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23. ULUSAL GASTROENTEROLOJ‹ KONGRES‹
EAGE TARAFINDAN DÜZENLENEN
“E⁄‹T‹M SONRASI KURSU” ‹LE 4 KASIM 2006’DA BAﬁLADI
MANEV‹ M‹RASIM AKIL ve

de¤iﬂmeyecek hükümler getirdi¤ini iddia etmek, akl›n ve ilmin geliﬂimini inkar etmek olur... Benim

B‹L‹MD‹R!

Türk milleti için yapmak istediklerim ve baﬂarmaya

“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 süratle ilerliyor, milletlerin mutluluk ve mutsuzluk anlay›ﬂlar› bile de¤iﬂiyor. Böyle bir dünyada, asla

çal›ﬂt›klar›m ortadad›r. Benden sonra beni benimsemek 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)

Tüm Gastroenterolog ve Gastroenteroloji ile U¤raﬂan
Hekimlerimize Aç›k Duyuru
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.
Güncel Gastroenteroloji Günlü¤ü Yay›n Kurulu

“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.

ULUSAL GASTROENTEROLOJ‹ KONGRES‹ SEKRETER‹NDEN
Prof. Dr. Hülya ÖVER HAMZAO⁄LU

Guido NJ TYTGAT

De¤erli Meslektaﬂlar›m,
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 Gastroenteroloji Kongresinde bu heyecan verici
de¤iﬂimleri hep beraber izlemek ve dünyan›n önde gelen bilim adamlar› ile birlikte tart›ﬂabilmek amac›yla dört ayr› salonda oldukça yo¤un bir program haz›rlamaya gayret ettik. Ayr›ca beﬂinci bir
salonda endoskopi hemﬂireleri ve teknisyenleri için ilk kez 3 gün süre ile kurs
program› düzenlenmiﬂtir. Yenilikleri izlemek 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.

S

Kongrenin ilk günü endoskopik ultrason
ve ERCP olgular›nda canl› uygulamalar
yap›lacak ayr›ca yeni endoskopi teknikleri 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 önlenebilir 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 yerleﬂtirilecek olan bu modelin içinde polip,
erken ve ileri evredeki kanser illustrasyonlar›n›n yan› s›ra ülseratif kolit, Crohn
hastal›¤›, divertikülozis kolit ve angiodisplazi gibi di¤er lezyonlar da yer almaktad›r. Amac›m›z ülke çap›nda kolon
kanseri için bir tarama gelene¤i baﬂlatmak ve kansere ba¤l› ölümlerle savaﬂ-

makt›r. Bu konuda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden de¤erli
sanatç› Muzaffer Dikici ve ekibine ortaya ç›kartt›klar› eser için hepimiz ad›na
çok teﬂekkür ederim.
Son 6 ayda Hakan ﬁentürk Hocam›z›n
baﬂkanl›¤›nda organizasyon komitemizdeki arkadaﬂlar›m›z ve sevgili Jülide Özler ile birlikte uyumlu bir çal›ﬂma yürüttük. Hakan ﬁentürk gibi pozitif ve üretken 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.

GEÇM‹ﬁ‹N‹ ‹Y‹ B‹LMEYEN, GELECE⁄‹N‹ ‹Y‹ GÖREMEZ
Prof. Dr. Tankut ‹LTER

B

aﬂl›kta yaz›lan iki ayr› bölüm müdür? "Ege
Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bi-

Lars R. LUNDELL

Zeynel MUNGAN

Devlet Mal› M›? Millet Mal› M›?
Yrd. Doç. Dr. Eren AKÇ‹ÇEK

Sâmiha Ayverdi1 anlat›yor2:
Ali R›zâ Paﬂa’ya Sadrazaml›k teklif edildi¤i zaman
büyük bir tüccar olan eniﬂtesine gider “Ya sen ticarethaneni kapat ya da ben sadrâzaml›¤› kabûl etmeyeyim” “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.
[Sayfa 2’de]

lim Dal›"; ‹ç Hastal›klar› ABD’na ba¤l› olan Gastroenteroloji Bilim Dal›n›n resmi ad›d›r.

SI⁄INMACILAR YÜZ AKIMIZ
“Tac›m› veririm, taht›m› veririm fakat devletime s›¤›nanlar› asla

Nam›k Kemal Menteﬂ Gastroenteroloji Klini¤i ise

geri vermem.”

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.
[Sayfa 6’da]

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

1923 YILI’NIN T‹ME
DERG‹S‹ KAPA⁄INI
ULU ÖNDER’E AYIRDI

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…

[Sayfa 3’de]

[Sayfa 14’de]
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DEVLET MALI MI? M‹LLET MALI MI?
Yrd. Doç. Dr. Eren AKÇ‹ÇEK Gastroenterolog ve T›p Tarihçisi, Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Nam›k Kemal Menteﬂ Gastroenteroloji Klini¤i Bornova ‹zmir
1

2

Sâmiha Ayverdi anlat›yor :
li R›zâ Paﬂa’ya Sadrazaml›k
teklif edildi¤i zaman büyük
bir tüccar olan eniﬂtesine
giderek: “Ya sen ticarethaneni kapat ya da ben sadrâzaml›¤› kabûl
etmeyeyim” “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.

A

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›nmaz,” olmuﬂ ve bu bekâr paﬂa ömrünün sonuna kadar k›z kardeﬂi ve
eniﬂtesi ile ayn› köﬂkte yaﬂam›ﬂ ve ölmüﬂtür.
Osmanl› Devleti, Birinci Dünya Savaﬂ›ndan yorgun, bitkin ve tam anlam›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›nda gidip-gelen yayl› ve ka¤n›lar idi.
Kervan, deve katarlar›, hayvan s›rt›nda gidip gelmeler de vard›. Demiryollar› o tarihte çok az ve ilkel
bir haldeydi. Yurdu çevreleyen denizlerimizde de ço¤unlukla yabanc›
ﬂirketlerin gemileri faaliyet göstermekteydi4.

ﬁevket Sürayya Aydemir anlat›yor:
Ben trenden inip, bu çorak Anadolu
topra¤›na aya¤›m› koyunca… bozuk düzen birtak›m izlerden ibaret
olan bu yollar›n uzad›¤› istikametlerde ne bir kar›ﬂ demiryolu ne de
bir motorlu bir vas›ta vard›5.
Anadolu s›tma, tifüs, zührevi hastal›klar, trahom gibi bulaﬂ›c› hastal›klar›n pençesindedir. Yeterli hastanemiz doktor ve sa¤l›k personeli
yoktur. Batakl›klar ve sivrisinek
Anadolu’nun belas› olmuﬂtur.
ﬁehirlerimiz ilkel haldedir. Elektrik
yoktur, sokaklarda fener dahi yoktur; sokaklar›m›z e¤ri bü¤rü ve çamurludur. 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, Bulgarlara esir düﬂen ‹zmirli bir Edebiyatç› Raif Necdet (Kestelli) Emperyal
bir devlet olan Osmanl›’n›n nas›l
olup da Bulgarlara yenildi¤ini anlamakta zorluk çeker. Bu soru’nun
cevab›n› Sofya’da bir Bulgar çobanla konuﬂmas›nda bulur.

