olarak çal›ﬂmalar›n› sürdürecektir.
UGH 2009’da 500’e yak›n bilimsel
bildiri sunulacakt›r, bunlardan 80 tanesi sözlü sunum ﬂeklinde gerçekleﬂecektir. Herkesi sunumlara aktif olarak
kat›lmaya ça¤›r›yoruz. Kongre çantam›za her zaman koyduklar›m›za ek
olarak bu y›l iki önemli eseri sizlere
sunuyoruz. Eren Akçiçek ‹zmir’de
Gastroenterolojinin tarihçesini de içeren “Menteﬂ’lere Sayg›” isimli bir kitap haz›rlad› ve TGD ‹zmir ﬂubemiz
de bas›m›n› üstlendi, eme¤i geçen herkese teﬂekkür ederiz. TGD yönetim
kurulu olarak 50. y›l›m›zda sizlere bir

“albüm- derleme” diyebilece¤imiz bir
di¤er eser daha haz›rlad›k. Bunun için
ülkemizdeki tüm e¤itim veren kliniklerden, verebilecekleri dokümanlar›
ve kliniklerinin k›sa tarihçelerini göndermelerini rica ettik. Gerçekten de
tüm üyelerimiz bu ça¤r›ya uydu ve ellerinden geleni yapt›lar, ilgileri için
hepsine teﬂekkür ederiz. Yan›t vermemiﬂ klinikler do¤al olarak burada yer
alamad›, kliniklerin s›ralamas› alfabetik olarak yap›lm›ﬂt›r. Böylece, 100.
yaﬂ günümüz için elimizde kalacak bir
belgesel – eksiklikleri de olsa- var art›k. Ayr›ca uzun y›llard›r ç›kan ve yak›ndan tan›d›¤›n›z “Güncel Gastroenteroloji” dergisinin arﬂivine girerek
ciddi anlamda “al›nt›” yapt›k. O nedenle bize izin veren ve yard›m›n›
esirgemeyen Türk Gastroenteroloji
Vakf› yöneticilerine, çal›ﬂanlar›na,
D‹AS Genel Müdürü say›n Jülide Özler’e ve özellikle de Prof. Dr. Ali Özden’e teﬂekkürü bir borç biliriz. Onlar›n katk›lar› olmasayd›, bu albüm-kitap çok eksik kal›rd›. Gurur kayna¤›m›z “Türk Gastroenteroloji Dergisi The Turkish Journal of Gastroenterology” nin eksiksiz bir indeksini de buraya koymaya çal›ﬂt›k, böylece hiç olmazsa bugüne kadarki tüm yaz› baﬂl›klar›na bir arada ulaﬂabilirsiniz. En
sona da “rehberimiz” Türk Gastroenteroloji Derne¤i Tüzü¤ü’nü (geçirdik-

leri evrimle
birlikte) ekledik. Umar›z sizlere layik bir eser ortaya koyabilmiﬂizdir.
Bu y›l kongrenin Ankara’da olmas›
nedeniyle derne¤imizin genel kurulu
UGH kapan›ﬂ›ndan sonraki gün olan
18 Ekim 2009 Pazar günü saat
10:00’da TGD genel merkezinde (‹ﬂçi
Bloklar› Mah. 1536. Sok No:7 100.
Y›l Balgat Ankara) yap›lacakt›r. Böylece ilk kez UGH ve dernek genel kurulu bir arada yap›lm›ﬂ olacak. Üyelerimizi genel kurula bu en demokratik
haklar›n› kullanmaya bekliyoruz.
Ne mutlu bu günü 50 y›l önce görenlere, ne mutlu Türk Gastroenteroloji
Derne¤i’ni kurarak ülkemize ve camiam›za emanet edenlere! Derne¤imizin
kurucular›n› bir kez daha sayg› ile selaml›yor, kaybettiklerimize Tanr›’dan
rahmet diliyoruz. Kuruldu¤undan bu
yana Türk Gastroenteroloji Derne¤i’ni yaﬂatan, omuzlar›nda taﬂ›yarak
yükselten, Dünya çap›ndaki dergisi’ni
yaratan, 25 tane ulusal kongre gerçekleﬂtiren, 2009 Ulusal Gastroenteroloji
Haftas›’nda aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtirece¤imiz dernek binam›z›n yap›lmas›nda
eme¤i geçen, elini taﬂ›n alt›na koyan
herkese minnet ve ﬂükranlar›m›z› sunuyoruz.

