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Merhaba Sevgili Misafirler,

Değerli ÖBAKlılar;

Öncelikle Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

MUTFak dergisinin ilk sayısında yazı yazmak

Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü’müzün MUTFak’ına

da ayrı bi heyecanmış.

hoş geldiniz. Çekirdek kadromuzla ve büyük bir
özveriyle siz değerli okuyucularımızın beğenisine

Kulübümüz artık tüm Türkiye’nin gıpta edeceği

sunduğumuz ilk sayımızı sizlerle paylaşmaktan mutlu-

etkinliklere, organizasyonlara sahip. Kendi denizimizden

luk duyuyoruz. Süreç içerisinde damla damla biriken,

çıktık ve sert fırtınalı bir okyanustayız. İnanıyorum ki

bizlerin duygu ve düşünce dünyalarımızın, gezip

gemimiz bu dalgalarla rahatlıkla mücadele edebilecek-

gördüklerimizin, okuyup araştırdıklarımızın özü mürek-

tir.

kep olup kağıtla buluştu. Birçoğumuzun ortak emeği
ile şekillenen bu dergi MUTFak adını aldı. Süre giden

MÜTF-ÖBAK üyeleri gittikleri yerler neresi olursa

yaşamda durup düşündüğümüz, gözlemlediğimiz

olsun MÜTF-ÖBAK farkını hissedecektir, hissettirecektir.

güzellikleri sevgimizle yoğurup şekil verdik. İlk dergi
olmasının verdiği heyecanla ve merakla çalıştık.

Yolunuza çıkan engellere aldırmayınız ve de

Amacımız günlük koşuşturma içerisinde belki yalnız

hiçbir iyiliğin cezasız kalmayacağını da unutmayınız.

başımıza yakaladığımız anları paylaşarak çoğaltma,
birbirimizle zenginleşmek, bazı hassas noktalara dik-

Bu derginin hazırlanışında emeği geçen başta

kat çekmekti. İlk sayımızda arkadaşlarımızın yanı

editör Syn. Stj.Dr.Pınar KURU’ya,   halefim Syn. Stj.

sıra öğretim üyelerimizden ve başka fakülteden de

Dr.Gökhan TAZEGÜL’e ve de efsane danışman Syn. Dr.

konuklarımız oldu.

Fehim ESEN’e teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık.

Bizler bu dergiyi hazırlarken yeni dünyalar

Ne kadar da eğlenceli bi o kadar bilimsel dergi-

keşfettik, bilmediğimiz yönlerimizi öğrendik, yeni

miz MUTFak’a hoş geldin diyorum, yayın hayatında

ufuklar açmaya çalıştık. Dilerim sizler de dergimizle

başarılar dileyerek bu kısa yazımı noktalıyorum.

zenginleşir ve ilerleyen sayılarda kendinizden de katarak onu yaşatırsınız.

Esen kalın…

Her şey gönlünüzce olsun..
Stj.Dr.Erkut ETÇİOĞLU
Sağlık ve Afiyetle,

MÜTF-ÖBAK 2011-2012 Dönem Başkanı
MÜTF-ÖBAK 2012-2013 Denetim Kurulu Başkanı
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Dekanımızdan

Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel
Sevgili öğrenciler ve geleceğin doktorları yani meslektaşlarım,
Fakültemizin en aktif kulüplerinden ÖBAK’ın bir dergi yayınlaması beni çok
memnun etti. Derginin ismi zeka pırıltılarını içinde barındırıyor.
Yeni fikirler ancak özgür ortamlarda çıkar ve Marmara Tıp olarak
öğrencilerimize bu özgür ortamı sağladığımızı düşünüyorum. İçinizdeki
enerji, zeka ve bilimsel heyecan nedeniyle yerinde duramayan, farklı
aktiviteleri gerçekleştiren siz ÖBAKlı öğrencilerimiz, bizleri yani hocalarınızı
da heyecanlandırıyor, bu yüce kurumdaki varlığımızı anlamlandırıyorsunuz.
Bu derginin özgür fikirlerin dile getirildiği, bilimsel gelişmelerin an be an
takip edildiği ve yeni projelerin duyurulduğu bir platform olmasını ümit ediyorum.
Bilim tarihçileri Doğu toplumlarının geri kalmasının temel nedeninin
Avrupalıların yeni bilgi üretme yöntemini bulamamış ve uygulayamamış
olmalarına bağlamıştır. Özellikle Amerikalı ve Avrupalı bilim adamlarının
gelişmenin önünü açmalarında şu düşünce sistemi yatmaktadır. “How can
we make things safer, easier and faster? – İşlerimizi nasıl daha güvenli,
kolay ve çabuk hale getirebiliriz?” Bu ise yeni fikirleri yeni ürünlere, yeni
ürünleri gelire ve geliri tekrar araştırma kaynağına dönüştüren bir sarmalın
oluşmasını sağlar. Bu sarmalı siz gençler oluşturacaksınız, çünkü ülkemizde
artık bu faaliyetlere ayrılabilecek para var. ÖBAK bunun ilk basamağıdır.
Hepinizi çok takdir ediyor ve bu güzel başlangıcın Marmara Tıplılar
var oldukça sürmesini arzu ediyorum. Heyecan ve enerjiniz hiç bitmesin.
Prof.Dr.Hasan Batırel
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BAŞLANGIÇLAR
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MUTFak’a Giriş
Stj. Dr. Ferhat Yıldız

“Mutfakta yazı yazar mısın?” diye sorulduğunda,

Aşçının yaptığı yemek dünyanın en iyisi değildir,

“Mutfakta yazı yazılır mı, kendi odamda yazarım”

doktorun hastaya yaptıkları da en iyisi değildir, olamaz

demiştim içimden. Tabii, sonra MUTFAK’ın ne olduğunu

da… Bizler, ancak elimizden gelenin en iyisini yapmakla

öğrendik; güzel bir isim. Ferhat likes this (Feysbukum da

sorumluyuz.

yok aslında)…
Önce tavaya yağ ve bir süre sonra yumurtayı
Neyse, Mutfak’a girdim, sonra ne yapacağım

koyup bir müddet piştikten sonra servise sunduğumuz

burada diye düşündüm. Buranın tozunu mu alacağım,

yumurta gibi; hastalara da zamanında, doğru maddeyi

yemek mi yiyeceğim, yemek mi yapacağım, bulaşık mı

uygun dozda vermeliyiz.

yıkayacağım, penceresini açıp havalandıracak mıyım,
yoksa bir bardak su içip gidecek miyim? Bulaşık

Eğer insan, acıdan hoşlanmıyorsa, yemeğe biber

yıkamayı sevmem, pencereyi açmak da bana göre

konulmaz; astım hastasına, selektif olmayan beta-blokör

fazla kolay… O zaman, yemek yapayım, dedim. Peki,

verilemediği gibi. Aşçının deneyimi arttıkça, yemeğe

ne yapayım? “Yumurta.” Güldünüz mü? O zaman işin

çeşitli

esprisini rafa koyup, alttan 2. çekmeceden ciddiyeti ele

yansıtır; aynı doktorlar gibi. Rehberlerin dışında gözlem-

alalım.

sel olarak, doktorlar da farklı yaklaşımlar uygularlar.

varyasyonlar

getirerek

tecrübelerini

sahaya

Doktorların, aşçılardan farklı olan yanı, her gelene
yemek

Aşçı ve doktor, yaptıkları işler bakımından

veremeyecekleridir.

Yemek

verilemeyecek

hastalara, yemeğe katılan sevgi verilecektir.

aslında aynı aşamalardan geçer. Aşçı, yemek yapar;
doktor, hastayı iyi etmeye çalışır.

“Hastaya bakmak, sadece bilgi ile olmuyor”
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Üniversitelerimiz ve Bilim
Stj. Dr. Pınar Kuru
2013 yılına girdiğimiz şu günlerde bilimin her

başarabilecek kabiliyette, dürüst düşünüşlü, iradeli,

alanında çok hızlı gelişmelere tanıklık ediyoruz. Tıp ve

hayatta karşılaşacağı engelleri yenmeye kudretli,

teknoloji alanında her gün birçok yeni buluş ve yayın

karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de

insanlığın bilgi birikimine katkı sağlıyor.

öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.’ sözleriyle Atatürk üniversitelerden beklenilen
eğitim ve öğretimin hedeflerini belirtmiştir.

Ülkemizde de birçok değerli bilim adamı
yetişiyor. Ancak gerek teknik yetersizlikler gerekse

Tüm teknik gelişmelere rağmen oluşum

özerk üniversite ortamının gün geçtikçe kaybolması
kaliteli ve özgün çalışmaların sürdürülmesinin önünde

mekanizması aydınlatılamayan, tedavisi olmayan

en büyük engeli teşkil ediyor.

birçok hastalık mevcut. Günlük uygulama hastalığı tedavi etmek ve hastalığın oluşumunu önlemekten ziyade
bulguları hafifletmeye yönelik. Üzerinde çalışmamız ve

Üniversiteler var olan bilginin tekrarlandığı

aydınlatmamız gereken birçok bilinmeyenin olduğu

değil, bilim üretilen merkezlerdir. Bu konuda Atatürk

bir dünyadayız. Zaman hızla geçerken uyanık olmak,

‘İlim tercüme ile olmaz, tetkik ile olur.’ demiştir. 1933

sorgulamak, araştırmak ve gelişime katkı sağlamak

Üniversite Reformu’nun üzerinden henüz 80 sene

temel hedeflerimiz olmalı. Bilimsel düşünce ve eleştirel

geçmesine rağmen, bilimsel gelişim yerini hızla salt

akıl bu noktada yol ışığımız. Her türlü fikir serbestçe

hizmet anlayışına bırakmaya başlamıştır. ‘ Eğitim ve

ortaya konabilmeli ve karşılıklı tartışmalarla daha ileri

öğretimin gayesi, yalnız hükümete memur yetiştirmek

düşüncelere ulaşılabilmelidir. Bilimler nakil yoluyla

değil, daha ziyade memlekete ahlaklı, karakteri,

aktarılmak yerine, yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarıcı

cumhuriyetçi, devrimci, müspet, atılgan, başladığı işleri

şekilde düşünülmelidir.