Bulgar çoban ﬂunlar› söyler7:
Oh!.. Bizim okullar hem çoktur,
hem de ›slaht›r… her mahallede
okul vard›r… Hem de paras›zd›r… Herkes çocu¤unu okula ve-

rir, okutturur… Okutturmazsa ceza görür… ‹ﬂte siz de görüyorsunuz ki Sofya’da üçten fazla kilise
yok… Fakat üç yüz okul var…
Kasabalar, köyler de böyle… Bizim papazlar ahaliye, köylüye daima “Çok çal›ﬂ›n›z… Okuyunuz… 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, sade okul aç›n…

K›ta baﬂ›ndakiler bir hayli para vurmuﬂlar ve Mustafa Kemal’e de bir
hisse vermek istemektedirler. Menfaat karﬂ›s›nda küçülenlerden büyük insan yetiﬂmez. O, ﬂerefle gelecek zamanlara do¤ru yükselerek
gitmek düﬂüncesindedir.

Mustafa Kemal hisse al›p almamakta tereddüt eden bir arkadaﬂ›na sorar:

“Bugünün adam› m› olmak istiyorsun, yoksa yar›n›n m›?”
“Elbette yar›n›n adam› olmak isterim” cevab›n› al›nca,
“Öyleyse elbette hisse almamal›s›n. Ben de almad›m ve alamam...”der ve ilave eder:
“Arkadaﬂlar, ben namuslu bir askerim Benimle arkadaﬂ olmak isteyenlerin de namuslu olmalar› laz›md›r”13

Atatürk, 2 Eylül 1919 günü Erzurum’dan Sivas’a gelir14. ‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti Reisinden kendisine yard›m edecek bir kiﬂi ister.
8
Lisenin idari iﬂlerinden vazifeli bir
Sâmiha Ayverdi anlat›yor :
memur olan Hac› Derviﬂ, hizmetine
“Bir gün babam, evvelden beri tan›verilir.
d›¤› Enver Paﬂan›n eniﬂtesine:
Atatürk, pantolonunun cebinden ör-Birâder, halk açl›ktan ölürken sen
me bir para kesesi ç›kar›r. Bütün
ticâret iﬂlerinde uluorta gitmekte
paralar›n› önündeki masan›n üstüne
bulunuyorsun. Vatan›n hâlini düdöker.
ﬂünmek lâz›m!., deyince bu harp
zengini elini pantolonunun yan›na
“Al bunlar› çarﬂ›ya git, bana çok
vurarak:
büyük bir hesap defteri al, gel” der.
Anadolu’da Ticaret Türk olmayanlar›n elindedir. Birkaç imalathane
d›ﬂ›nda Fabrikalar›m›z yoktur.

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

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 memleketimizin iflâh olmas› nas›l beklenebilir?
ﬁevket Süreyya Aydemir anlat›yor:
“… Bu yollarda biz bir borcu ödüyoruz, dersiniz. Yüzy›llardan beri
soyulan, sömürülen, yüzy›llar boyunca yaln›z mal, yaln›z can vergisi
için aranan ﬂu bitmiﬂ, ﬂu bilinmeyen Anadolu’ya karﬂ›, çeﬂmeleri
gürül gürül akan ‹stanbul’un iﬂledi¤i günahlar›n borcunu ödüyoruz9”

Hac› Derviﬂ, hemen çarﬂ›ya gider
dükkân dükkân dolaﬂ›r. Sonunda
Balkan Harbinde bir manifaturac›n›n ‹stanbul’dan getirip kullanmad›¤› defteri alarak koltu¤unda Lise’ye döner. Mustafa Kemal, yar›ndan itibaren bütün masraflar› kuruﬂu kuruﬂuna bu deftere yazmas›n›
söyler.
Heyecan› geçtikten sonra Hac› Derviﬂ Atatürk’e “Paﬂam bu hengâmede senden kim hesap sorabilir?”
der.

Bu kad›nlar›n birço¤unun kocalar›,
daha önceki Balkan ve I. Dünya
Savaﬂ›nda ﬂehit düﬂmüﬂlerdir.
Mustafa Nejati Bey20, Bolu’dan dönerken muhtemelen 28 Kas›m
1921’de Çerkeﬂ yak›nlar›nda… Hafif kar serperken, arabas›n›n arkas›nda ç›plak ayaklar› ile yürüyen
bir nine görmüﬂtür. Ninenin s›rt›nda
küçük bir çocuk vard›r. Yaﬂl› kad›n, elindeki yorgan parças›n›, üﬂüyen çocu¤un üzerine de¤il de, ›slan›p nem kapmamas› için cephanelerin üzerine örtmüﬂtür.

“…Üﬂümez misin sen nine? Bak
çocuk donacak, yorgan› örtsene!”,
“Kar serpiyo, millet mal›d›r, nem
kapmas›n evlâd›m” cephaneleri ›slatmamak için bu fedakârl›¤› yap›yor, deminki merhametten utand›m
bile. Aman Yarabbi! Fedakârl›¤›n›
bile bildirmek istemiyor…”21
Karlar üzerinde ç›plak aya¤› ile yürüyen 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 sahip oldu¤unu göstermektedir. Bugün millet mal›n› hor kullananlar,
ﬂu örnekten utan›p ibret almal›d›r
kan›s›nday›z.
Yakup ﬁevki Paﬂa22, Orduda Atatürk dahil bir çok komutanlara hocal›k etmiﬂ, dürüst, ahlâkl› ve prensip sahibi bir komutand›. Baﬂkomutanl›k Muharebesinde haz›rl›klar›n
tamamlanmad›¤› ve zamanlamas›n›n erken oldu¤unu düﬂünüyordu.
Zafer kazan›ld›ktan sonra

“-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 öperim. Sizlerin sayesinde düﬂman
bu hale geldi. Memleketi kurtard›k…”

Atatürk: “Çocuk, bir gün gelir. Millet benden de baﬂkas›ndan da tek
Yakup ﬁevki Paﬂa zaferden sonra
tek hesap sorar” der15.
uzun süre Askeri ﬁura üyeli¤inde
Türk kad›n›, dünyada emsali bulun- bulunmuﬂtu. Gözlerinden rahats›zmayan kahraman bir anad›r. Öyle
d›. Atatürk kendisini ameliyat için
bir anad›r ki, tarihte nice kahraman- Viyana’ya göndermiﬂti. Dönüﬂte
Mustafa Kemal 5 ﬁubat 1905’te
lar, cihangirler do¤urmuﬂtur.
kendisine verilen tahsisat›n yar›s›nkurmayl›k staj› için ﬁam’daki 5.
dan fazlas›n› iade etmiﬂti. YaveriMilli mücadelede kad›nlar›m›z›n
Ordu emrine atanm›ﬂt›r10. 10 ﬁubat
nin anlatt›¤›na göre Viyana’da müçok büyük fedakârl›klar›, yararl›k1905’ta ﬁam’a gitmek üzere ‹stantevaz› bir otelde kalm›ﬂ ve “Bu palar› olmuﬂtur16.
bul’dan hareket eder11. 11 Mart
rada saç› bitmemiﬂ yetimlerin hakk›
1905’te ise ﬁam’da staj›n› yapmak- Orgeneral As›m Gündüz17:
var” diye israftan kaç›nm›ﬂt› ve pata oldu¤u süvari alay›yla beraber
ray› iade etmiﬂti23.
“Öküz
arabalar›n›
çok
yaﬂl›
erkekDürzi harekat›n› bast›rmak üzere
ler, dedeler, nineler, genç k›zlar ve Mustafa Kemal Atatürk ve CumhuHavran’a gider ve burada dört ay
riyeti kuran kadrolar›n en büyük
12
kal›r . Bir gün Kunaytara do¤usun- kad›nlar yürütüyordu. Kafilelerde
ideali Türkiye’yi ça¤daﬂ demokrat
çocu¤u arkas›na ba¤l› kad›nlara
daki bir köye giderken Çerkezler
dünya ile her konuda rekabet eden
onu ve yan›ndakileri de soyguncurastlan›yordu. Yollarda do¤uranlar
ileri teknolojiyi üreten, milli geliri
18
lardan sanarak iyi karﬂ›lamazlar. Bu vard› .” demektedir.
yüksek, fertlerin refah içinde yaﬂaköye hücum eden bir kola¤as› ile
d›¤›, bir Ulustu.
1922
ﬁubat›nda,
kara
k›ﬂta
3.
Kokuvvetlerini köylüler kuﬂatm›ﬂlar,
lordu’ya
100
araba
saman›n
götüöldürmek üzere iken Mustafa KeMustafa Kemal Atatürk ve bu kadrülmesinde çal›ﬂanlar›n %20’si ihtimal yetiﬂir, köylüler onu görünce
rolar israf ve yolsuzluk konusunda
yarlar, %20’si çocuklar, % 60’› ka- büyük bir duyarl›l›k göstermiﬂledir.
etraf›n› al›rlar ve kola¤as›n› ba¤›ﬂd›nlard›19.
larlar.