TGD Ülkemizdeki Uzmanl›k Dernekleri Aras›nda En Baﬂar›l› Dernek Oldu¤unu

Görkemli Merkez Binas› ‹nﬂaat›n› Tamamlayarak Ortaya Koymuﬂtur...

AZM‹N VE ‹NANCIN ZAFER‹
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Ram Chuttani, M.D.

Herﬂey Türkiye ‹çin

Dr. Ram Chuttani is director
of endoscopy and chief of interventional gastroenterology
at Beth Israel Deaconess Medical Center and assistant professor of medicine at Harvard
Medical School.

Prof. Dr. Sedat BOYACIO⁄LU

Birinci sayfadan devam
am 15 yıl önce yani 1995 yılında ilk kez Türk Gastroenteroloji Derneği'ne yönetim kurulu üyesi olarak seçildim.
Rahmetle andığım hocam Prof. Hasan Telatar teşvik etmişti. Derneğin o zamanki duayenleri de onayladılar ve yönetim
kuruluna girdim. Bugün tam 15 yıl oldu, artık yönetim kurulu
üyeliğim sona eriyor. Bir kere daha seçime girmeme kararı aldım. Aslında bu kararı çok önce almam gerekirdi, ama şartlar
ancak bugüne kadar getirdi beni.

T

Prior to his current appointment, Dr. Chuttani served as
director of endoscopy at Brockton/West Roxbury VA Medical Center and later as director
of the Center for Diagnostic and Therapeutic
Endoscopy at the Boston University Medical
Center. His clinical interests focus on therapeutic endoscopy and colonoscopy, colon
polyps and cancer. His main research interests
are interventional gastroenterology, therapeutic endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) and endoscopic GERD and
Barretts therapies.

İlk dönem acemilik dönemiydi. Ne olduğunu, neden ve nasıl
olduğunu anlamaya çalıştığım, sessiz sedasız bir kenarda oturduğum bir nevi “çıraklık” dönemiydi. Hocalarımdan çok şey
öğrendim (Burhan Şahin, Ali Özden, Selahattin Ünal, Abdülkadir Dökmeci). Bu dönemde Valör ile ilk kongre anlaşmasını
yaptık ve derneğe ilk yüklü para girdi (yaklaşık 100.000 USD).
Sabahlara kadar toplantı yaptığımızı hatırlıyorum. Bazan cesaretimi toplayıp bir şey sorduğumda “bak sana anlatalım” yanıtını aldım, ama bu yanıtın esas anlamı “sen daha sonra anlayacaksın” idi. Gerçekten de öyle oldu.....

Dr. Chuttani has pioneered the development of
novel endoscopic therapies for heartburn, pancreatic and bile duct disorders, and large colony polyps. He is a graduate of Hansraj College and Maulana Azad Medical College, University of New Delhi. Dr. Chuttani served his
residency at Norwalk Hospital/Yale University
School of Medicine and did his gastroenterology fellowship at Harvard Medical School.
He is a member of the American Society for
Gastrointestinal Endoscopy and the American
Digestive Health Foundation.

Bu 15 yılda iki dönem başkanlık, iki dönem genel sekreterlik ve
bir dönem saymanlık yaptım. Bu bir insanın erişebileceği en
yüksek mertebedir. Ben bu mutluluğu yaşadım. Bu sürede neler
başarılmadı ki. Bir çok şey sıralanabilir. Elbette hepsini sıralamayacağım. Ancak, derneğimizin yeni genel merkezinden bahsetmeden de edemeyeceğim.
Yeni genel merkez binası önceleri bir hayaldi. Sonra gerçeklik
olmaya başladı ve sonunda gerçekleşti. Kısa öyküsü şöyledir.

Dr. Chuttani resides in Dover, Massachusetts.