Atatürk 1927 yılında İstanbul Darülfünun Tıp Fakültesi ziyaretinde
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Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu’nun önemli bir nasihati ise
şu şekilde: ‘ Türkiye’de inandığın şekilde çalışacaksın,

‘Yükselmeli, dokunmalı alnın semalara,
Doymaz beşer dedikleri kuş itilâlalara,
Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır,
Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır.’

hizmet yapacaksın; fakat bunların takdir görmesini
beklemeyeceksin. Bu nedenle doğru bildiğini yap ve
unut.’ Muhakkak ki düşünmek, sorgulamak ve hedefe
doğru yürümek zorlu bir yoldur ancak yaşamın

Tevfik Fikret

kanunu mücadele ve azim üzerine kuruludur.
Aydınlık yarınlar için birlik olup hep beraber
çalışmalı ve ilerlemeliyiz.

“Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.”
Mustafa Kemal Atatürk
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Fetal Cerrahi

28 Eylül 2012 Klinik Hayat ÇK- Stj. Dr. Gökhan Tazegül
28 Eylül’deki toplantımızda Belçika Leuven

Hipoplastik sol kalp:  Aort ve sol ventrikülün

Üniversitesi’nden konuk Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Toni

in utero yetersiz gelişimi ile karakterizedir. Aortik ve

Lerut’u ağırladık. Toplantımızın konusu fetal cerrahiydi.

Mitral kapakların atrezisi ve stenozu beraberinde

Toplantıda ana hatlarıyla fetal cerrahinin nasıl bir fikir

görülebilir. Genelde atriyal septal defektle ve patent

olarak doğduğundan başlayarak, günümüzde nasıl

duktus arteriosus ile birliktedir ve doğumdan sonra

kullanıldığını ve konjenital diyafram hernilerinde fetal

PDA’nın kapanması ile sol dolaşıma pulmoner akımdan

cerrahi tedavisi ile ilgili hocamızın yaptığı araştırma

sol akıma kaçan kan azalır, böylece şok tablosuna

üzerine konuştuk.

ve ölümlere yol açar. Özellikle çıkış yolu tıkanıklığı
olan vakalarda fetal balon valvuloplasti -perioperatif

Fetal cerrahi ilk olarak fetüsü anne karnında

komplikasyonlar sık olmakla beraber- postnatal biven-

umbilikal kordu intakt tutarak uterus dışına alıp

tiküler tamir ile diğer postnatal cerrahilere göre avan-

operasyonu yapıp tekrar uterusa yerleştirip uterusu

taj sağlayacağı düşünülmektedir; ancak literatüre yeni

kapamak ve sonrasında da doğum eylemine term

girdiği için uzun dönem veri bulunmamaktadır. (1)

dönemde devam etmek gibi çılgınca ve sayısız
komplikasyona neden olabilecek bir fikir olarak

Posterior üretral valf: Fetal alt üriner yol

doğmuş. Ancak yüksek çözünürlüklü ultrasonun ve

obstrüksiyonları nadir görülmekle beraber

laparoskopik cerrahinin gelişmesi sonucu ameliyat

görüldüklerinde komplikasyonları kötü prognozludur.

yöntemleri ultrason destekli girişimsel işlemlere kaymış.

Oligohidroamnios nedeniyle gelişen pulmoner hipoplazi

Özellikle belli progresif fetal anomaliler ağır morbidite

ve tıkanıklık zemininde gelişen böbrek yetmezliği en

ve mortaliteye yol açmasından dolayı böyle bir

önemli komplikasyonlardır. Vezikoamniyotik şant açmak

tedavi girişimi denenmiş. Bu anomalilere birkaç örnek

yoluyla fetal abdominal mesaneyi amniyotik kaviteye

aşağıdaki gibidir:

bağlayan bir kanül vasıtası ile tıkanıklık açılmaktadır.
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En sık preterm membran rüptürü (PROM) komp-

Kısacası, fetal cerrahi gitgide gelişen ve mini-

likasyon olarak görülmektedir. Sağkalım 50-90 % arası

mal invazif prosedürlere yönelen cerrahi dünyasında

değişirken 5 yıllık takipte renal yetmezlik 30 % vakada

önemli bir adım olmuştur. Postnatal dönemde ölüme

gelişmiştir. Yakın zamanda fetal sistoskopi vasıtasıyla

sebep olan ciddi nedenlerin in utero tedavi edilmesi

lazer yakma metodu ile tıkanıklığı açmak mümkün

önemli bir yeniliktir. Gelişen teknolojiyle beraber bu

olup, bu prosedür 16.gestasyon haftası gibi erken bir

konudaki girişimler de merkezler de artacaktır.

zamanda yapılabilmektedir. (2)

Hocamız en son olarak bu fikri çalışmanın nasıl aklına
geldiği sorulduğunda(konjenital diyafram hernilerinin

Konjenital diyafram hernisi:  Mortalite ve

tedavisi) “İlk önce fetüsta özofagusa ulaşabilir miyiz

morbiditesi pulmoner hipoplazi ve hipertansiyon sebebi

diye merak ettik ve laparoskopi firmalarına ufak

ile oluşmaktadır. Prognoz karaciğerin lokasyonu ve

laparoskoplar yaptırdık” diyerek konuya girdi ve

akciğer büyüklüğüne bakılarak tahmin

“Open your parachutes” diyerek bizim bilimsel

edilebilmektedir. Fetal akciğer gelişimi FETO tekniği

aktiviteler adına düşünmemiz ve merak etmemiz

(Fetal trakeal oklüzyon) ile gerçekleştirilebilmektedir.

gerektiğini söyleyerek konuyu bitirdi.

Misafir ettiğimiz hocamız da bu konuda araştırmalarını
bizimle paylaşmıştır. Trakeyi tıkamak  akciğerlerde

Kaynaklar

üretilen sıvının kitle etkisi ile dışa kaçmasını en-

1.

gelleyerek akciğerleri gergin tutmakta ve gelişimi

Wilkins-Haug L, Tworetzky W, Arzt W, Devlieger R.

sağlamaktadır. Fetüse fetoskop ile ağız yolundan gi-

“2010 Report from the ISPD Special Interest Group fetal

rilip, trakenin başlangıç noktasında şişirilen balon, in

therapy: fetal cardiac interventions.” Prenat Diagn. 2011

situ kaldığı sürece fetal solunum yolunu tamamı ile

Mar;31(3):249-51. doi: 10.1002/pd.2696. Epub 2011 Feb 1.

Kaynak:  Oepkes D, Moon-Grady AJ,

kapatmaktadır. Prosedür tek seferde 95% başarıyla
gerçekleştirilmekte ve operasyon yaklaşık 10 dakika

2.

Biard JM, Johnson MP, Carr MC, Wilson RD,

sürmektedir. Balon tekrar 34. haftada intrauterin olarak

Hedrick HL, Pavlock C, Adzick NS. “Long-term

çıkarılabileceği gibi, doğum esnasında da

outcomes in children treated by prenatal vesicoamniotic

plasental dolaşım devam ederken çıkarılabilmektedir(ex

shunting for lower urinary tract obstruction.” Obstet

utero intrapartum tedavi). Ardından gerekli olduğu

Gynecol. 2005 Sep;106(3):503-8.

takdirde diyafram hernisinin tamiri de doğum sonrası
gerçekleştirilebilir. En önemli komplikasyonu PROM ve

3.

preterm eylemdir. Özellikle izole sol diyafram hernisi

Doné E, Martinez JM, Gucciardo L, Cruz R, Deprest JA.

hastalarının sağkalım oranları FETO ile 25%’ten 50%’ye

“Severe diaphragmatic hernia treated by fetal

yükselmektedir. Avrupa’da FETO yapan merkezlerin

endoscopic tracheal occlusion.” Ultrasound Obstet

tecrübesi 2012 itibariyle 200 vakaya ulaşmıştır. (3)

Gynecol. 2009 Sep;34(3):304-10.
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Jani JC, Nicolaides KH, Gratacós E, Valencia CM,

Hayata Dair
17 Ekim 2012 Klinik Hayat - Stj. Dr. Pınar Kuru
17 Ekim’de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

‘Yeteri kadar nedeniniz varsa, her şeyi yapabilirsiniz.’

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülseren Akyüz ile

(Jim Rohn)

‘Hayata Dair’ bir söyleşi gerçekleştirdik. Hocamız

- Peki siz neden hekim olmak istiyorsunuz?

bizlerle tıp fakültesi öğrencileri için hayata dair püf

Bu işi yaparken heyecan duyacak mısınız? Eğer bir

noktalarını paylaştı.

işi severek yaparsanız  imkansız diye bir şey yoktur,
sadece biraz vakit alır.

Gülseren hocamız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
1982 mezunlarından. Bu sene meslek yaşamında 30.

‘Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.’

yılını doldurmuş. İlk kez mecburi hizmet onların

(Emerson)

döneminde yapılıyor.

-Önce yaptığımız işten keyif almamız gerekir,
iyi bir şey yaptığımıza inanmamız gerekir.

Konuşmasına Beatles’ın solistlerinden John

Her gün özeleştiri yapın, dersler çıkarın önerisinde bu-

Lennon’un bir sözüyle başladı: ‘Hayat siz kendiniz için

lunan hocamız gelişim ancak bu yolla mümkün olabilir.

planlar yaparken başınızdan geçenlerdir.’ Evet, gerçekten hayat aslında sonuçlar değil bu sonuçlara giderken

Geleceğe yönelik endişelerimize baktığımızda

yaşadıklarımızın bütünüdür.

önceliğimizin sınavlar olduğunu söyledi. Bunların içinde
en önem verdiğimiz sınav TUS. Peki TUS’un bu kadar

Meslek olarak neden hekimliği seçtiğimizi

belirleyici olması ne derece doğru?

düşündüğümüzde en önemli nedenin idealizm
olduğunu Washington Irving’in şu sözüyle vurguladı:

‘Sen neye hazırsan, o da senin için hazırdır.’

‘Büyük insanların idealleri, sıradan insanların hevesleri

(Marc Victor Hansen)

vardır.’ “Peki hekimliği seçmemizin diğer nedenleri

-Ne yapmak istiyoruz, nereye varmak istiyo-

nelerdir?” diye baktığımızda; iş garantisi, saygı görmek,

ruz? Ne istediğimizin sınırlarını iyi çizmeliyiz.

yardım etmeyi sevmek, para kazanmak, eğitim vermek,

Einstein; hayal kurmanın ve düşünmemin bilmekten

araştırma yapmak, keşifte bulunmak, Nobel ödülü ka-

daha önemli olduğunu söylemişti.

zanmak gibi alt başlıkların olabileceğini söyledi.Günümüzde yaşanan hekime karşı saygı yitiminin üzücü

‘Siz kafanızı büyük hayallerle doldurmaya bakın

olduğunu ama geçici bir süreç olduğunu belirtti.