Bu konuda bir an›y› Sabiha Gökçen24 anlatmakt›r25:
Bir gün hiç unutmam ‹smet Paﬂa
köﬂke hem çok yorgun, hem de çok
sinirli gelmiﬂti. Oysa ço¤u kez sinirlerine hâkim olmas›n› herkesten
iyi bilirdi. ﬁöyle bir yorgunluk kahvesi 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… ‹stifaya 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 girdik, saat on yediyi geçiyordu ç›kt›k… Daha önceki toplant›da dikkatimi çekmiﬂti. Bu bir kuruﬂun nereye gitti¤ini ö¤rensinler diye talimat
vermiﬂtim... Bulamam›ﬂlar... Bugünü de onunla geçirdik... Fuat
Bey’in hassasiyetini anl›yorum ama
milletimiz ondan daha hassast›r,
Verdi¤i paran›n nereye gitti¤ini behemehal bilmek ister. ‹stifa bu gibi
hallerde en kolay ç›kar yoldur.
Ama kimseyi rahatlatmaz… Hatta
söylentilere bile neden olur... Yurttaﬂ bu paray› Türk Hava Kurumu
yükselsin diye veriyor...”
Gazi Paﬂa gülümsedi:

“Demek mesele bu… K›rk para’
n›n hesab› seni bu kadar yorup üzdü… 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 sarsar… Biz Cumhuriyeti kurarken,
böyle k›rk paralara çok ihtiyac›m›z oldu... Peki ne yapt›n sonunda?”
“Muhasebeciyi ça¤›rtt›m. Memurlar› seferber ettim. Ve k›rk para’n›n
yanl›ﬂl›kla bir baﬂka hesaba geçirildi¤ini bulup ç›kartt›rd›m... Bundan
sonra da bu gibi hatalar› affetmeyece¤imi söyledim kendilerine... Bizim milletimiz gerçekten de elindekini avucundakini verir. Hiçbir ulus
Türk ulusu kadar cömert de¤ildir,
Ama verdi¤inin do¤ru dürüst yerlere sarf edildi¤ini hem görmek ister,
hem de buna inanmak ister... Türk
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Hava Kurumu’nun halktan toplanan paralarla uçaklar al›p askeriyeye 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…”

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

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

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

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›nday›m… Onlar bir baﬂka devlet
adamlar›yd›.
Dündar Soyer anlatmaktad›r27:
“Babam›n (Vali Refik ﬁefik Soyer)
bizzat ﬂahit olarak anlatt›¤›na göre
bir akﬂam sofrada söz, toplumun
baz› kesimlerinde kirlenmeler olabilece¤inden aç›l›r ve bu gibi hallerde ne gibi tedbirler alman›n do¤ru olaca¤› konuﬂulmaya baﬂlar. Haz›r bulunanlardan biri konuyu R›za
Temelli’ye getirir ve onun, kardeﬂi
‹smet Paﬂa’n›n ad›ndan yararlanarak devlet ihalelerine girdi¤ini ve
bunlardan büyük servet sa¤lad›¤›n›
ileri sürer.

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 ﬂeref benim için! Buyurun, içeriye
geçelim, der.
Atatürk sakin, fakat kararl› bir sesle:
“Hay›r girmeyece¤iz.” diye konuﬂur. 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 gerek. Ben öyle iﬂler yapmam, yapmad›m da.

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

içerisinde, demokratik tepkimizi ko-

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

Çanakkale Savaﬂlar›n Alman

yal›m. Bunun içinde Atatürk’ün

14. Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Cilt I, Ankara, 1966, s.203; Mahmud Golo¤lu, Sivas
Kongresi, Ankara, 1968, s.20

Generale söyledi¤i: “Sorumluluk,
ölümden a¤›rd›r.” Sözünü unutmayal›m28.

der ve beraberindekilerle birlikte
köﬂkten ayr›l›r. Motora binip Dolmabahçe’ye döner…”
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ATATÜRK: 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 country. 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 salute greeted the announcement: Turkey had
ceased to be an Islamic empire. It was a republic, and its leader, Kemal, became President 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 everywhere. 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") inaugurated 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.

D‹KKAT UYARI VAR!
Önce:
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 getirecektir.

Sonra da:
Ülkemize Bilim ve Akl›n yol göstermesini istiyoruz. Onlar da biz de tarihten ders almak zorunday›z. Eski hat›ralar› yenileyerek insanl›¤› gelece¤e taﬂ›mak mümkün de¤ildir. Bilime ve ak›la sayg›s›zl›k toplumlar›n kokuﬂmas›yla sonuçlan›r.

"Bilim ve Ak›l yol göstericiniz olsun"
"Avrupa ve Amerika’n›n ders alaca¤› tek kitap
ATATÜRK’tür."

TIME Cover Collection
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YILDIZLAR ‹STANBUL’DAN GEÇT‹
Büyük Bir Dünya lideri. O Gastroenterolojinin unutulmazlar listesinde yerini ald›.

Guido NJ TYTGAT, MD, PhD
Guido Tytgat gained his medical qualification at the University of
Louvain in Belgium in 1963. Following this, he completed postgraduate
training in gastroenterology 1963-1968 and became fellow and visiting
scientist of the University of Washington in Seattle in 1968-1970. In
1971 he received the Career Research Award of the Belgian Fund for
Scientific Research and was awarded his PhD. From 1971-2002 he was
head of the department of gastroenterology of the University of
Amsterdam at the Academic Medical Center. In 2003 he became
Emeritus. He was the president of the World Gastroenterology
Organisation from 2002-2005. He is a member of the Dutch Academy of Science.

Heinz F. HAMMER, MD
Professor Hammer gained his Medical Degree from University of Graz.
He became fellow in GI research in BUMC, Dallas, USA and completed
Internal Medicine Residency and Gastroenterology Fellowship in
University of Graz. He worked as a Clinical and Reaserch Fellow in
Advanced GI Motility in Mayo Clinic, Rochester, USA. He is already
Professor of Medicine in University of Graz. Professor Hammer is
Secretary of European Association for Gastroenterology and Endoscopy
(EAGE), Delegate at the General Assembly of UEGF and Austrian representative at the European Board/Section of Gastroenterology.

Dünya ve Ülkemiz için unutulmazlar listesinde yerini ald›.