Yukarda bahsettiğim kongrelerin ardından
epey bir paramız birikmişti. Ben dernek saymanıydım. Bankalar arasında mekik dokuyarak en avantajlı yatırımı yapmaya çalışıyordum. Bir yandan da yeni genel merkez arayışı içindeydik.
Birgün bir arsa haberi geldi. Çok uygun şartlara satılıktı. Arsa
sahibi sıkışıktı. Sıkı bir pazarlıktan sonra 25.000.000 TL'ye (eski para ile) anlaştık. Belki şimdi inanması güç geliyor ama bunun karşılığı 300.000 USD idi. Yıl 2001 aylardan Ocak. Biz alış
verişi yaptık, çok mutluyduk. Sonra meşhur “anayasa fırlatma”
krizi ve ardından ekonomik kriz patladı. 1 USD yaklaşık 800
TL'den 1800 TL'ye fırladı. Dünya başıma yıkılyor sandım. O zamanki üzüntümü anlatmam mümkün değil. Aradan birkaç yıl
geçtikten sonra her şey yerli yerine oturdu ve gayrimenkul yeniden değerlendi. Artık keyfim yerine gelmişti. Bu arada biraz
da para birikmişti. Bu arada arsaya epey talip çıktı, ama satmadık. İki yıl önce inşaata başladık. Türlü zorluklar, tam inşaatın
ortasında patlayan büyük kriz derken nihayet bina bitti ve işte
yerleştik. Kongrenin açılış kokteyli burada yapıldı. Hepimiz gurur duyduk.
Bu bina elbette atıl kalmayacak. Gelecek yönetim kurulları en
iyi şekilde değerlendirecekler. Bundan eminim.
Artık benim yöneticiliğim bitiyor. Ancak, şundan eminim ki yaşamımın sonuna kadar bu camiaya hizmetim sürecek. Gücüm,
aklım ve bedenim Türk Gastroenterolojisinindir.
Saygılarımla

Türk Gastroenteroloji Derne¤i
kuruluﬂunun 50. y›l›nda
Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN

Birinci sayfadan devam

TGD her sene büyük bir

nu korumas› bir yandan çok zordur, bir yandan da

gençlere düﬂmektedir. Benim yaﬂlarda olanlar›n

baﬂar›yla kongresini yap›-

bir zarurettir.

görevi de çok önemlidir ve baﬂl›ca onlara yol gös-

Bu zorlu¤un üstesinden gelebilecek miyiz? Gerçe-

termeyi, onlara engeller koymamay›, aksine önle-

yor, TGD Merkezi K›z›lay’da pek de nezih olmayan
bir yaya bölgesinde yer alan köhne bir apartman

NAZIM H‹KMET

¤i söylemek gerekirse, iyimser olmak için az, kö-

rindeki engelleri, tek tek temizlemeyi içerir; sonuç-

binas›n›n ofluya pufluya ç›kt›¤›m›z dar mekan›n-

tümser olmak için çok neden var. Ulusal Gastroen-

ta amac›m›z “seçkin insan” yetiﬂtirmektir, çünkü

dan, toplant›lar yapmaya da uygun, ferah yeni bi-

teroloji Haftas› 14-17 Ekim günleri aras›nda yap›l›-

bizler insana yap›lan yat›r›m›n hem çok pahal›,

Ç›narlar›nda kolan vurdu, hapishanelerinde yatt›m.

nas›na taﬂ›nd›, TGD Yönetim Kurulu gastroentero-

yor; takiben 18 Ekim 2009’da TGD üyeleri onlar›

hem çok kutsal oldu¤unu biliriz.

Hiçbir ﬂey gidermez iç s›k›nt›m›

loji disiplinini ve üyelerimizin ana grubunu teﬂkil

temsil edecek yeni Yönetim Kurulunu seçecek. Yö-

Hastane ortam›nda onlar hastalar› bir yandan iyi

eden gastroenterologlar›n haklar›n› gerekirse hu-

netim Kurulu seçimi demokratik bir ortamda yap›-

etmeye çal›ﬂ›rken bir yandan da hastadan ve has-

kuki süreçte de korumak için canla baﬂla çal›ﬂ›yor,

Kurﬂun Kubbeler ve fabrika bacalar›

lacak. Demokrasinin vazgeçilmezleri siyasal parti-

talardan bir ﬂeyler ö¤renmek için rutinin d›ﬂ›na ç›-

Benim o kendi kendinden bile gizleyerek

bu amaçla kadrolu avukat tutuyor, yeterlilik s›nav-

lerdir ve ne yaz›k ki TGD Yönetim Kurulu seçimle-

kabilmenin yollar›n› ve cesaretini göstermek, te-

lar› haz›rlan›yor ve daha pek çok önemli faaliyetler-

ri bilimsel bir derne¤in Yönetim Kurulu seçimin-

mel bilimlerle, istatistik bilimiyle iliﬂki kurabilme

de bulunuyor. Bütün bunlar yeterli mi? ﬁunu hat›r-

den çok özellikle son y›llarda bir siyasi parti seçi-

gereklili¤ini göstermek konusunda gençlere bizler

latmakta yarar var: De¤erli hocalar›m›z bu derne¤i

mini and›rmaktad›r. ‹ki y›lda bir de olsa, bu durum

yol gösterici olmal›y›z. Ö¤rendiklerimizi belli bir

kurarken ayn› zamanda bir ilki gerçekleﬂtirmiﬂler-

en hafif deyimiyle üzüntü vericidir.