Kafanız sonradan cebinizi parayla dolduracaktır.’
(Benjamin Franklin)

Yazının bundan sonraki kısmında hocamızın
sunumunda kullandığı deyişleri ve yorumlarını
aktaracağız.
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-Öğrenci arkadaşlardan bir tanesi tıp fakül-

Türkiye temsilcisi seçildim, henüz kıdemsizdim. Soluğu

tesine para kazanmak amacıyla girmişti. Zaman geç-

Belçika’da aldım. Bizde henüz hasta derneği yoktu.

tikçe  bunu yapamayabileceğini düşünmüş. Bir gün

2001 yılında Türkiye Osteporoz Hasta Derneği’ni

konuyu bana danıştı. Bense ona hastayı hiçbir zaman

kurdum. 2002 Mayıs ayında, 2003 yılında Dünya

para kazanma amacı olarak görmemesini önerdim. Aksi

Osteoporoz Hasta Dernekleri Konferansı

takdirde cerrahi ve müdahale kararlarını etkiler.  Tıbbi

gerçekleştirmek için aday olduk. 4 yıllık bir dernek,

genetik gibi hasta ile olabildiğince az karşılaşacağı

diğerleri 10-15 yıllıktı. Türkler: “Biz yeniyiz. Ne gereği

bir bölümü önerdim. Şu an Boğaziçi Üniversitesi’nde

var? Başımıza iş açtın!” gibi çıkışlarda bulundular.

kürsüsü var. ABD’de eğitim aldı. Tam olarak ne

Hayatta ne yapacağın ve ne istediğin önemlidir. Biz

istediğinize karar vermelisiniz.

yılmadık.
Kuveyt’e ABD müdahaleleri oluyordu. İsrail

Bu kararı verirken TUS’un etkisi altında

Lübnan’a füze atıyordu. Türkiye’nin savaşa girme ihti-

kalmamalısınız. Alternatif birçok program var. Onları

mali vardı. Başvuru oylama süreci başladı. 67 ülkenin

takip edebilirsiniz.

temsilcisine e-posta attım, İstanbul’u tanıtan resimler
gönderdim. Sonuçta tüm katılımcı ülkelerin oy birliği ile

“İyi bir hekim olabilir miyim?” Sorumluluk

İstanbul seçildi. Türkler başımıza iş açtın dedi. Bu olay

arttıkça bu soruyu daha çok soruyoruz. Her daim bu

Dünya Osteoporoz Hasta Dernekleri konferansında

soru devam etmeli. Kitabın kalemin ucunu bırakamayız.

hala konuşuluyor.

‘Hayatta en büyük eğlence başkasının yapamazsın

Sonrasında Türkiye Osteporoz Derneği

dediğini yapmaktır.’

uluslararası görevimden azletti. “Ya Dünya Osteoporoz

(Walter Bagehot)

Kongresi’ni alırsan” dediler.

‘Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.’     
(Mümin Sekban) ‘

“Dünya karşılaştığın fırtınalarla değil, gemiyi limana
getirip getirmediğinle ilgilenir.”

Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi değersiz

-1982 mecburi hizmet atamalarında eşinin

hissettiremez.’

yanına gidebilmek için Diyarbakır’daki boş sağlık

(Eleanor Roosevelt)

ocağı kontenjanına atanmak istiyor.Kabul edilmemiş.
Eşinin askerliğinin bitmesine 10 ay var. 1 yılın altında

-2002 yılında Lizbon’da Dünya Osteporoz

olduğu için değerlendirilmemiş. Bekar bayan pratisyen

kongresine katıldım. Türkiye Osteporoz Derneği

hekim kurasına katılıyor. Kadınlar kasaba, erkekler

kuruluşu 1998 yılının Aralık ayı. 1999 Ocak ayında

köylere atanıyormuş. Kurada Sakarya çıkmış.
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Eşiyle 5. Sınıftayken evlenmiş ve 10 yıllık evlilikleri

diğer kutuyu eline alır ve içindeki kumu yavaşça ka-

süresince 4 yıl aynı yerde hizmet verme şansları olmuş.

vanoza döker.

-Güçlükler bizleri dolduruyor. Ne kadar çok

Tabii ki kumlar da çakıl taşlarının aralarındaki

şey yaşarsanız karşınızdakilere o kadar anlayışlı olur-

boşlukları doldurur. Ve tekrar öğrencilere kavanozun

sunuz.

dolup dolmadığını sorar, öğrenciler de koro halinde
‘evet’ derler. Bu sefer profesör masanın altında hazır
Anne Çocuk Sağlığı sorumlusu iken her

bekleyen 2 fincan kahveyi alır ve kavanoza boşaltır,

öğleden sonra Jeep, 2 ebe hemşire, 1 şöför saha

kahve de kumların arasında kalan boşlukları doldurur.

taraması yaparmış. 1985 aşı kampanyasında direkt

Öğrenciler gülerler!  

olarak UNICEF’e primer sorumlu olarak seçmişler.
Ankara, Kırıkkale  ve çevre illerin sorumluluğu

Profesör öğrencilerin gülüşünü destekleyerek

verilmiş. İş adamlarından inanılmaz bağış ve destek

‘eveet’ diyerek; ‘Ben bu kavanozun sizin hayatınızı

toplanmış. Ebe ve hemşireler yiyecek taşımış.

simgelediğini ifade etmeye çalıştım’ der. Şöyle ki;  bu
tenis topları hayatınızdaki önemli şeylerdir; aileniz,

-Bir hekim sosyal olabilir (mi)? Ne kadar

çocuklarınız, sağlığınız, arkadaşlarınız ve sizin için

meşgulsen o kadar iyi planlama yaparsın, boşsan

önemli olan şeylerdir. Diğer şeyleri kaybetseniz de,

yayarsın. Hayatımızın belli dönemlerinde belli

bu önemli  şeyler kalır ve hayatınızı doldurur. O

önceliklerimiz olacak.

çakıl taşları ise daha az önemli olan diğer şeylerdir;  
işiniz, eviniz, arabanız vs. Kum ise diğer ufak tefek

‘“Bir gün bir Felsefe profesörü, elinde birkaç kutu

şeylerdir. Şayet kavanoza önce kum doldurursanız…”

olduğu halde derse gelir. Ders başladığında, hiçbir şey

diye anlatmaya devam eder “çakıl taşlarına ve özel-

söylemeden, önüne büyükçe bir mayonez kavano-

likle tenis toplarına yer kalmaz.’ Aynı şey hayatımız

zunu alır ve ağzına kadar tenis topları ile doldurur ve

için de geçerlidir. Vaktinizi ve enerjinizi ufak tefek

öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını sorar;

şeylere harcar, israf ederseniz önemli şeyler için vakit
kalmayacaktır. Bu arada bir öğrenci  sorar; ‘Peki, o iki

Öğrenciler ittifakla kavanozun dolduğunu ifade ederler.

fincan kahve nedir?’

Bu sefer profesör önündeki kutulardan bir
tanesinden aldığı çakıl taşlarını, çalkalayarak kavanoza  

Profesör gülerek: ‘Bu soruyu bekliyordum.

döker, böylece çakıl taşları kayarak, tenis toplarının

Hayatınız ne kadar dolu olursa olsun, her zaman

aralarındaki boşlukları doldurur ve öğrencilere tekrar

dostlarınız ve sevdiklerinizle bir fincan kahve içecek

kavanozun dolup dolmadığını sorar, onlar da ‘evet’

kadar yer vardır !!!’”

doldu derler, Profesör bu defa masanın üzerindeki
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Sevgiyle yaşamak, inadına inadına yaşamak..
“Eğer günlük stresle artık başa çıkamıyorsan;
Biraz gevşe, doğanın tadını çıkar,
güneşlen, sinirini başkalarından çıkarma,
sevmeyi hiç bir zaman bırakma,
başkalarından korkma,
senden birazcık büyük dahi olsalar.
Ve sonra aynaya bak ve de ki:
“Ben harikayım!”
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ÖBAK Kök Hücre Çalışma Kurulu
Orkun Kılıç

MÜTF-ÖBAK Kök Hücre Çalışma Kurulu olarak

Kök hücreye verilen Nobel ödülünün nede-

açılış dersimizi Haydarpaşa Kampüsü Prof. Dr. Ali

nine ve önemine de değinen hocamız, Yamanaka’nın

Ertuğrul salonunda, üniversitemiz Pedatrik İmmünoloji

çalışmalarından örnekler vererek somutlaştırmayı da

Bölümü’nde kök hücre çalışmalarını sürdürmekte olan

ihmal etmeyerek, sadece tıp fakültesi öğrencilerinin değil,

Sayın Hocamız Doç Dr. Tunç Akkoç ile IPS hücreleri

asistanların, doktora öğrencilerinin ve eczacılık fakül-

üzerine yaptık. Tunç Hoca bize Indüklenmiş pluripotent

tesinden katılımcıların olduğu konferans ile bu seneki

kök hücrenin önemini ve yöntemini anlatırken, bilim-

kök hücre çalışma kurulunu açtı. Doç. Dr. Tunç Akkoç

sel bilgiye ve kök hücreye olan ilgimizin bir kat daha

Hocamıza bize olan katkılarından dolayı MÜTF-ÖBAK

artmasına yardımcı oldu.

adına bir kez daha teşekkür ediyorum.
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ANA MENÜ
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Araştırma Yapmanın Dayanılmaz Çekiciliği
Prof. Dr. Berrak Yeğen
“Öğrencilik yıllarında araştırma yapmak ne

birçok profesörünü derslere girmediği için kızdırmış

kadar caziptir? Program uyarınca sunulmuş dersleri

olması nedeniyle kendisine şans verilmedi. Ama birkaç

izlemek ve sonuçta bu derslerin sınavlarından so-

yıl içinde peş peşe yayımladığı dört makale ile modern

rumlu olmak zaten çok zaman alıyorken, araştırma

fizik anlayışında devrim yarattı (1).

için zaman ayırmak bir kayıp mıdır?” Öğrencilik
yıllarında böyle düşünülür. Hatta ders programındaki

Bir başka ilginç örnek ise Charles Darwin’dir.

zorunlu araştırmalar hariç gereği yokken zaman

Önceleri doktor babasıyla bir yaz tatili boyunca yoksul

ayırıp “araştırma yapmaya kalkanlara” çeşitli sıfatlar

hastaların muayenesinde bulunan ve o hevesle Edin-

yakıştırılabilir.

burgh Tıp Fakültesi’ne kaydolan Darwin, dersleri sıkıcı                   
v                          ve cerrahi uygulamaları sıkıntı

Üniversite öğrenciliği

verici bulunca, ders çalışmayı

yıllarında okuldan zaman “çalıp”

reddetti. Tıp derslerine çalışmak

araştırmaya zaman ayıranların

yerine, öğrencilerin kurduğu

başlangıçta kimi zaman işleri

doğa tarihi grubuna katıldı,

ters gitse de, akademik yaşamda

deniz kabuklularının anatomisi

her zaman bu deneyimlerinin

ve yaşam döngüsünü çalıştı.

faydasını görmüşlerdir.