Lars Ragnar LUNDELL, MD, PhD
Professor Lundell gained his MD and PhD from the University of Lund
in Sweden. He is currently Professor of Surgery in Karolinska University
Hospital. His scientific interest areas are upper GI surgery including
esophageal, gastric, hepatobiliary and pancreatic surgery and also endoluminal surgical procedures as well as percutaneous minimal invasive
surgery. He is chairman of International Working Group on
Classification of Esophagitis (OMGE) and also chairman of the Swedish
Society for Upper GI Surgery. Professor Lundell is president elect of
European Association for Gastroenterology and Endoscopy (EAGE).
Professor Lundell is member of editorial boards of well known GI journals. He is referee of British Journal of Surgery, Gastroenterology, Digestive Diseases and Science
and Alimentary Pharmacology and Therapeutics.
Bu önemli organizasyonu gerçekleﬂtirerek Türk Gastroenterolojisine önemli katk› sa¤lam›ﬂt›r.
Kutluyoruz.

Zeynel Mungan, MD, FACG
Dr. Zeynel Mungan gained his medical degree at the Medical Faculty of
Istanbul University in 1977. He completed his residency in internal medicine 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 gastroenterohepatology 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.

Michael FARTHING DSc(Med), MD, FRCP, FMedSci
Michael Farthing graduated from University College, London and the
University College Hospital Medical School in 1972. Following training
posts in Cambridge and London, he became a Wellcome Tropical Lecturer and held overseas posts as visiting lecturer/Assistant Professor in India, Boston and Costa Rica. In 1983 he returned to the UK as a Wellcome Senior Lecturer/Honorary Consultant Physician in the Department of
Gastroenterology at St Bartholomew’s Hospital and in 1990 was appointed to a personal professorship and Head of Department. In 1995 he was
appointed Dean of the Faculty of Medicine at Bart’s and the London. In
2000 he moved to the Faculty of Medicine in Glasgow as the first externally appointed Executive Dean and in 2003 returned to St George’s, University of London as Principal. His roles in European organisations has involved a substantial commitment to the development of new programmes for postgraduate education and training including direct involvement with European agencies responsible for
quality assurance and accreditation. He is Vice President of the World Gastroenterology Organisation and President elect of the British Society of Gastroenterology.

Marco BRUNO, MD, PhD
Marco Bruno is a staff member of the department of Gastroenterology
and Hepatology of the Academic Medical Center in Amsterdam, The
Netherlands. In 1990 he graduated Cum Laude as a Doctor of Medicine
(MD). In 1995 he completed his PhD thesis entitled ‘Exocrine Pancreatic
Insufficiency; Efficacy of Enzyme Replacement Therapy’. His clinical
efforts are mainly directed towards management of patients with HepatoPancreatico-Biliary diseases.

Bülent S‹VR‹, MD
Kenneth E.L. McCOLL, MD
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 undertaken 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.

Jan TACK, MD
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 graduated summa cum laude in 1987 from the University of Leuven and specialized 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.

Sedat BOYACIO⁄LU, MD
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 medicine 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 completed 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.

Professor Bülent Sivri graduated summa cum laude in medicine from the
Hacettepe University, Ankara in 1982. He completed his internal medicine residency at Hacettepe University Medical Center from 1984 to
1989. He was a research fellow at the Department of Gastroenterology at
the University of Virginia, Charlottesville, Virginia , USA from 1989 to
1991. He completed his GI fellowship training in Hacettepe University
Medical Center 1993. In 1996, he received an award from TÜB‹TAK and
The Royal Society for European Science Exchange Programme (ESEP)
and served as a visiting professor at the Department of Gastroenterology
of the Royal London Hospital. Professor Bülent Sivri is currently a staff
member in the Department of Gastroenterology, Professor in Internal Medicine at the Hacettepe
University Medical Center. His main interests are gastrointestinal motility, gastroesophageal reflux
disease, IBS, and functional gastrointestinal disorders.

Serhat BOR, MD
Professor Serhat Bor completed his medical education in Aegean University
Medical School, Izmir completing the Internal Medicine Residency Program
in Okmeydani Social Security Hospital, he completed his Gastroenterology
Fellowship in Aegean University Medical Faculty. He worked 2.5 years at
Tulane
University
School
of
Medicine,
Section
of
Gastroenterology/Hepatology as a postdoctoral fellow with Akdamar
Fellowship Program. He worked as an Ass. Prof. in Gastroenterology
between 1999 and 2005 and Professor since 2005. He is currently a member
of the Aegean University Medical School Gastroenterology Department.
Main responsibilities are GI motility and pH monitoring Laboratory and GI
electrophysiology Laboratory (Basic science). He is part of the Medical School Education Committee and
he is coordinating the Educational Committee of Dept Internal Medicine. His main research interests are;
The prevalence, incidence and natural history of GERD in different clinical settings; the prevalence of
Functional Gastrointestinal Disorders and; the effect of different noxious agents on esophageal epithelium.

Jaroslaw Regula, MD
Jaroslaw Regula MD, graduated at University Medical School in
Warsaw, Poland in 1981. Gastroenterology training completed in 1992.
Research fellow at the University College London, UK in 1992-93.
Fellow of European Board of Gastroenterology (EUMS). Member of
international Editorial Board of Endoscopy journal (1995-2005). Board
member of European Association of Gastroenterology and Endoscopy
(EAGE) since 2003. Member of UEGF General Assembly since 2005.
Presently an Associate Professor and Chief of the Endoscopy Unit at the
Department of Gastroenterology, Medical Center for Postgraduate
Education and Institute of Oncology in Warsaw. Research interests
include mainly digestive endoscopy, colorectal cancer screening and Barrett’s oesophagus.
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Jean-François REY, M.D
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 hepatogastroenterologist. Since 1988 Doctor Rey has worked on the clinical benefits of magnification endoscopes and has published papers and produced videotapes on the subject. 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 currently 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).

Manoop S. Bhutani, MD,
Dr. Bhutani has been committed to ongoing research related to gastrointestinal endoscopy since he started his gastroenterology training in 1992. His major research interests 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 pancreatic 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.

“Gastroenterolojinin ölümsüzler listesinde yerini çoktan ald›.“

Meinhard CLASSEN, MD
• 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.

Paul J. CICLITIRA, MD,
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.

“Karaci¤eri okuyan Nobel’i mutlaka alacakt›r.“

Scott L. FRIEDMAN, MD,

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.

Wolff SCHMIEGEL, MD,
Ruhr-Universität Bochum Direktor
der Medizinischen Universitätsklinik
Knappschaftskrankenhaus und Abt.
Gastroenterologie/Hepatologie Universitätsklinik Bergmannsheil 44782
Bochum
Name : Wolff Schmiegel, M.D.,
PhD,
Date of birth: Sept 25, 1951
Education:
1970
Medical School (Graduate)
1970-71 University of Leuven, Belgium
1971-73 Medical School, Med. Faculty,
Ruhr-Universität Bochum
1973-77 Med. School, Rheinische FriedrichWilhelms-Universität, Bonn

1977
1978

M.D., magna cum laude
Doctoral Thesis: Light Immunoglobulin
Chains in CSF and in Serumin Multiple
Sclerosis
Post doctoral training:
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

Positions and Appointments
1987
Associate Professor of Medicine, Dept of
Medicine, University of Hamburg
1992-93 Attending Physician, Dept of Medicine,
University of Hamburg
1993Professor of Medicine, Dept of Medicine,
University of Hamburg
1993Professor and Head of the Department of
Internal Medicine, Medical University Clinic,
Knappschaftskrankenhaus,
Ruhr-Universität, Bochum3
2002Head of the Department of Gastroenterology
/Hepatology, Berufsgenossenschaftliche
Kliniken Bergmannsheil, Ruhr-Universität,
Bochum
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GEÇM‹ﬁ‹N‹ ‹Y‹ B‹LMEYEN,
GELECE⁄‹N‹ ‹Y‹ GÖREMEZ
Prof. Dr. Tankut ‹LTER

("EÜTF Gastroenteroloji Bilim Dal›" veya "Nam›k Kemal MENTEﬁ Gastroenteroloji Klini¤i")
T›p Fakültesinde Gastroenterolojinin kuruluﬂu ve geliﬂmesi 1960 y›l›nda Türkiye’nin ilk Gastroenteroloji uzmanlar›ndan olan hocam›z Nam›k Kemal Menteﬂ’in,
Ankara’dan ‹zmir’e gelmesi ile baﬂlar. 1961 y›l›nda ‹zmir Devlet Hastanesinde Gastroenteroloji Klini¤ini kuran Menteﬂ hocam›z, ayn› y›l Ege Üniversitesi T›p Fakültesi ikinci Dahiliye Klini¤inde Doçent olarak göreve
baﬂlam›ﬂt›r. 1964 y›l›nda Profesör olarak görevine devam 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›.

aﬂl›kta yaz›lan iki ayr› bölüm müdür? "Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›"; ‹ç Hastal›klar› ABD’na ba¤l› olan Gastroenteroloji Bilim Dal›n›n resmi ad›d›r.