sistematikle kaydetmeyi, onu tart›ﬂabilmeyi, tart›ﬂ-

Öncelikle bu durumdan ç›k›lmas› zorunludur. Ata-

t›klar›m›z› yaz›l› hale getirebilmeyi, yazd›klar›m›z›

Pamuk iﬂleyenlere gitmek için

en az›ndan Turkish Journal of Gastroenterology

Toroslar’dan bir kere geçmedim diye utan›yorum.

türk’ün hedef gösterdi¤i muas›r medeniyet seviyesine henüz ulaﬂamad›k ne yaz›k ki. O halde, ﬂu an-

standard›nda bir dergiye gönderebilmeyi, yaz›m›z

Memleketim:

da geliﬂmiﬂ ülkelerdeki örnekleri Türkiye’nin ﬂart-

reddedildi¤inde ciddi ciddi k›zmay›, kabul edildi-

lar›na uygulamam›z gerekti¤ine inan›yorum. TGD

¤inde hafiften kutlamay› ve buna benzer hazlar du-

Sö¤üt

Yönetim Kurulu, Devlet Hastanelerinin mutlak su-

yarak genç kalmay› onlara gösterme konusunda

Ve k›rm›z› toprak.

rette temsil edildi¤i, üniversite a¤›rl›kl› bir yap›da

yol gösterici olmal›y›z. Onlar› bu tür “entelektüel

Memleketim.
Çam ormanlar›n›, en tatl› sular› ve da¤ baﬂ› göllerini

teﬂkil edilmelidir. Zaten ﬂu andaki yap›s› da böyle-

oyunlar oynayan” seçkinler olarak yetiﬂtirmeliyiz.

dir. Bunun ötesinde, Yönetim Kuruluna seçimin

Bakars›n›z, içlerinden bir ikisi “entelektüel oyun

Ve onun yar›m kilolu¤u

düzenlenece¤i yeni bir yap›lanmaya, bir tüzük de-

oynaman›n” ötesine geçiverirler. Vars›n seçkinlikle

Pulsuz, gümüﬂ derisinde k›z›lt›larla

¤iﬂikli¤ine kan›mca ihtiyaç var. Geliﬂmiﬂ ülke ör-

dalga geçildi¤i günlerde yaﬂayal›m. Bizim seçkinli-

neklerindeki gibi kendisi de zaman içinde belli bir

¤imiz bilim ›ﬂ›¤›n›n ayd›nlatt›¤›, Albert Schweitzer

düzenle de¤iﬂime u¤rayacak bir çeﬂit “Akil Adam-

doktorlu¤unu ›s›tt›¤› bir seçkinlik olacakt›r ve biz

Kumral, ipekli, uzun kürklerin p›r›ldamas›.

lar Heyeti” yeni adaylar nomine etmeli, genel ku-

bununla gurur duyaca¤›z.

Ya¤l›, a¤›r f›nd›¤› Giresun’un.

rulda bu adaylar oylanmal›d›r. Bu önerimin Türki-

Gençlerin görevi ise, yapt›klar› ve yapacaklar› ile bi-

Zeytin

ye için bir hayal oldu¤u söylendi. ﬁimdilik söyliye-

zi heyecanland›rmak, yani mutlu etmek, bu camiada

‹ncir

bilece¤im insanl›¤›n gerçekleﬂebilir hayallere ihti-

“o benim yan›mda yetiﬂti” diye caka satmam›za ola-

Ve renk renk

yac› oldu¤udur.

nak sa¤lamak. ‹ﬂte yukarda bahsetti¤im çal›ﬂmak-

Salk›m salk›m üzümler

veya belki daha do¤ru bir ifadeyle, düﬂürülmüﬂtür.