Darwin’in tıp eğitimini
yürütemeyeceğini anlayan

Örneğin Albert Einstein’ı

babası, onu Tıp Fakültesinden

ele alalım.  Üniversitede fizik

alarak, teoloji okuyup iyi bir

eğitimine başladığında o dönemdeki bir Avrupalı üni-

din adamı olsun diye Cambridge Üniversitesi’ne bağlı  

versite öğrencisinden farklı olmayacak şekilde, hatta

Christ’s College’a yazdırdı.          

günümüz öğrencisine benzer şekilde, kafe ve barlarda
uzun saatler harcıyor, arkadaşları ile bilim ve felsefe

Gerçekten de Darwin, teolojide tıbba göre

tartışıyordu. Hangi derslere odaklanması gerektiği

daha başarılı oldu; hatta teolog Paley’in canlıların

konusunda seçici davranıyor, günümüz öğrencilerinin

karmaşıklığını üstün zekâlı bir yaratıcıya bağlayan

yaptığı gibi konuyu ya da profesörü beğenmiyorsa

yazılarını takdir etti. Ancak asıl ilgisi olan doğal yaşam

derse girmiyordu; ancak tabii ki o zaman ders notlarını

ve böcekler nedeniyle botanik profesörü Henslow’dan

fotokopiciden ya da masaüstünden edinmek söz ko-

doğa tarihi özel dersleri, jeoloji profesörü Sedgwick’den

nusu değildi. Einstein aldığı dersler ile hiçbir alakası ol-

yaz boyu jeoloji dersleri alıp araştırmalar yaptı.

mayan, sadece ilgi duyduğu araştırmalara dair kitapları

Henslow, Darwin’i Beagle gemisinin kaptanı  FitzRoy

çalışıyor ve bazı derslere kendi araştırmalarını yapmak

ile tanıştırdı ve FitzRoy iki senelik Güney Amerika

için girmiyordu. Einstein üniversiteden fizik diploması

yolculuğunda Darwin’i gemisine almayı kabul etti (2,3).

ile mezun olup üniversitede bir pozisyon istediğinde,

Beş yıllık serüvenin sonunda “doğal seçilim teorisi”ni
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açısından üstünlük gösterdiğine işaret etmektedir (4).

yayımlayan Darwin evrim kuramını günümüz modern
bilim dünyasına sundu.

Yaşam-boyu öğrenmenin felsefesini
anlamak öğrenciler için araştırma ortamında daha

Bu örneklerden yola çıkarak, “derslere
girmeyin”, “tıp fakültesini bırakıp dünya seyahati

kolay olabilmekte, öğretim üyeleri ise ders ya da

yapın” demek istemiyorum pek tabii ki. İçinizde birer

klinik ortamlarda çok yakalayamadıkları “yaşam-boyu

Einstein, birer Darwin varsa, deneyebilirsiniz de. Ama

öğrenmede model olma” fırsatını araştırma ortamlarında

araştırmalar, hem derslerini hem de araştırma etkin-

yaşayabilmekte ve önderlik yapabilmektedirler (Tablo 1

liklerini birlikte yürütenlerin bilgi ve beceri kazanımları,

ve Tablo 2).

akademik ilerleme, bireysel ve profesyonel gelişme
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gelir; çünkü araştırma yapmanın dayanılmaz bir

“Yaratıcı olmak ve eleştirel düşünmek”,
bilinen yanıtlarla yetinmemek, hep sorgulamak

çekiciliği vardır. Hem bu ilki yaşamak hem de eğitim

bilimsel yaklaşımın vazgeçilmezleri olduğu için,

sürecinde bireysel, akademik ve profesyonel gelişimini

araştırma ortamında karşılaşan ve yaratıcı fikirleri ha-

desteklemek için öğrencilerin araştırma etkinliklerine

vada uçuşan öğrenciler ile onların heyecanıyla motive

zaman ayırmalarında fayda vardır. Bol araştırmalı bir

olan öğretim üyeleri karşılıklı kazanımlar elde ederler.

öğrencilik hayatı dilerim…

Öğrenciler yaratıcı düşünmeyi, problem çözmeyi beceri
olarak geliştirirlerken özgüvenleri artar. Öğretim üyeleri

Kaynaklar:

de genç beyinlerin ürettiği, zaman zaman “çılgın”,

1.

kabına sığmayan fikirlerle belki de monotonlaşmaya

1879-1909. Springer. ss. 43.

yüz tutmuş araştırma ortamında aniden bir kıpırdanma,

2.

çalkalanma ve heyecanlanma hissederler. Araştırma

guin. (http://www.pbs.org/wgbh/nova/einstein/

yapan öğrenciler arkadaşları arasında daha çok fark

bodanis.html.).

edilir, benzer şekilde öğretim üyelerinin de tanınırlıkları

3.

artar.

Autobiography of Charles Darwin 1809-1882”, London,

Howard, D. 2000. Einstein: the formative years,
Bodanis D. 2004. “Einstein the Nobody”, Pen-

Darwin, Charles. 1958. Barlow, Nora (ed) “ The

Collins. (http://darwinonline.org.uk/EditorialIntroductions/Freeman_LifeandLettersandAutobiography.html)

Tıp fakültesinde bir öğrencinin “ilk”lerinin
yaşamsal önemi vardır; unutulmaz: ilk anamnez alınan

4.

hasta, ilk duyulan kalp üfürümü, canlı hastaya ilk en-

benefits of undergraduate research, scholarship, and

jeksiyon, ilk idrar sondası uygulaması, ameliyathanede

creative activity. In: M. Boyd and J. Wesemann (Eds.),

ilk gün gibi... Bu ilklerin arasına ilk araştırma deneyimi,

Pages 41-53, Broadening Participation in Undergraduate

ulusal bir kongrede ilk poster ya da sözlü bildiri sunu

Research: Fostering Excellence and Enhancing the Im-

mu, ilk makalenin kabulü de girerse bunun devamı

pact. Council on Undergraduate Research, Washington
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Osborn, J. M. and K. K. Karukstis. 2009. The

İnsanı Temel Alan Tıp Anlayışı
Prof. Dr. Şefik Görkey

İnsanı / hastayı bir bütün olarak gören tek

Fakültemiz öğrencilerinin “dergi çıkarma”
girişimleri her dönemde rastlanan etkinliklerdendir.

disiplin olarak psikiyatri kaldı. Oysa “hasta bir kalp”,

Dergi için zaman zaman da benden yazı isterler.

“hasta bir böbrek” diye bir şey yoktu. Hasta önce bir

İstedikleri konu ise genelde, birinci yıl derslerine girişte

insan, ama kardiak sorunları olan bir insan / hasta

anlattığım “Haydarpaşa kampüsünün tıp tarihimizdeki

veya hasta önce bir insan ama böbrek sorunları

yeri” konulu sunum nedeni ile olsa gerek, hep benzer

olan bir insan / hasta idi. Tıp dünyası bu boyutu

içeriktedir. “Hocam bir öğrenci dergisi çıkarıyoruz.

ıskaladıkça hekim-hasta ilişkileri bozuldu. Üzerine

Bize bir yazı verir misiniz ?”, “Peki nasıl bir şey olsun

çağın sorunu “zaman darlığı” da eklenince sorun daha

?”,“Hocam bu binanın tarihini yazar mısınız ?”. Bu

da büyüdü.

yıl da öğrenci dergisi adına Anabilim Dalımıza gelen
Gün içinde her zaman hızlı bir ritmi olan hasta-

Sezer ile aramızda benzer bir konuşma geçti.  Ben de
bu yıl farklı bir konuda yazı vermeyi önerdim;  son

nelerde, hekimler organ, doku boyutuna inen uzmanlık

yıllarda giderek daha çok üzerinde düşündüğüm ve

alanlarında hastaların bulgularına en kısa zamanda

konuştuğum, fakültemizde seçmeli ders uygulamalarının

ulaşıp tanı koymaya ve bir sonraki hastaya bakar

gündeme gelmesi ile uygulama fırsatı da bulduğumuz

oldular. Hekimler için son derece sıradan olan

bir konu “Medical Humanities”.

olguların, hastaların bakış açısı ile hiç de sıradan
olmadığı bilinir / bilinmelidir. Bu karmaşa içinde
kendini ifade edemeyen, etmeye fırsat bulamayan

Derslerdeki yaklaşımımı bilenler ingilizce
eğitime karşı olduğumu da bilirler. Buna rağmen neden

hastalarla iletişim neredeyse tamamen koptu. Sürece

hep “medical humanites” tanımını kullandığımı merak

gelişen insan hakları ile birlikte hukuk da dahil oldu.

edebilirler. Bunun nedeni henüz Türkçe bir tanımı

Karmaşık sorunlar bir yana, insanca bir iletişimle

bulamamış olmamız. Bazıları “tıpta insani bilimler”

çözülebilecek ufak sorunlar giderek büyümeye, yasal

tanımını öneriyorlar / kullanıyorlar. Bilimleri insani ve

süreçlere taşınır olmaya başladı. 1960’lar ve 1970’lerden

insani olmayan diye ayırmak tuhaf olacağından ben

günümüze uzanan bu diliminde “medical humanities”

bu tanımı pek benimseyemiyorum. Biraz uzunca olsa

de tıp alanında ve hekim hasta ilişkilerinde “insanın

da “insanı temel alan tıp anlayışı” nı tercih ediyorum.