B

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 Konservatuvar, 25 Araﬂt›rma Merkezi, 40 bin Ö¤renci, 3 bin Ö¤retim eleman›, 7 bin bürokrat ve çal›ﬂan› mevcuttur).

Prof. Dr. Nam›k Kemal Menteﬂ, 1961 ile 1973 y›llar›
aras›nda hem Devlet Hastanesinde Gastroenteroloji Klini¤i ﬂefli¤ini yürütmüﬂ, hem de üniversitede ö¤retim
üyeli¤i görevini yürütmüﬂtür. Bu süre içinde ‹zmir Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Klini¤i, Ege Üniversitesi
T›p Fakültesi’ne ba¤l› bir kuruluﬂ olarak çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bu dönemlerde modern Gastroenteroloji Bilimi Türkiye’de h›zla geliﬂmiﬂtir. Bu geliﬂimin Ege’deki temsilcisi
ve yürütücüsü de Prof. Dr. Nam›k Kemal Menteﬂ olmuﬂtur.
1973 y›l›nda Ege Üniversitesi T›p Fakültesi; Bornova’da yap›lan yeni hastane binas›na taﬂ›nm›ﬂt›r. T›p Fakültesi 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 lojman› 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 bina yap›m› için tüm gücünü ve zaman›n› sarf etmiﬂ ve ﬂu

“Geçmiﬂe ait olan ben de¤ilim, geçmiﬂ bana aittir.”
Mary Antin

ve hat›ralarda canland›r›lmas›n› sa¤lamakt›r. Gastroenteroloji Klini¤inin isminin baﬂ›na neden Nam›k Kemal
Menteﬂ ad› uygun görülmüﬂtür? Onun yarat›c›l›¤›, çal›ﬂkanl›¤›, 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› devam ettirip, ettiremedi¤imizi sorgulamaktad›r.

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, Karaci¤er Ünitesi ve Polikliniklerden oluﬂan yeni bölüm
eklenmiﬂtir. Böylece Gastroenteroloji Klini¤i 120 yatakl›, % 90 doluluk oran› ile çal›ﬂan ayr› bir Gastroenteroloji Hastanesi (Merkezi) konumuna gelmiﬂtir.
Gastroenteroloji Klini¤i kuruluﬂundan 1985 y›l›na kadar
Prof. Dr. Nam›k Kemal Menteﬂ’in baﬂkanl›¤›nda yürütülmüﬂtür. Bu dönemde hocam›z bir çok Gastroenteroloji Uzman› ve Ö¤retim Üyesi yetiﬂtirmiﬂ, say›s›z t›bbi yay›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› yaﬂatmak üzere Gastroenteroloji Klini¤ine, Üniversite Senatosu 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›

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 ettirmek için gayretlerimiz sürmektedir. Hocam›z›n Gastroenteroloji 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 yaﬂatmak amac›yla "Ege Gastroenteroloji Günleri- N. K.
Menteﬂ" toplant›lar›n› yapmakt›r. Art›k gelenekselleﬂen
bu toplant›lardan sonuncusunu 2-3 Mart 2007, Cuma ve
Cumartesi 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 düzenleyerek güncel konularda bilgi al›ﬂ veriﬂinin yap›lmas›n›
sa¤lamakt›r. Bizden sonra da bu gelene¤in devam edece¤ini umuyoruz.Toplant›m›z›n format› bu sene daha
çok Uzman düzeyinde bilgi aktar›m› amac›yla düzenlenmiﬂtir. Konular baﬂl›ca Akut ve Kronik Viral hepatitler,
Nonviral kronik hepatitler, Karaci¤er sirozu, Gastro ‹ntestinal Stromal Tümörler, Kronik ishaller, ‹ltihabi Barsak Hastal›klar›, Dispepsi, Fonksiyonel Barsak Hastal›k-
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lar›, GÖRH ve Motilite, Kolorektal Kanserler, Nutrisyon, Hasta ve Hekim Haklar› üzerine a¤›rl›kl› olacakt›r.
Bütün bu konular›n Gastronteroloji, ‹ç Hastal›klar› uzmanlar› oldu¤u kadar, Cerrahi ve Çocuk hastal›klar› uzmanlar›n› ve 1. Basamak Hekimlerini de ilgilendirece¤ini umuyorum. Toplant› Türk Tabipler Birli¤ince kredilendirilecektir.
Konuﬂmalar, soru ve cevap ile kat›l›m› sa¤layacak ﬂekilde "elektronik cevaplama" ile zenginleﬂtirilerek yap›lacakt›r. Bu ﬂekilde karﬂ›l›kl› iletiﬂimi artt›rarak, konular›
daha iyi ö¤renme ve ö¤retme amac›na ulaﬂmak istiyoruz. Konular herkesin kat›l›m›n› sa¤layacak ﬂekilde ana
salonda görüﬂülecek, ö¤le aralar›nda ise 4 küçük salonda, önceden kay›t yap›lmak koﬂulu ile, "uzman› ile söyleﬂelim" gruplar› oluﬂturulacakt›r. Burada ilgi çeken konular›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.
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“Bu dünyadaki en büyük ﬂey, ﬂu an durdu¤umuz yer de¤il, gitmekte oldu¤umuz yöndür.”
Holmes

23. UGK OL‹MP‹YATLARI SONUCU
Bu y›l Kongremize 668 bildiri gönderildi. Bildirilerin da¤›l›m› 106 sözlü, 562 poster olup, gelen bildiriler Kongremize renk katm›ﬂt›r.
Kurumlar ve bildiri say›lar› aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
59
46
45
34
32
25
23
21
17
14
14
13
13
13
13
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10
10
10
9
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8
8
8
8
7
6

‹.Ü. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi
Tükiye Yüksek ‹htisas Hastahanesi
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi
F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi
Gülhane Askeri T›p Akademisi
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi
‹stanbul Bilim üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi
ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi
Dr.Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakülﬂtesi
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi
Ankara Y›ld›r›m Beyaz›t E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi
‹zmir Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi
Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi
Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
SB ‹stanbul E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi
Harran Üniversitesi T›p Fakültesi

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

Bu y›l kongremize ençok bildiri gönderen ilk 15 merkez aﬂa¤›ya
s›ralanm›ﬂt›r

Kongremize bu y›l gönderilen bildirilerden 106’s› sözlü 562’si
poster olarak toplam 668 bildiri kabul edilmiﬂtir
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Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Gülhane Askeri Tıp Akademisi
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

0

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

1
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İstanbul Bilim üniversitesi, Florence Nightingale
Hastanesi