TGD’nin faaliyetlerinde yüksek olan ç›tay› korumak

tan kast etti¤im basit sat›rlarla bu ve görüldü¤ü gi-

Bunda siyasi idarenin yan›nda üniversitenin hatas›

ve ne olursa olsun daha da yükseltmek için çok ça-

bi çal›ﬂmak hiç de kötü bir ﬂey de¤il. TGD’nin iyi yol-

Ve sonra:ileri, güzel, iyi,

l›ﬂ›lmas› gerekti¤ini belirtmiﬂtim. Bunun için en

da yürümesini sa¤layacak esas kaynak, esas enerji

Her ﬂeyi

oldu¤unu da söylemek durumunday›z. Böyle bir
ortamda TGD’inin, o ilk y›llardaki di¤er üst ihtisas

önemli görev henüz daha ihtisaslar›n› sürdürmek-

bu. Naçizane, biz büyüklerimizden böyle gördük.

derneklerine öncülük görevini üstlendi¤i durumu-

te olan veya yeni olarak uzmanl›¤›n› elde etmiﬂ

Sayg›lar›mla

dir. ‹ç Hastal›klar› bünyesinden ilk defa bir üst ihtisas derne¤i kurma cesaret ve uzak görüﬂlülü¤ünün ﬂerefi ve onuru onlara aittir. Di¤er üst ihtisas
dernekleri TGD’inin açt›¤› yoldan gitmiﬂlerdir. Hocalar›m›z›n disiplinimize bahﬂetti¤i bu onurun k›ymetini bilmemiz ve onu lay›k›yla taﬂ›mam›z gerekiyor. Bu amaçla çok çal›ﬂ›lmas› gerekli. “Çok çal›ﬂ›lmas› gerek” genel bir ifadedir ve zaten burada da
özellikle o anlamda kullan›lm›ﬂt›r. Sonuçta kast
edilen TGD Baﬂkan›, Genel Sekreteri veya TGD Yönetim Kurulu de¤ildir. Söz konusu olan tüm camiad›r, ama öncelikle akademik gastroenterolojidir. Akademik gastroenteroloji öncelikle üniversiteleri kapsar, -fakat özellikle disiplinimizde- ayn›
zamanda son iki dekadda pek çok gastroenteroloji
uzman›n› üniversiteleri aratmayacak bir ortamda
yetiﬂtiren Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› Devlet Hastanelerimizi de içermektedir. Bugün özellikle üniversite
hastaneleri neredeyse içler ac›s› hallere düﬂmüﬂtür
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Türk Gastroenterolojisini, Türk Gastroenteroloji Derne¤i (TGD) Çat›s› Alt›nda
Daha da Yüceltmek, Güçlendirmek Hepimizin Baﬂl›ca Görevi Olmal›d›r...

ukar›da baﬂl›k halinde ifade edilen temenni, Gastroenteroloji
mensuplar› olarak bizleri, hepimizi ilgilendirdi¤ini kabul etmemek elden gelmiyor. Bununla beraber bu hususta gerekli çabay›, görevi açaba kaç
mensubumuz yerine getirebiliyor? Bu
soruya olumlu cevap verebilenlerimizin
adedinin de fazla oldu¤u söylenemez.
Buna mukabil gastroenteroloji toplumunun baz› kesimlerinde birlik ve beraberli¤imizin karﬂ›t› olumsuz rüzgarlar›n esti¤i de bilinmektedir. Bu tür davran›ﬂlar,
Türk Gastroenteroloji Derne¤i’nin yöneticilerini ve baz› eski emektar üyelerini
derne¤in gelece¤i hakk›nda karamsarl›¤a sevk etmektedir. Hepatoloji, Çocuk
Gastroenterolojisi ve derne¤in di¤er baz›
yan kuruluﬂlar›, ana derne¤in çat›s› d›ﬂ›na ç›kma¤a kendi baﬂlar›na buyruk organizasyon haline gelmeyi istemekte, büyük emek ve çabalar sonucu kurulan, hepimizin çok övündü¤ümüz birlik ve be-