insan boyutunu hatırlatmaya” ve bu konuda duyarlılık

Peki günümüzde tıp insanı temel almıyor mu ? bunun

uyandırmaya çalışan bir disiplin olarak gelişti.

cevabı biraz şüpheli gibi. Tıp alanındaki inanılmaz bilgi
Tıp tarihi disiplini 19. yy da ortaya çıkmaya

birikimi ne yazık ki tıp uygulamalarını daha “insani”
yapmadı. Giderek artan tıp bilgisi, tıbbı pek çok

başladı. Önceleri “entellektüel hekim yetiştirmeyi

disipline ve uzmanlık alanına böldü. Cerrahi dallar,

hedefleyen” tıp eğitimi programlarında, tıbbın gelişimini

dahili dallar derken, önce organ sonra da, nerede ise

ve tarihini, tıp fakültesi öğrencilerine öğretmeyi

dokular boyutunda uzmanlık alanları ortaya çıktı.

amaçlayan “hekimlerin” çalıştığı bir alandı. Bir başka
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deyişle tıp tarihi derslerini anlatanlar tarihçi değil

Nazi dönemi hekimlik uygulamalarının savaş sonrası

hekimdi. Bunun bir uzantısı olarak da içerik dolaşım,

dönemde sorgulanması ve gelişen teknolojinin tıp

solunum vb. sistemlerin tarihi, özellikle anatominin tarihi

alanında yansıması, özellikle de yoğun bakım ünitele-

olarak ders programlarında yer alıyordu. Sonraları

rindeki gelişim “tıp etiği” konularının güncelleşmesine

derslerin kapsamı biraz daha gelişmeye, uygarlıklar

neden oldu. Hipokrat döneminden beri tartışılan kürtaj

temelinde tıbbın tarihi aktarılmaya başladı. “Eski

konusuna ötanazi, insan üzerindeki araştırmalar, denek

Mısır’da tıp”, “mezopotamyada tıp”, “rönesans’da tıp”

hakları, organ aktarımları eklendi. Ötanazi tartışmaları

“bilimsel devrim ve tıp” gibi.. Bu biraz daha entellektüel

yeni teknoloji ile farklı bir boyut aldı. 1980’li yıllar ve

bir yaklaşımdı. Bu yaklaşımın Alman ekolünden çıktığı

sonrasında HIV/AIDS, genetik araştırmalar derken,

söylenebilir.

klonlama, kök hücre araştırmaları gibi konular eklendi.
Şu sıralar yüz nakli sorunları üzerinde tartışıyoruz.

Dünya savaşları ve özellikle II. Dünya Savaşı
Tüm bu dönüşüm süreci içinde Texas

yıllarında dünyaya yayılan, özellikle ABD’ye göç eden

Üniversitesi içinde kurulan bir enstitü, Tıp Alanında

Henry Sigerist gibi tıp tarihçileri, tıp tarihini daha

İnsan Bilimleri Enstitüsü (http://imh.utmb.edu) çok

farklı ve ilgi çekici bir akademik disiplin haline

daha farklı, kapsamlı bir bakış açısı geliştirdi. Tıp tarihi

getirdiler. 1960 ve 1970’li yıllarda tıp tarihi parlayan

ve tıp etiği temel olmak üzere “tıp ve debiyat”, “tıp ve

bir disiplin haline geldi. Yine 1970’li yıllar Tıbbi Deon-

antropolji”, “tıp ve teoloji”, “tıp ve sanat” gibi alanları

tolojinin farklılaşmaya başladığı bir dönem oldu. 19.yy

da aynı çatı altına topladı ve tüm bu disiplinleri,

dan beri tıp öğrenimi içerisinde yer alan “Tıp Deon-

“insanın insan boyutunu hatırlatmak” adına tıp

tolojisi” farklı bir boyut almaya başladı. Demokratik

öğrenimi içine serpiştirdi. Enstitünün varlığı aynı

değerlerin gelişmesi, hasta hakları kavramından daha

alanda doktora ve yüksek lisans yapma ortamını da

çok söz edilmesi, alanın ilgi çeken bir boyutu olurken,

hazırlamış oldu.
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Kuşkusuz 1970’lerden bu yana sürekli değişim

Bu süreçte “tıp ve resim sanatı” “tıp ve

ve dönüşüm geçiren tıp öğrenimi ve sistemleri içinde

edebiyat” “tıp ve hukuk” derslerini seçmeli ders olarak

bu derslerin yeri ve yöntemleri de değişti. Günümüze

önerdik. “Tıp ve (klasik) müzik” dersini ise açmayı

kadar olan süreçte gelişti ve özellikle ABD’de oldukça

düşünüyoruz. Bu dersler ve içerikleri tıp öğreniminin

yaygınlaştı.

“olmaz ise olmaz” boyutu değil hiç kuşkusuz. Bu
derslerin amacını, temel tıp eğitiminin yanı sıra,

2011 yılında misafir öğretim üyesi olarak

konuya ilgi duyan genç hekim adaylarına bir bakış

bulunduğum bu enstitüde beş ay kadar çalışma ve

açısı kazandırmak, eğitim gördükleri ve mesleklerini

araştırma yapma şansım oldu. Temel ilgi alanım

oluşturacak hekimliğin sanat ile örtüşen alanları

görsel sanatlar, özellikle resim sanatının, daha hümanist

hakkında fikir vermek, sanat üzerinden hastalar ve

hekim yetiştirmekte nasıl kullanılabileceği idi. Anabilim

hastalıklar konusunda empati yapmak ve duyarlılık

dalımızın sorumlu olduğu lisans, yüksek lisans ve

kazandırmak, yaratıcı yazarlığa ve hekimlik deneyim-

doktora programlarına, medical humanities konularının

lerini yazmaya teşvik etmek, resim sanatı üzerinden

nasıl uyarlanabileceği ve program taslakları da diğer

gözlem yeteneğini geliştirmek, sanat eserleri üzerinden

geliştirdiğim konular oldu. Dönüş sürecinde ne yazık

beden dili konusunda duyarlılık kazandırmak, önceki

ki yüksek lisans ve doktora programlarımızın yeni

yüzyıllardaki hekimlik uygulamaları, sanat eserlerinde

yönetmelik değişimi ile dondurulduğunu öğrendim. Bu

hekim ve hasta betimlemeleri, sanatçıların hastalıkları

gerçekten üzücü idi. Tıp ve resim sanatı derslerini

ve hastalıklarının eserlerine yansıması olarak

gönüllü ve konuya ilgili öğrencilerimizle birlikte geçen

özetleyebiliriz. Konuya ilgi duyan tüm öğrencilerimizi,

yıl gerçekleştirdik. Fakültemiz lisans programlarındaki

genç hekim adaylarını Anabilim dalımıza bekliyoruz.

değişim ve dönüşüm ise, “seçmeli ders” yöntemi ile bu
alanda da yeni fırsatlar açtı.
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Kronik Hastalıklarda Eğitimin Etkisi
-Tip 2 Diyabet Hastalarında Hastalık Yönetiminde Eğitimin PayıStj. Dr. İkbal Hümay Akyıldız

DM, HT, KBY, KKY, KOAH ve daha niceleri... Her

ve metabolik sendromun da baş mimarı olarak ilerleyici

biri bu kısaltılmış isimlerinin aksine, hayat kalitesini

tarzda seyreden, yüksek komplikasyon riskleriyle hayat

hayli düşüren bir “uzun metraj” hastalığı ifade ediyor.

kalitesini en çok düşüren kronik hastalıkların başında

Kronik hastalıklar denince ilk akla gelenleri ve belki

geliyor. Bu hastalığın seyrini düzenlemek, hastalığın

de çağımızın en büyük problemleri.

ilerleyip komplikasyonlara neden olmasını engellemek
amacıyla pek çok medikal tedavi bulunmasına rağmen,

AIDS, kanser gibi mortalitesi yüksek bilinen

ampüte edilen 3 bacaktan birinin diyabetik nöropatili

hastalıklara morbiditesiyle tabiri caizse “kafa tutan” bu

oluşu yahut diyalize giren hastaların üçte birinin diya-

kronik hastalıkların, aslında en büyük handikabı semp-

betik nefropatili olması bize, hastalığın yönetiminde bir

tomatik tedaviler dışında, total kür sağlayacak bir te-

şeylerin eksik bırakıldığını göstermektedir.

davilerinin -maalesef ki- olmayışı. Bu noktada tek çare,
hastalığın ilerlemesini ve hayat kalitesinin düşmesini

2011 yılında MÜTF Halk Sağlığı ABD Öğretim

engellemek. “Peki bunu nasıl başaracağız?” sorusu,

üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Topuzoğlu danışmanlığında,

kansere yönelik daha akılcı tedaviler geliştirmeyi

grup arkadaşlarımla yürüttüğüm “Tip 2 Diyabet

başarmış günümüz tıbbının temel sorunlarından birini

Hastalığının Hastalık Yönetiminde Aile Sağlık Mer-

oluşturuyor.

kezlerinin Payı” adlı araştırmada irdelediğimiz en
önemli noktalardan biri olan, hastalığa ilişkin eğitim

İnsidansı ve prevalansı dünyada ve ülkemizde

düzeylerinin çok çok düşük olması, eksik bırakıldığını

%100’ lere dayanan Diabetus Mellitus, halk ağzıyla

varsaydığımız noktayı kanıtlar niteliktedir.

“şeker hastalığı”, pek çok kronik hastalığın tetikleyicisi
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Araştırmamız sonucunda ulaştığımız veriler,

Hastalık yönetiminin temeli olan eğitimin

hipotezlerimizin çok çok altında kalmıştır. Çünkü kesin

eksikliğinden, ilerlemiş diyabetin yol açtığı makro ve

bir tedavisi olmayan, sedenter yaşam ve beslenme

mikro komplikasyonlara sahip hasta oranı, Amerika

bozuklukları ile tetiklenen bu kritik tablo; insan

ve Avrupa verileriyle kıyaslanamayacak kadar çok

sağlığını ne kadar ve nasıl etkiler, bu hastalıktan

çıkmıştır.

korunma yolları nelerdir, hastalığın ilerleyip komplikasyonlara neden olması nasıl engellenir gibi soruların

Araştırmanın hipotezlerinden biri olan genel

cevaplarını bilen, hastalığına ilişkin eğitim almış Tip 2

eğitim düzeyi ile hastalığa ilişkin eğitim düzeyinin

Diyabetli hasta oranı %28.4 olarak ölçülmüştür. Bu

pozitif bir korelasyonu olmadığı görülmüştür. Tip 2 di-

kronik hastalığın böbrekleri, gözleri ve dahi tüm

yabetli hasta ister üniversite mezunu olsun ister ilkokul

vücudu tutabileceği bilgisi çoğu Tip 2 diyabetli hasta

terk, doktoru hastalığa ilişkin yeterli bilgi vermemişse,

tarafından bilinmemektedir.