Bu y›l kongremize bildiri gönderen yabanc› üniversiteler
3
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Kongremize gönderilen bildiriler aﬂa¤›da görüldü¤ü ﬂekilde kategorilerine
ayr›larak de¤erlendirilmiﬂtir
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
Özofagus ve Reflü Hastalığı 4%

Azerbaijan Medical University, Azerbaycan

2,5

University Clinical Center of Kosova,Prishtina

2

2

1,5
1

1

1

1

1

Lahn-Dill Klinikleri, Dillenburg, Almanya

1

Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

0,5

0

Peptik Ülser Hastalığı ve Hp 5%
Fonksiyonel Hastalıklar ve Motilite 4%

Diğer 24%
İnce Barsak Hastalıkları 5%

Kolorektal Hastalıklar 11%
Karaciğer Transplantasyonu 3%
Safra Yolları ve Pankreas 6%
Siroz ve Komplikasyonları 6%
Metabolik Karaciğer Hastalıkları 5%
Terapötik Endoskopi 5%

Toksik Hepatitler 1%

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

Viral ve Otoimmun Hepatitler 12%
Gastrointestinal Tümörler 9%
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“Bildi¤ini bilenin arkas›ndan gidiniz, Bildi¤ini bilmeyeni uyand›r›n›z,
Bilmedi¤ini bilene ö¤retiniz, Bilmedi¤ini bilmeyenden kaç›n›z...”
Konfüçyüs

DOÇ. DR. BELKIS ÜNSAL’A SORDUK
Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Gastroenteroloji Klinik ﬁefi, ‹zmir

GASTROENTEROLOJ‹DE ULTRASONOGRAF‹ E⁄‹T‹M‹ NASIL YAPILMALIDIR?
ünümüzde ultrasonografi (USG) her

Ghekimin vazgeçilmez tan› araçlar›n-

USG’yi kendisi yapmak istedi¤ini bildir-

dan birisi olmuﬂtur.

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

• ‹yonize radyasyon vermeyiﬂi,

USG yerine hepatobiliyer sisteme yöne-

• Gebelikte güvenli olmas›,

lik USG yapmay› tercih ettikleri ortaya

• Bilinen yan etkisi bulunmamas›,

ç›km›ﬂt›r.

• Ucuz olmas›,

Bu nedenle gastroenteroloji yan dal uz-

• Taﬂ›nabilir olmas›,

manl›k e¤itiminde ultrasonografi e¤itimi-

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

ne de yer verilmesi önemli ve gereklidir.

• A¤r›s›z olmas›,

minal organlar›n topografik anatomisinin

• Non-invaziv olmas›,

ve çeﬂitli kesit düzlemlerinde organlar›n

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

komﬂuluk iliﬂkilerinin ö¤renilmesi gerek-

Bu nedenle birçok ülkede sadece USG
e¤itimi veren merkezler aç›lm›ﬂ ve isteyen her hekimin bu tan› yöntemini kullanabilir hale gelmesi amaçlanm›ﬂt›r.

rafi kitaplar›ndan ve atlaslardan yararla-

USG; abdominal organlar› de¤erlendirilmesindeki 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 asistan›na soruldu¤unda bunlar›n % 77’si

görüntü al›nan kesit düzlemi ile ekranda-

miﬂtir.Yine bu çal›ﬂmada gastroenteroloji

USG e¤itiminde ilk ad›m olarak, abdo-

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 boyutlar› ve çap ölçümleri ö¤renilmelidir.
Gastroenteroloji yan dal uzmanl›k e¤itimi süresince radyoloji rotasyonunun zorunlu olmas› önemli yararlar sa¤layacakt›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-

n›labilir.

USG probunun konumuna göre hastadan
ki görüntü zihinde birleﬂtirilerek, görüntüye oryantasyon sa¤lanmal›d›r. Böylece
ekranda izlenen organlar›n ve bulgular›n
yerleﬂimleri ve bunlar›n hasta üzerindeki
karﬂ›l›¤› de¤erlendirilebilir.

Radyoloji rotasyonu yap›ls›n veya yap›lmas›n gastroenteroloji asistanlar›, hastalar›n› USG konusunda deneyimli uzmanlar eﬂli¤inde de¤erlendirip, elde edilen
bulgular›, sonradan radyolojide yap›lan
USG ile karﬂ›laﬂt›r›p gere¤inde klinikte
USG’nin tekrarlanmas› yöntemini uygulayabilirler.
Uzmanl›k e¤itimi süresince her bir asistan›n en az 300 USG yapmas› sa¤lanmal›d›r.

KRON‹K HEPAT‹T TEDAV‹S‹N‹
K‹MLER YAPMALIDIR?

lidir. Bunun için abdominal ultrasonog-

Sonraki aﬂamada uygulamal› olarak,

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

iral Hepatitler içeri-

Vsinde A, B, C, D, E
hepatiti en s›k görülenleridir. Tüm viral hepatitler
akut enfeksiyon döneminde enfeksiyon hastal›klar›
ve klinik mikrobiyoloji
bölümlerince tedavi edilip, izlenmelidirler.
Bu hepatitler içerisinde
B, C ve Delta hepatiti
kronikleﬂmektedir.
‹zlemlerinin 6. ay›ndan
sonra hala süren infeksiyon kronik olarak nitelendirilmektedir.
Kronik hepatit, bir kronik
karaci¤er hastal›¤›d›r.
Hem tan› hem de evrelendirilme amac› ile karaci¤er biyopsisi yapmak gerekir. Karaci¤er biyopsisi

de hepatologlar (yoksa
gastroenterologlar) taraf›ndan yap›lmas› gereken
invaziv bir tetkiktir. Olas›
komplikasyonlardan hepatologlar/gastroentrologlar sorumludur.
Biyopsi materyalinin patoloji sonucunun de¤erlendirilmesi, inflamasyon
ve fibrozisin derecelendirilmesinin yorumu, karaci¤er hastal›¤›n›n ve patolojisinin e¤itimini alan kiﬂi yani hepatolog taraf›ndan yap›lmal›d›r. Biyopsi
sonras› tedavi karar› hepatolojik göstergeler de
gözönünde bulundurularak yine hepatolog taraf›ndan verilmelidir.
Tedavinin izlemi, ilaçla-

r›n etkilerinin de¤erlendirilmesi ve karaci¤er
hastal›¤›n›n izlemi, sonunda karaci¤er sirozu
geliﬂimi, portal hipertansiyon bulgular›n›n olup
olmad›¤›, endoskopik
olarak varis varl›¤›n›n
saptanmas› varsa portal
hipertansiyonun ve özofagus varislerinin tedavisi
yine hepatolog/gastroenterolog taraf›ndan yap›lmal›d›r. Ayr›ca hastalarda geliﬂme ihtimali olan
hepatosellüler kanser
aç›s›ndan izleminin yap›lmas› ve geliﬂirse de
tedavisinin planlanmas›
hepatololog/gastroentrolog taraf›ndan yap›lmal›d›r.

TÜRK‹YE’DE D‹AGNOST‹K
GASTRO‹NTEST‹NAL ENDOSKOP‹
K‹MLER TARAFINDAN YAPILMALIDIR
astrointestinal endoskopi sindirim
sisteminin fileksible veya rijit aletlerle görsel muayenesidir.

G

Diagnostik ve terapötik iﬂlemlerin giderek artan say›lar› nedeni ile endoskopiye ihtiyaç da giderek artmaktad›r.

Endoskopik teknoloji son 30 y›lda h›zla ilerlemiﬂ ve klinik gastroenterolojinin tamamlay›c› bir parças› haline gelmiﬂtir.