Y

raberli¤imiz fark›na var›lmadan zedelenmektedir. Bu davran›ﬂlar› hoﬂgörü ile
karﬂ›layabilmek ve desteklemek mümkün olamaz ve olmamal›d›r da. Ayr›ca
bu ak›mlara art›k lüzum da kalmam›ﬂt›r.
TGD kendi bünyesi içinde oluﬂturdu¤u,
çal›ﬂma gruplar› ile ayr›l›kç› temayül ve
ihtiyaçlara cevap vermekte ve bu temayüller zamanla dernekler ﬂeklinde organize edilerek ana dernek çat›s› alt›na
al›nmaktad›r (Yeni kurulan ‹nflamatuvar
Barsak Hastal›klar› Endoskopi Derne¤i
ibi). Bunlara ilaveten derne¤in son yap›lan geniﬂ kapsaml› genel kurulunda,
TGD’nin ana tüzü¤ünde yap›lacak baz›
de¤iﬂikliklere derne¤in bir konfederasyon ﬂeklinde organize edilmesi için gerekli kararlar al›nm›ﬂt›r. Böylece Türk
Gastroenteroloji Derne¤i’ni yaln›z Ankara’n›n de¤il, bütün çevre ﬂube ve teﬂkilleri dernek içinde oluﬂabilecek her
ak›m›n temsil edilebilece¤i, etkinlik kazanabilece¤i daha dinamik, daha demokratik bir yap›ya kavuﬂmuﬂ olacakt›r.
Konunun hakl›l›¤›n› ve önemini, nerelerden nereye gelindi¤ini kavrayabilmek
için, gastroenteroloji’nin dünyada ve
memleketemizdeki geliﬂmesinin tarihçesini özetlemek uygun olacakt›r.
20. yüzy›l baﬂlar›nda Dr. Brohee gastroenterolojiyi ayr› ve ba¤›ms›z bir bilim
dal› olarak lanse etme¤e baﬂlam›ﬂt›r ve
Dünya Gastroenteroloji Teﬂkilat› (OMGE)’nin nüvesi bu ﬂekilde oluﬂturulmuﬂtur. Bu ilk giriﬂimi ‹ngiltere’de Avery
Jones, Sheila Sherlock, Amerika’da
Bockus ve arkadaﬂlar› devam ettirmiﬂler,
1950’li y›llarda da Dr. Bockus’un öncülü¤ü ile Dünya Gastroenteroloji Derne¤i

(OMGE), 1958 y›l›nda kurulmuﬂtur. Birçok ülke bu arada Japonya, Almanya ve
Türkiye bu organizasyona dahil olmuﬂlard›r. Böylece Dünya Gastroenterolojisi
teknolojinin getirdi¤i yeniliklerden de
istifade ederek dev ad›mlarla ilerlemeye
baﬂlam›ﬂt›r. Bugün birçok bilim dal›nda
geliﬂmeler ancak kaplumba¤a h›z› ile
sürdürülürken gastroenteroloji muazzam
geliﬂmelere sahne olmaktad›r.
Türkiye’de ise gastroenteroloji ikinci
Dünya Harbinden sonra sivil, asker kurumlar›ndan, ‹ngiltere’ye (Z. Paykoç),
Amerika’ya (T. User, H. Aktan, N. K.
Menteﬂ)’in gönderilmeleri ile geliﬂmeye,
ayr› bir bilim dal› halinde organize olmaya baﬂlam›ﬂ ve tek ba¤›ms›z gastroenteroloji kürsüsü, 1956’da konumundan
istifade edilerek Gülhane’de kurulmuﬂtur. As›l geliﬂme 1956’da Türk Gastroenteroloji Derne¤i’nin ve Ankara T›p
Fakültesinde Gastroenteroloji Kürsüsünün kurulmas› ve Zafer Paykoç, Hamdi
Aktan’›n bu kürsüye geçirilmeleri ile
baﬂlam›ﬂt›r. Ayn› tarihlerde S.S.Y. Bakanl›¤› ile üniversitelerde gastroenterolojinin geliﬂmesini k›s›tlayan mevzuat
hükümleri de kald›r›lmaya baﬂlam›ﬂ bilim dal›m›z bizde de tam yol ilerlemeler
kaydetmiﬂtir. Sonuç olarak Hacettepede,
‹stanbul’da, ‹zmir‘de ba¤›ms›z, yar› ba¤›ms›z klinikler, kürsüler, seksiyonlar
kurulmuﬂ ve Türk bilimsel hayat›nda yer
edinmiﬂlerdir.
1960’l› y›llarda Derne¤imiz, Dünya
Gastroenteroloji Derne¤i (OMGE), ve
Avrupa Akdeniz Memleketleri Gastroenteroloji Teﬂkilat› (ASNEMGE)’ye üye
olarak al›nm›ﬂ ve kendini bütün dünyada