Eğitim ve Araştırma hastanelerinde yürütülen eğitimlere
katılmamışsa,  hastalığını yönetmekte pek çok problem
yaşamaktadır. Diyabete ilişkin bilgilerin alındığı ana
kaynak %37.3 gibi düşük bir oranla doktor iken, %15.7
ile eş-dost-akraba ve %15.7 ile televizyonun da etkin
ve şüpheli bilgi kaynağı olarak hastalara yön verdiği
görülmüştür.
Ayrıca araştırmamızda ortaya çıkan başka bir
önemli bulgu da, verilen egzersiz ve diyetlere uyumun %30’larda kalmasıdır. Komplikasyonların gelişimi

Araştırmamıza katılan hastaların eğitim

ile yaşam stilini düzenlemedeki başarısızlığın pozitif

alamamış olmasının temel nedenlerinin başında, yeni

korelasyonu olduğu bulunmuştur. Bu bileşen ile eğitim

geçilen Aile Sağlık Merkezi ve Aile Hekimliği sistemi-

alan/almayan çapraz tablosunda anlamlı sonuçlara

nin hala yeterli aktivasyona ulaşamamasının geldiği

ulaşılmıştır.

görülmüştür. Hastaların %67.6’sı düzenli gittiği bir
doktoru olduğunu belirtirken, %48.0’ı ayda 1-2 kez

Sonuç olarak, yaptığımız araştırma verileri

kontrol altına alınamamış açlık veya tokluk şekeri/

ile gözlemlediğimiz toplum profili gösteriyor ki, genel

komplikasyonlar için doktora gittiklerini belirtmişlerdir.

eğitim durumunun yüksek kan şekerine sahip olmada,

Geç kalınmış yahut yaşam stilini düzenlemekte

egzersiz ve diyete uyumda etkisiz bir faktör olması,

başarılı olamamış hastaların daha sık doktora gittiği

eğitimlerin çok kısıtlı olması ve hastalık yönetimi-

gözlemlenmiştir.

nin de “bilgiye ulaşma ve bilgileri hayata uyarlama”
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noktasındaki başarısızlığı olarak yorumlanabilir. Toplu-

Kaynaklar:

mumuz, hastalık yönetimini belirleyen kritik, koruyucu
ve önleyici bilgilere gerektiğinden daha az hakimdir.
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Merkezlerinin Payı”, Marmara Medical Journal 2011,

olduğu görülmüştür. Verilen tedaviyi gerektiği gibi

Sayı2.

kullanmayan, verilen egzersiz ve diyete uymayan
hastalar çoğunluktadır. Hastalığı tarif edip, ilaç ve diyet

2.

Nathan DM Long-term complications of diabetes

yazmanın dışında hekimlere düşen diğer bir görev

mellitus.N Engl J Med 1993; 328:676-85.

de hastalara bilinç aşılamak, hastaların neyi niçin
yaptıklarının farkında olmalarını sağlamaktır.  Bu da
diyabet ile yaşama eğitimlerinin hastalık yönetiminde

3.

Önsüz MF, Topuzoğlu A İstanbul ilinde çeşitli

önemli bir payı olduğunu ispatlamaktadır.

sağlık kuruluşlarında ayakta izlenen Tip 2 Diyabetik
hastalarda gilisemik kontrolün ve etkileyen faktörlerin
değerlendirilmesi Nobel Medicus.2010; 6(1) 45-55
4.

Tırpan K, Topuzoğlu A, Topuzoğlu AB. Missed

chronic disease prevention oppurtunities in primary
health care clinics in Turkey, Nobel Medicus. 2009;
5(3), 33-39
5.

‘Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve

Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II
Bu yüzden yalnız diyabet hastalarına değil,

(TURDEP-II Çalışması) http://www.istanbul.edu.tr/itf/

risk gruplarına dahi kontrol muayenelerinin yapılması

attachments/021_turdep.2.sonuclarinin.aciklamasi.pdf

ve gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Bu

Son erişim tarihi: 14.10.2012

işteki asli yükün yasayla belirtildiği şekilde Aile Sağlığı
Merkezlerince omuzlanılması gerekir. Aksi takdirde
bu komplikasyonlardan doğacak hastalıkların gerek
topluma gerek devlete gerekse kişi ve ailelere büyük
zahmet ve masraflar yükleyeceği açıktır.  
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Jean Marie Charchot - Bir Bilim İnsanı
Stj. Dr. Orçun Çil

Jean Martin Charcot(Şarko) nöroloji biliminin

Tıbbi Çalışmaları:

kurucuları arasında yer alır. 19. yüzyılda başlayan  hayat

Hastalıkları araştırırken o dönemin geleceğe

hikayesinde o dönem tıp gelişimine yön veren birçok

yön veren birçok insanıyla tanışmış, onları etkilemiştir.

insan vardır. Yaptığı keşifler ve uygulamalar geleceğe ışık

Birçok hastalıkla ilgili ilginç anıları vardır.

tutmuştur. Bu yazıda, onu hem bir bilim insanı olarak,
hem de toplumun bir ferdi olarak biraz daha yakından

Histeri:   Çeşitli duygudurum bozuklukları, anı

tanıyacağız.

çırpınmalar ve bazen de inmelerle kendini gösteren,
30 yaşın altındaki bireylerde görülen bir psikolojik

Jean-Martin Charcot, bir araba yapıcısının oğlu

hastalıktır. Ancak Charcot bu tanımı yapana kadar

olarak, 29 Kasım 1825’te Paris’te doğdu. Çocukluğu

insanların bambaşka düşünceleri vardı. Her ne kadar

hakkında pek çok şey bilinmiyor; onun mahcup, soğuk

Hipokrat’ın tüm çalışmalarını topladığı kitabı Hippocratic

görünümlü, konuşma kusuru olan genç bir adam

Corpus’ta bu  hastalığın adı geçmese de, hastalığın ilk

olduğu söylenir. Gittiği okulun birincisi oldu ve hekimlik

defa Hipokrat tarafından fark edildiği rivayet edilir. İlk

mesleğine seçildi. 1843-1853 yılları arasında Paris Medical

bulan kim olursa olsun, o dönem içerisinde Histeri’nin

School’da tıp eğitimini aldı.

nedeni kadın rahminin(uterus) yarattığı bir buhran olarak
açıklanmıştı. Zaten histeri adına köken veren “hystera”

Asistan

olarak

civarı

kelimesi de uterus anlamına gelir. Yani ondan önceki tıp

kadın hastanın barındığı Salpetriere Hastanesi’ne gön-

doktorları tarafından kadının seksüel doyumsuzluğunun

derildi.

Histeri’ye yol açtığı düşünülmüş ve tedavi için, kadında

Bahsettiğimiz

Charcot,
hastane

4000-5000
dönemin

en

büyük

hastanelerinden biridir.

orgazma yol açmak amacı ile genital bölgeye tazyikli su
püskürtme yöntemi kullanılmıştı.

1862 yılı onun için dönüm noktalarındandır.
Henüz

36

yaşında

iken

hastanenin

servislerin-

Charcot ise çalışmaları içerisinde bunun psikolojik

den birine şef olarak tayin edildi.   Charcot o andan

temelli olacağını düşünmüş ve tedavinin de  psikonörolojik

itibaren hummalı bir faaliyete başladı; hastane içinde-

yöntemlerle

ki her vakanın ayrıntılı hastalık hikâyesi alınmaya

amaçla hipnoz yöntemine başvurdu ve başarılı oldu.

başlandı, laboratuvarlar açıldı ve otopsiler yapıldı. Zaman

Hatta başarısı öyle popüler oldu ki zaman içerisinde

içerisinde o dönemin en büyük nöroloji kliniğini kurmayı

hipnoz sözcüğü günlük yaşama bile girdi.

ilerlemesi

gerektiğine

inanıyordu.

Bu

başardı.
MS: Multiple Sclerosis olarak adlandırılan bu
İtalya’dan, “master nörolojist” dediği Duchenne ile

hastalık da ilk olarak Jean Martin Charcot tarafından, 1868

temas kurdu, ondan bilgiler aldı. Kendisinden yaklaşık

yılında tanımlandı. Charcot hastalığın tanısı için bir üçlü

20 yaş büyük olan Duchenne’in, Charcot’nun ufkunun

keşfetti ve buna Charcot Triad dedi [nystagmus(istemdışı

genişlemesinde büyük katkıda bulunduğu söylenir.

göz titremesi), telegraphic speech(kelime atlayarak cümle
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kurma) ve intention tremor(istemli hareketler yapılırken

kadar insanlar arasında çok yadırganmış, hatta insanın

başlayan titremeler)].

işlediği günahların bedeli olarak bu rahatsızlığı yaşadığı,
bunun bir hastalık olmadığı toplumun belirli kesiminin

Ondan    önceki bilim adamları ise belirtil-

en büyük inancı olmuştur.

erin ayrı bir hastalığa ait olacağını düşünemediler,
düşündülerse de bunun ya omuriliğin darbe görmesin-

Charcot’nun hastalığı keşfinden yaklaşık 150

den, ya da kan damarlarının çevresinde tanımlanamayan

yıl geçmesine rağmen maalesef hala tedavi açısından

ödem oluşmalarından ileri geldiğini iddia etmekten ileri

büyük ilerlemeler kaydedilemedi, Riluzole adı verilen bir

gidemediler.

ilaç dışında tedavi seçeneği bulunamadı. Riluzole

da hem çok etkili bir ilaç değildir, hem de yan etkileri

ALS: Tam adı Amyotrophic Lateral Sclerosis olan bu

hastalara acı verir.

rahatsızlık nöroloji biliminin korkutucu hastalıklarındandır.
MS hakkındaki çalışmaları sırasında bu rahatsızlıkla
da ilgilenen Charcot, 1869 yılında ALS adını ilk kez tıp

Günümüzde ALS hastalığı yaşayan en tanınmış

literatürüne sokmuştur. Kasların gitgide zayıflaması ve

insanlardan birisi Stephan Hawking’tir. İnsanları kısa

erimesi, konuşma yetisinin ve yutkunma yetisinin adım

sürede yaşamdan ayıran böyle bir hastalığın tanısı

adım kaybolması gibi bulguları olan hastalık, o döneme

konulalı yaklaşık 35 sene olmasına rağmen hala yaşıyor
oluşu da birçok bilim adamının araştırdığı bir konudur.
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Parkinson Hastalığı: 1868-1881 seneleri arasında

Bir başka öğrencisi Pierre Marie büyüme hor-

o dönem “Paralysis Agitans” adıyla anılan hastalık üz-

monunun

erine çalıştı. 1881 yılında çalışmalarını bitirdiğinde, daha

rahatsızlığını tanımladı. Alfred Binet ise bugünkü IQ

önce bu hastalık üzerinde çalışmış ve birçok belirtisini

testini temel alan zeka testini üreten bilim adamıdır.

fazla

salınmasıyla

görülen

“Acromegaly”

bulmuş ama çalışmalarını tamamlayamadan vefat etmiş
olan James Parkinson’un adını bu hastalığa verdi.