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

Amerika Gastrointestinal Endoskopi
Derne¤i (ASGE), endoskopik iﬂlemlerin güvenilirli¤ini ve sorumlulu¤unu
sürekli izlemekte, kontrol etmekte; endoskopinin uygun kullan›m› ve deneyimi ile ilgili rehberler haz›rlayarak da¤›tmaktad›r. Türkiye’de de bu sorumluluk Gastrointestinal Endoskopi Derne¤inin olmal›, ayn› ﬂekilde dernek taraf›ndan uygulama ile ilgili rehberler haz›rlanmal› ve denetimler yap›lmal›d›r.

Bu boﬂluk ne yaz›k ki yetkili ve e¤itimli olmayan kiﬂilerce kapat›lmaya çal›ﬂ›lmakta hergün örneklerini gördü¤ümüz yanl›ﬂ uygulamalara neden olmaktad›r. Bu nedenle Türkiye’de diagnostik endoskopi, gastroenterologlar d›ﬂ›nda gastroenteroloji cerrahlar› ve iç hastal›klar› uzmanlar› taraf›ndan; 6 ayl›k
bir endoskopi e¤itimi sonras›nda, e¤itimini baﬂar› ile tamamlayan ve sertifikas› n› alanlarca yap›labilir.
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S‹NOP’DA DEPOLANAN ENDÜSTR‹YEL TOKS‹K ATIKLARIN
‹NSAN SA⁄LI⁄INA ÖLDÜRÜCÜ ETK‹S‹
Özden UZUNAL‹MO⁄LU1,
Güner GÖYMEN2, Hale ÖZEN2
Türkiye Hepatoloji Vakf›1, Ankara, Sinop Çevre Dostlar› Derne¤i2, Sinop
Önbilgiler: 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 üzerine gemilerle Türkiye’nin Karadeniz k›y›lar›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 karakoluna 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›klar›n depoland›¤› binan›n etraf›nda bitki örtüsü bozulmuﬂ ve 30 metreyi bulan çam a¤açlar› kuruyarak, y›k›lm›ﬂt›r. Yak›n köy ve
mezralarda baz› patolojik durumlar›n ortaya 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 incelenmesinde içeri¤inin radyoaktif olmad›¤›
belirtilmiﬂtir. At›klar›n içeri¤inde zehirli
böcek ilac› DDT ve türevleri, toksik klorlu
hidrokarbon, benzen gibi toksik organik bileﬂikler, 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 kanserojendir. Kansereojen etkileri direkt olabildi¤i gibi gen mutasyonuna ve kromozom
de¤iﬂikliklerine sebep olarak kansere yüksek risk yarat›r. Yöre halk›n›n bu konudaki
görüﬂleri bir araﬂt›rma ile incelenmiﬂ ve yöre halk› varillerden s›zan maddelerin büyük
tehlike yaratt›¤›n› ve ilin turizmini de etkileyece¤ini aç›kça belirtmiﬂtir.
Sa¤l›¤a Etkisi: Toksik at›klar›n sa¤l›k üzerine 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›klar›n depoland›¤› yerden s›zarak suya ve ha-

vaya kar›ﬂt›¤› en yak›n köy olan ﬁeyhli köyünde 15 y›lda ölen insan s›y›s› ve kanserden 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 zamanla 15 y›lda ölen kiﬂi say›s› ve kanser
hastal›¤›ndan ölen hasta say›s› saptanm›ﬂt›r.

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

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 kanserliymiﬂ, oran› % 9.09. Ölen kiﬂilerin say›s›n› nüfusa oranlarsak 15 y›lda Sinop ﬁeyhli köyünde nüfusun % 24.60’› ölmüﬂken, ‹zmir Do¤anbey köyünde ise nüfusun %
10.89’u ölmüﬂtür.

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

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

lir. Bundan sonraki çal›ﬂmalar›m›zda yöre
halk›nda gen mutasyonu olup olmad›¤›n›
araﬂt›r›lacakt›r. Kan›m›zca endüstriyel toksik at›klar›n depodan al›n›p kapal› sistemlere sahip teknolojilerin kullan›lmas› ile yok
edilmesi gerekmektedir. Varillerden d›ﬂar›
s›zan at›klar deponun içini havuz haline ges›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.
Son Durum:
Mart 2006’dan beri birçok defa raporumuzla 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 etmiﬂlerdir. Bu ba¤lamda ﬂimdi yap›lmas› gereken;
Bölgedeki insanlar›n geçerli yöntemlerle
periyodik olarak toksit etki yönünden taranmas›n›n sa¤lanmas›d›r.

Kimbilir ne oldu ne bitti gece uyurken

Güzelli¤ine imrendi¤imiz dünyas›nda

Gel böyle havada kendini emniyette bil

Uyand›m ki tabiat o de¤il baﬂkas›d›r

Çocu¤un saltanat›n› gör arabas›nda

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

Nerden esiyor bu ﬂerbet gibi hava nerden

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

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

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

Gencin ihtiras› yaﬂl›n›n hat›ras›d›r.

Bildim bileli bahar baﬂ›m›n belas›d›r.
Cahit S›tk› Taranc›

05 Kas›m 2006 • Say›: 2
Genel Yay›n Yönetmeni:
Ali ÖZDEN

Tan›t›m Sorumlusu:
Yavuz UÇAK

Genel Yay›n Yönetmen Yard›mc›lar›:
Dilek O⁄UZ
Jülide ÖZLER

Sekreter:
Feride ÜRER

Tasar›m:
Ejder KORKMAZ
Süleyman GÜRSES
Reklam Sorumlusu:
Yeﬂim ÜNVER
Sinem DO⁄ANER

Bask› Öncesi Haz›rl›k
TGV Ltd. ﬁti.
Tel: (0-312) 362 07 87
Bask›:
Fersa Matbaac›l›k Ltd. ﬁti.
Tel: (0-312) 278 43 56