Uluslararas› bir varl›k olarak kabul ettirmiﬂtir. Derne¤imiz bu organizasyonlar›n
kongrelerine sempozyumlar›na ve benzer faaliyetlerine devaml› davet edilmiﬂ,
mali yetersizlik nedeniyle ancak baz›lar›na kat›labilmiﬂtir. Böylece Türk Gastroenterolojisi ile Dünya Gastroenterolojisi bir bütünleﬂme içine girmiﬂ, birçok
faydalar sa¤lam›ﬂt›r. En son olarak Dünya Gastroenteroloji Kongresi’nde OMGE taraf›ndan Los Angeles’daki “Gastroenteroloji’de Son Geliﬂmeler” kursuna (6) genç Türk Gastroenterolog’u Türk
Gastroenteroloji Derne¤i kanal› ile davet
edilmiﬂ ve muhtelif kliniklerden seçilen
(6) arkadaﬂ›m›z bu kursa ve kongreye
ücretsiz kat›lm›ﬂ pek çok istifade ettikleri ifade edilmiﬂtir.
Derne¤imiz resmi yay›n organ› olan
“Gastroenteroloji” dergisini büyük gayret çaba ve masraf ile uluslararas› standartlara uygun olarak ç›karma¤a muvaffak olmuﬂ önemli bir aﬂama yapm›ﬂt›r.
Dergi, “Index Medicus” yay›nlar› listesine kabul edilme¤e hak kazanm›ﬂ, “Experpta Medica” yay›nlar aras›na al›nm›ﬂt›r. Dergi muntazam aral›klarla yay›nlanmaya devam etmekte, dünyadaki
önemli merkezlere gönderilmekte, Türk
Gastroenterolojisinin sesi bütün dünyaya
duyurulmaktad›r. Mali gücümüz devaml› artmakta, yeni Gastroenteroloji Vakf›
ile de devaml› desteklenmektedir. Bölgesel bilimsel toplant›lar›m›z, kongrelerimiz muntazam yap›lmakta mensuplar›m›zn devaml› yenilenmeleri sa¤lanmaktad›r. Bu günlerde Türki Devletlerin bilim adamlar›n›n da kat›laca¤› XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongremiz yap›la-

cak ve Ulusal Kongremiz uluslararas› bir
hüviyette kazanm›ﬂ olacakt›r.
Kongrelerimizin bir hüviyet kazanmas›
veya uluslararas› bir kongre düzenlemenin derne¤imizin gelecekteki en önemli
hedefi oldu¤unu da biliyoruz. Bütün bu
faaliyetlerle Türk Gastroenteroloji Derne¤i devaml› geliﬂecek ve Türk Gastroenterolojisi bütün yan alanlar› ile birlikte en üst düzeydeki hakl› yerini alacakt›r.
ﬁüphesiz bu baﬂar›lara eriﬂmek kolay olmam›ﬂt›r. Bu baﬂar›larda, derne¤in kuruluﬂunun ilk y›llar›ndan itibaren bugüne
dek dernek yönetiminde görev alan
inançl› hoca ve arkadaﬂlar›m›z›n feragat
ve fedakarl›klar›, ak›lc›, bilinçli çal›ﬂmalar› bunlar›n yan›nda memleketimizin
dört bir yan›na da¤›lm›ﬂ, teﬂkilat ve mensuplar›m›zn birlik ve beraberlik içinde
bulunmalar›n›n da rolü büyüktür. Dernek yönetiminde görev alan eski yöneticileri içtenlikle kutlar, aram›zdan ayr›lanlara rahmet, halen hayatta olanlara
uzun ömürler dilerim.
Bütün bu görüﬂ ve düﬂüncelerimizle hepimizin Türk Gastroenteroloji Derne¤i
etraf›nda daha s›k› bir ﬂekilde toplanmas› için ça¤r› yapmay› bir görev biliyorum. Zira baz› ayr›l›kç› davran›ﬂlar›n
ﬂimdiye kadar elde edilen baﬂar›lar› yok
edece¤i ve bununla hepimizin kaybedece¤i, hiç kimsenin, ayr›l›kç›lar›n bile kazanamayaca¤›n›, derne¤in hayatta kalabilen en eski üyelerinden biri olarak en
halisane duygular›mla belirtmek isterim.
Bütün arkadaﬂlar›ma mutlu, baﬂar›l›
kongreler, sa¤l›kl› bir yaﬂam dilerim.
Gastroenteroloji Günlü¤ü Gazetesi 1996; Say› 1.
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