Ama tüm bunların dışında, en ilginç miras
öyküsü oğlu ve kendisi arasında yaşandı.

Mirası:

1862 yılında, o döneme kadar tarih sahnesine çıkmamış

      Nöroloji ve Psikiyatri kliniklerinde büyük önemi

olan Charcot’nun hayatına Madam Durvis girdi. Çok

olan bu hastalıkların araştırmacısı olan Charcot, “Bili-

zengin bir kadın olan Durvis’le evlendi ve o dönem-

min Prensi” olarak anıldı, öğrencileri de onun mirasını

den itibaren hiç parasal sıkıntı yaşamadı. Charcot’nun

bir adım öteye taşımayı başardılar. Bunlardan birisi

paraya aşırı düşkün olmadığı hep söylenir ama bu

Sigmund Freud’tur. “Psikanaliz” ve “bilinçaltı” deyince

durumun zaten yeterince paraya sahip olmasından ileri

akla ilk gelen isimlerden birisi olan Freud, 1885-1886 yılları

geldiğine inanan insan sayısı da çoktur.

arasında Charcot’un öğrencisi olarak 5 aylık bir eğitim
aldı ve bu dönemde Charcot’dan çok etkilendi. Henüz

Bir taraftan çalışmalarına devam ederken bir

30 yaşında olan bu genç adam Charcot’dan öğrendikleri

taraftan da düzenli bir aile hayatı yaşamaya başlayan

üzerinde daha da yükseldi, psikanaliz kavramıyla bir

Charcot’nun 2 çocuğu oldu. 1867 yılında dünyaya gelen

devrim yarattı ve üzerinde hala konuşulan kavramlara,

oğlu Jean-Baptiste’nın da kendisi gibi doktor olmasını

kitaplara, makalelere imza attı.

istedi. Ancak oğlunun küçük yaştan beri denize çok
büyük ilgisi olduğunu fark etmesi de uzun sürmedi.

Joseph

Babinski

de

o

dönem

Charcot’nun

Oğlu küçükken ona bir kayık yaptıran baba Charcot,

öğrenciliğini yapan, ondan çok etkilenmiş birisidir.

birgün oğlunu denize götürdü ve oğlunun kayığını           

Charcot’nun ölümünden

y                              yüzdürmesini istedi. Ancak

3 yıl sonra “Babinski sign”

çok geçmeden kayık battı

olarak adlandırılan bir

ve Jean-Baptiste  ağlamaya

fiziksel belirtiyi keşfetti.

başladı. Rivayete göre

Ayak tabanının plantar

Jean Baptiste ağlarken

refleksine bakılan bu

hırslı bir şekilde defalarca

muayene yöntemi,

“Pourquoi Pas?” dedi.

hala nörolojik

[Bu terimin İngilizce tam

muayenenin önemli

karşılığı “Why not?”

parçalarındandır.

olarak geçer.]
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Denizin tehlikeli olabileceğine oğlunu ikna eden

Denizi ne kadar sevdiğini hatırladı. Doktorluk-

Charcot, ona doktor olma fikrini aşıladı. Her ne ka-

tan uzaklaştı ve kendisine büyük bir gemi satın aldı.

dar aklı açık denizlerde kalmış da olsa, Jean-Baptiste

İsmi ise manidardı; “Pourquoi Pas?”.

1892 senesinde babasının isteğini gerçekleştirdi ve  
tıp doktoru oldu. Çok mutlu olan Charcot, artık onun

Gün gelecek bu gemiyle Antartika’da bir ada

bıraktığı tıp mirası üzerinden tıpkı Sigmund Freud,

keşfedecek, keşfettiği adaya babasının adını koya-

Joseph Babinski gibi kendi oğlu Jean-Baptiste’nin de

cak, “Charcot İsland”ı tıp değil, coğrafya literatürüne

devam edeceğini düşündü. Bu olayın üzerinden çok

sokacaktı.

geçmeden, 16 Ağustos 1893 tarihinde hayata gözlerini
yumdu.

Ve iş aşkı konusunda babasının mirasının izinden giderek, ölüm vaktine kadar çalışmalarına devam
Babasının ölümünün ardından çok ciddi bir

etti, 1936 yılında fırtınaya yakalandığı “Pourquoi Pas?”la

ekonomik ve bilimsel mirasa sahip olan Jean-Baptiste,

birlikte gözden kayboldu,  gemisiyle birlikte öldü

hayatını nasıl şekillendireceğine düşünmeye başladı.
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FİTOTERAPİ - Bitkilerle tedavi
Stj. Dr. Ebru Çalayır

Yunan dilinde Phyton (bitki) ile Therapeia

Bilimin birçok dalında gelişmelerin yaşandığı
günümüzde, hastalıklara karşı eskiden kullanılmış

(tedavi) kelimelerinden oluşan fitoterapi, hastalıkların

bitkisel ilâçlar yeni ufuklar açacak gibi görünüyor.

taze veya kurutulmuş bitkiler ve onların doğal ek-

Bitkilerin ilaç yapımında kullanılmasına ilişkin ilk yazılı

streleri ile tedavi edilmesi yöntemine verilen addır.

belge M.Ö. 3000’lere kadar eski bir tarihe dayanır.

Terim ilk olarak Fransız hekim Henri Lenclerc  (1870-

Mezopotamya bölgesindeki Sümer, Asur, Akat gibi

1953) tarafından La Presce Medical adlı tıp dergisinde

uygarlıklarda bitkisel ilaçların kullanıldığı bilinmekte-

kullanılmıştır.

dir. Yine Çin ve Hint tıbbında da bitkilerin önemli bir
Bitkilerle tedavinin bu güne kadar birçok

yeri vardır. Yunan tıbbının babası sayılan Hipokrat’ın
kitabında bitkisel ürünlerden söz edilmektedir. İslam

hastalığa şifa olması, kimyasal ilaçların da bir takım

uygarlığında İbn-i Sina ve Al Gafini’nin bitkisel tıp ko-

yan etkilerinin ortaya çıkması Fitoterapi’ye olan ilginin

nusunda önemli eserleri bulunmaktadır. İbn-i Sina

artarak devam etmesine neden olmuştur. Teknolojin-

“El Kanun fi’t tıbb” kitabında sağaltıcı bitkilerin tanıtımı

inde ilerlemesiyle birlikte bitkilerle tedavi yöntemi

ve kullanılışına geniş yer vermiştir.

modern tıbbın da kabul ettiği yöntem haline gelmeye
başlamıştır.
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Şöyle ki eskiden bir bitkinin uçucu yağından

yürürlüğe giren 5179 numaralı “Gıdaların Üretimi,

faydalanmak için o bitki kaynatılıp çayı içilirdi; şimdi

Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde

o bitkideki uçucu yağ ekstre edilerek tek başına

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun”

kullanılmaktadır. Bugün pek çok ilaç, bitkilerden elde

ile Türkiye’de süpermarket ve aktarlarda satılan bitkisel

edilen kimyasal maddeler temel alınarak ya da başka

ilaçlar artık yalnızca eczanelerde satılacaktır.

kimyasallarla karıştırılarak endüstriyel bir biçimde
hazırlanmaktadır. Bu da bitkinin faydasız ve yan

Bitkilerle tedavide temel sorun milyonlarca

etkileri olan kısımlarından hastayı uzak tutmaktadır.

insanın bitkilere rahatça güvenmesidir. Bu güven
sonucu bilinçsiz yaygın kullanım, toplum sağlığını

Bitkilerle Tedavi ya da Bitki Bilimi, herkesin

tehlikeye atacak pek çok soruna yol açabilir. Bitkisel

kolayca öğrenebileceği ve reçeteler yazabileceği bir

ürünler doğal oldukları için sıklıkla güvenli olarak

bilim değildir. Nasıl ki günümüzde eczacılık mesleğini

algılanır. Bu nedenle Fitoterapistlere ve diğer sağlık

yapabilmek için senelerce Farmakognozi okuyarak ve

uzmanlarına düşen görev önem kazanmaktadır.Halkı

belli süreler staj yaparak bir disiplinden geçiliyorsa,

bitkisel ilaç kullanımının da tıpkı sentetik ilaçlar gibi,

bu bilimde de aynı şekilde bir disiplinden geçmek

hastalığa karşı belli etkileşim maddesi içermesi ve sınırlı

şarttır. Çünkü sonuçları itibariyle büyük sorumluluk

dozda kullanılması konusunda bilinçlendirmek gerekir.

isteyen bir bilimdir. Çok iyi bilinen bir adaçayının bile

Bitkisel ilaçların gelişigüzel değil uzmanlardan alınması

80 değişik çeşidi doğada yetişmektedir. Adaçayı gibi

gerektiğini vurgulanmalıdır.