Gazetede yay›nlanan yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir
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SI⁄INMACILAR YÜZ AKIMIZ
“Tac›m› veririm, taht›m› veririm fakat devletime s›¤›nanlar› asla geri
vermem.”
‹nsanl›k tarihindeki en soylu ve en güçlü sözlerden biridir bu. Sultan
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… Ve bunu yaln›zca krallar, prensler, generaller, ﬂairler gibi bireyler için de¤il, muazzam say›larda gelen 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 insanc›l sevgi ve ilgi. Elbette her zaman dört baﬂ› mamur olmam›ﬂt›r. Her
ülkede benzer pürüzler görülmüﬂtür ara s›ra. Nitekim Struma Gemisi’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, Osmanl› Devleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yapt›klar›, nice ülkeleri gölgede b›rak›r. Hakl› olarak iftihar edebiliriz. 15. yüzy›l sonunda ‹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. Avrupa’dan, Balkanlar’dan, Orta Asya’dan, Kuzey Afrika’dan, Kafkaslar’dan, Asya’n›n dört buca¤›ndan…
Hugenotlar m› istersiniz, ‹ranl›lar m›, Macarlar m›, Cezayirliler mi, Abazalar m›, Polonyal›lar m›, Azeriler mi? Nazi
Almanyas›’ndan kaçan profesörler s›¤›nd› Türkiye’ye, Saddam Hüseyin’den kaçan Kürtler…
Osmanl›’n›n ve Türkiye Cumhuriyeti’nin en zor, en tehlikeli dönemlerde bile siyasal s›¤›nmac›lar› ve zulümden kaçan y›¤›nlar› adeta içgüdüsel olarak, bir çeﬂit refleksle kabul etmiﬂ, bar›nd›r›p beslemiﬂ, Türk toplumuna entegre olmak isteyenlere her türlü cömert ve haysiyetli olana¤› tan›m›ﬂ olmas›, örnek bir davran›ﬂt›r. Ne yaz›k ki; bizim kusurlar›m›z› ve eksikliklerimizi bilen, abartan, h›nz›rca aleyhimize 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 “ﬂanl›” tarihi ne denli araﬂt›r›p bizleri bilinçlendiriyor? Devletimiz 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 Galerisi’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 kavuﬂturan 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 bilgiler 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 önderlerimizin “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› Büyükelçi 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 “Sunu” 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› olmad›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› ülkelerin kimi zaman liderleri, ulusal kahramanlar›, komutanlar›, 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 dönme imkan› bulabildiler, bir k›sm› baﬂka ülkelere göç ettiler,
birço¤u ise Türk vatandaﬂ› oldular, ömürlerinin sonuna kadar 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 gereksinimlerini 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 bizden olmuﬂlar. Baz›lar› Osmanl›’n›n ve T.C’nin üst kademelerine yükselmiﬂler.
Dünya çap›nda ﬂahsiyetler var bu etkileyici sergi ve kitapta:
• 1855’te ülkemize s›¤›nan Polonya’n›n milli ﬂairi Adam Mickiewicz, ﬂöyle yazm›ﬂ: “Polonya’n›n komﬂu düﬂmanlar taraf›ndan bölünmesine 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 severiz.”
• 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 Ivanoviç (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 tarihi”miz vard›r. ABD’nin eski Baﬂkan› George Bush, 1992’de Musevilerin 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 ‹spanya’dan gelen Museviler, ister 1930’larda Nazi rejiminden kaçan Almanlar veya Saddam Hüseyin’in bask›c› rejiminden kaçan Kürtler olsun, 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 sergiyi gezin, ruhunuza sindirin. Türklü¤ünüzle iftihar edeceksiniz. Arkadaﬂlar›n›z›, çocuklar›n›z› ve torunlar›n›z› götürün, tan›d›¤›n›z yabanc›lara sal›k verin, onlar da gidip görsünler. Ve “Türkiye’ye
Güvendiler / They Faith in Turkey” baﬂl›kl› kitaptan mutlaka edinin.
Talat HALMAN,
Cumhuriyet Ankara Eki-15.09.2006
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“Karanl›¤a küfredece¤ine, bir mum yak”
Konfüçyüs

SULANDIRMAK
Sosyal kavramlar üzerindeki tart›ﬂma- * * *
lar› anlamak için, ço¤u kere, çok karPeki irtica ne demek?
maﬂ›k bilimsel çözümlemelere girmek
"‹rtica" yerine "aﬂ›r›l›klar" denilerek
gerekmez.
irticaya karﬂ› mücadele geçiﬂtirilebilir
Kullan›lan sözcüklerin yal›n anlamlami?
r›na bakmak, sorunu kavramak ve taBu kavram›n ne anlama geldi¤ini bilraf olmak için yeterli olur.
mezmiﬂ gibi tav›rlar içerisine girenleCumhurbaﬂkan›, Genelkurmay Baﬂkarin, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe
n› ve kuvvet komutanlar›n›n dikkat
Sözlü¤ü’ne (Türk Dil Kurumu Yay›nçekmeye çal›ﬂt›klar› "irtica tehlikesi"
lar›, Geniﬂletilmiﬂ 7. Bask›, 1. Cilt,
de böyle bir kavram.
sf.589) bakmalar› yeterli.
Cumhuriyetin kurumlar›n› ve de¤erleTürk Dil Kurumu sözlü¤ünde "irtica",
rini korumak ve kollamak görevi ana"gericilik" olarak tan›mlan›yor.
yasayla kendilerine verilenler bu tehlikeye dikkat çektikçe, baz›lar› da Yani, Arapça kökenli bir kelime olan
böyle bir tehlikenin olmad›¤›n› ileri "irtica" yani daha anlaﬂ›l›r Türkçe bir
kelime kullanmak gerekirse, kullan›sürdüler.
lacak olan kelime "gericilik" olacakKavram kar›ﬂ›kl›¤› yaratarak konuyu
t›r.
önemsizleﬂtirmeye çal›ﬂanlar da "irtican›n tan›m›" ve hatta "anlam›" gibi Yani "Türkiye gerici tehditi alt›nda".
sorularla ortaya ç›kt›lar.
Gerici ise, toplumda ça¤daﬂ de¤erlere
Baﬂbakan da yurtd›ﬂ› gezi dönüﬂünde, önem vermeyen, her yönüyle eskiyi
uçakta, "irtica" yerine "aﬂ›r›l›klar" de- özleyen ve eski düzeni getirmeye çal›nilmesini önererek bu önemsizleﬂtir- ﬂan kimse, yani mürteci.
me çabalar›na kat›ld›.
Bu tan›mlamalardan hareketle gericiBaﬂbakan›n bu yaklaﬂ›m›, "irtica teh- lik de, ça¤daﬂ yaﬂamdan kopmak, ak›l
didini" gündeme taﬂ›yarak görevlerini ve bilim d›ﬂ› davran›ﬂlar sergilemek,
yapanlara uzat›lan bir "zeytin dal›" yaﬂam› ak›l ve bilim d›ﬂ› hurafelere
göre yaﬂamaya çal›ﬂmak, hatta bu yaolarak tan›mlad›.

ﬂam ve düﬂünce biçimlerini baﬂkalar›- ‹rtican›n geliﬂmesi için en uygun orna dayatmak olarak tan›mlanabilir.
tam ise bu davran›ﬂlar› önemseme* * *

mek,

hatta

bireysel

özgürlükler

Bu durumda "irticai faaliyet" Türki- tan›m›na s›k›ﬂt›rarak yok saymak, karye’yi “ça¤daﬂ uygarl›klar düzeyine ﬂ› ç›kanlar› da küçümsemektir.
ulaﬂt›rma" çabalar›ndan sapt›rma u¤Türkiye bu sürece sokuluyor.
raﬂlar› anlam›n› taﬂ›yor.
Ç›kar gruplar› içerisinde yerlerini anBu u¤raﬂlar›n tek bir tan›m içerisine
s›k›ﬂt›rmas›, baz› eylemlerle s›n›rl› ha- larlar, olaylar› küçümseyerek ve
suland›rarak gelen tehlikeyi önemsizle getirilmesi de olanaks›z.
‹rtica; "ak›l ve bilim d›ﬂ› çeﬂitli davran›ﬂlarla", "inançlar›n ç›kar için kullan›lmas›yla ve yozlaﬂt›r›lmas›yla", de¤iﬂik motiflerle, de¤iﬂik araçlarla ortaya ç›k›yor.

leﬂtirme ve geçiﬂtirme çabas›na gir-

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

kiye’nin kendini savunma refleksini

diler.
Bu çabaya d›ﬂ güçler de kat›ld›.
ABD Ankara Büyükelçisi ça¤daﬂ Tür-

"kuru gürültü" olarak tan›mlayarak
olaylar› önemsizleﬂtirme sürecinde
yerini ald›.
Ama, Türkiye’nin Cumhuriyet güç-

leri, sorunlar› suland›rmaya çal›ﬂan,
Burada s›ralamakla bitmeyecek olan
tüm bu davran›ﬂlar›n, bu davran›ﬂlar› bu tür kuru gürültücülere pabuç b›rakcesaretlendirecek düzenlemelerin, bu mayacak kadar bilinçli.
davran›ﬂlara göz yumacak kadrolaﬂZekeriya TEM‹ZEL
malar›n tümü de irtican›n boyutlar›n›
Cumhuriyet Gazetesi 6.10.2006
ortaya koyar.