çok iyi bildiğimiz ve her zaman kullandığımız yüzlerce
değişik bitkinin faydalı veya zehirli türleri de doğada
yetişmektedir. Ne yazık ki uzman kişiler bile zaman

KAYNAKÇA:

zaman bitkiye çıplak gözle baktığında bitkinin toksik olup olmadığını ayırt edememekte ve laboratuar

   *   Dr.ÖzlemŞarışen - Dr.Deniz Çalışkan, STED,

ortamında tanımlamaktadırlar. Günümüzde Farma-

2005, Cilt:14, S:8, ss:185-187

kognozi (Bitki Bilimi) ve Fitoterapi (Bitkisel Tedavi),
Eczacılık okullarında da ders olarak okutulmaktadır ve

   *   http://www.naturey.com/fitoterapi-nedir/ic-

bu bilimle ilgilenmek isteyeceklerin geçeceği disiplin, bu

erik/rehber/23

okullarda yeteri kadar verilmektedir.
   *   http://www.arkopharmaturkiye.com/fitoterapi.
Bitkisel kökenli ürünlerin kullanımı hakkında

aspx

çeşitli ülkeler yasal düzenlemeler getirmişlerdir.
Ülkemizde bitkisel kökenli ilaçlarla ilgili yasal durum
ise 27 Mayıs 2004 tarihli resmi gazetede yayımlanarak
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İnsanın Doğayla Savaşı
Stj. Dr. Pınar Kuru
İnsanoğlunun teknolojiyi icat ettiği gün, doğayı

Dünya hızla ve delice kentleşiyor. Buna artık

düşmanı ilan ettiği gün olmuştur. Aslında doğa kendi

kırsal kesim de dahil. Anadolu’nun bir çok güzel diyarı

içerisinde öyle güzel bir uyum içerisindedir ki; akıllı

çarpık kentleşme kurbanı. Bir de işin sosyal boyutu

olduğu iddia edilen insanoğlunun onu anlayabilmesi

var:“Şehirli” kavramı. İnsanı bireysel yaşam adı altında

için sadece sessizce onu dinlemesi ve izlemesi ge-

bütün sosyal bağlarından koparıp yalnızlaştırıyor.

rekir. Eğer insanoğlu yetinmeyi ve şükretmeyi bilseydi,

Bilinen pek çok nörolojik ve psikolojik hastalığın

gökdelenler yerine en fazla 2-3 katlı evler olurdu.

temelinde ise yalnızlığın en önemli risk faktörlerin-

Hep daha iyisini ve yenisini istemek yerine düşünüp

den olduğu bugünün “Batı Tıbbı” tarafından da kabul

aslında neye ihtiyacı olduğuna karar vermesi ve en az

edilmiş durumda. Kendimiz yakıp küller arasında umut

tüketimle ömrünü sürdürmeye çalışması gerekirdi.

arayan yine bizleriz. Hayatımızı idame ettirebilmek için
bir yerden sistemin parçası olduğumuzda körleşiyoruz.

Katıldığım bir konferansta ABD’de ‘Savunma

Vicdan susuyor. Yoksa bir düşünsenize kaç kişi yaptığı

Sanayisi’nden sonra bütçenin en büyük kısmının sağlık

işin gerekliliği ve ne için çalıştığını düşünse kendine

sektörüne ayrıldığını ve bunun da yaklaşık yarısının

tatmin edici bir cevap verebilecek?

kalp ve damar hastalıklarına yapılan harcamalar
olduğu belirtildi. Bu hastalıkların temelindeyse hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme yatıyor. Peki neden?

Bunca karmaşaya, doğanın düzenini yıkmaya
ne gerek vardı?

Yetiştirmemiz gereken onca iş var ve öylesine köleyiz
ki kendi doğamızı yok ediyoruz. Her geçen gün bir

Bence arada da olsa şöyle durup bir

yiyeceğin daha ne kadar sağlığa zararlı olduğu ve

düşünmeli.. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ne için

neleri yemememiz gerektiğiyle ilgili onlarca haber

yaşıyorum?

çıkıyor. GDO, katkı maddeleri... kısaca doğanın özünde
olmayan insanın kendince kurnazlığının

Sağlıcakla...

ürünleri... Sonrası mı? Yüksek tansiyon,
şeker hastalığı, aşırı
kilo sorunu...
Çözüm olarak sunulan
ilaçlar bu hastalıkları
geri döndürebiliyor
mu? Tabii ki Hayır.
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Tıbbın Uçları
Stj. Dr. İkbal Hümay Akyıldız
Tıp, kesinlikle içinde “asla” olmadığını her gün

Çünkü hemen her gün, şuursuz bir doktorun

kanıtlayan bir bilim dalı. Cümlemdeki bu keskin uçlar,

“3 aya kalmaz ölür o” meydan okumasını Allah’ın

o uçların tıpta yeri olmadığını anlatmak için.

çürüttüğünü görürüz. O 1%’den bile az olan ihtimal
vuku bulur.  Çünkü her bir birey kendi

Öyle ki, 40 yıllık doktorlar, hocalarımız şöyle

başına bir istisnadır aslında.

anılar anlatabiliyorlar;
Ve istisnalar 7 milyar kadarsa, istisnalık
“Bizim öğrenciliğimizde bunu şöyle öğrendik. Biz

kavramı kalmaz ortada...

doktor olduğumuzda böyle olduğu ortaya çıktı, biz de
öyle yaptık. 10 yıl geçmedi ki, onun yanlış olduğu

			

ortaya çıktı ve bu sefer de böyle böyledir dediler,
biz de öyle yaptık. Sonra dediler ki, “Hayır! O yanlıştır!
Şunu şöyle yapmalıyız”, biz de öyle yaptık. Ama şimdi
size başka türlü öğretiyoruz, siz bizim yerimize
geçtiğinizde başka öğreteceksiniz. O yüzden çocuklar
asla, kesinlikle, imkânsız, mükemmel gibi uçlardaki
kelimeleri tıpla yan yana koymayın!”
Zaten tıp tabiatı itibariyle tek bir semptomdan, tek noktadan yola çıkmaz, kompleks bir yapı
olan insanla uğraşmaktadır neticesinde. Sağlam öykü
ile bile %90 doğru teşhis koyabilirken, tıbbi kararlar
eminlik ölçüsünde şüphededir her zaman. Ama “olur
ya”, “belki”, “bir ihtimal” başka mesleklerde göz ardı
edilirken, sürtünme katsayısı “0”lanırken, patlama riski
dışlanırken, projedeki milimsel hatalar yok sayılırken,
bizim meslekte “ya tutarsa”lara, türlü ihtimallere açık
olmak zorundasınızdır. Tıp düşük ihtimallere bile açık
olmak zorunda olunan bir bilgi birikimidir çünkü.
İnsanlık, Huxley’nin Bokanovsky’leri gibi tek yumurtadan
üretilmeye başlayana değin, apayrı birer dünya olarak
algılanmalıdır.
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Yeryüzü Derneği
Stj. Dr. Pınar Kuru

2009 yılında doğanın insan

kaynağını bilmediğimiz ürünler

eliyle tahribine seyirci kalmayan

karşımıza çıkıyor. Hibrid tohum

gönüllü insanların kurduğu Yeryüzü

denilen kısır tohumlar, GDO’lu

Derneği, 3 yıldır güzel işlere

tohumlar, tarım ilaçları gibi

imza atıyor.

insan sağlığını tehdit eden ciddi
sorunlarla karşı karşıyayız.

Sağlık hizmetinin içinde olan

Kent Bahçeleri ise bu zinciri

bireyler olarak karşılaştığımız

kendi çapımızda kırabileceğimizi

hastaların neden hasta olduklarının

bize gösteriyor. Tek gereken

bilinmesi ve bu süreçlerin önüne

bir bahçe, teras ya da bir balkon...

geçilebilmesinin onları geçici

Kendi kendine yetebilirlik ilkesine

çözümlerle tedavi etmekten daha

dayanan bu faaliyet kendi

önemli olduğunu düşünüyorum.

çapımızda doğal döngüye

Bundan 50 yıl önce kronik

katılabileceğimizi bize gösteriyor.

hastalıklar çok küçük bir paya sahipken ne oldu da
her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor?

Her sene Yaz ve Kış Bahçeleri Eğitim Prog-

Etrafımıza baktığımızda değişen en önemli faktörlerin

ramları düzenliyorlar. Bu yaz 396 kişi Yaz Bahçeleri

kentleşme, sanayileşmenin getirdiği artan çevre kirliliği

Eğitimi’ne katılmış. En büyük ilgiyi çocuklarını doğal

ve insanın doğadan kopması olduğunu göreceğiz. İşte

ürünlerle beslemek isteyen çiçeği burnunda anne-

bu noktada “Biz neler yapabiliriz?” diyerek harekete

lerden görüyormuş. Herkese açık ve ücretsiz olan

geçen insanların gelin neler yaptığına bir göz atalım..

bu eğitimler 2 gün sürüyor ve neler yapılabileceği
paylaşılıyor. Toprağı beslemenin ve yetiştirilen ürünlere

Ercüment Bey, Elif Hanım ve İsmail Bey

zarar verebilecek küçük canlıları uzaklaştırabilmenin

Yeryüzü Derneği’nin aktif üyelerinden. Mutfak dergisi

doğal yolları eğitimin bazı başlıkları. Eğitimin bitiminde

olarak kendilerini bir cuma günü ilkokul öğrencilerine

yine dernek tarafından ücretsiz olarak sağlanan yerel

çevre bilincini aşılamak için Kent Bahçeleri’ni tanıtırken

üreticilerden temin edilen Ata tohumları katılımcılarla

yakaladık ve konunun ayrıntılarını kendilerinden

paylaşılıyor.

öğrendik.
‘Tohumun amacı toprakla buluşmak.’ diyen Elif
Kent Bahçeleri:
Kentleşmenin getirdiği önemli sorunlardan bir

Hanım toprağın durumu ne olursa olsun biraz
bakımla toprağın yeniden canlandırılabileceğini

tanesi de gıda sorunu. Aktif üretici toplumdan tüketici

söylüyor. Biz de toprağın bu cömertliğine birebir şahit

topluma geçiş ile beraber tükettiğimiz her şeyde

olduk. Ziyaret ettiğimiz bahçenin toprağı yılladır çöp
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ve moloz yığınlarının altında kalmıştı. Gönüllülerden

doğal ve insan eliyle... Eğer başarılı bir örneği

İsmail Bey toprağı işlenebilir hale getirmek için

oluşturulabilirse bir çok insanın yaşamak isteyeceği

bahçeden 10 el arabası çöp çıkardığını söylüyor.

türden.

Ayrıca toprak kireçli tabir edilen organik madde içeriği
az olan türden. İsmail Bey’e gübre kullanmadan o

Ekoköy Projesi aslında derneğin kuruluş

topraktan verim alamayacağını söylemişler. Ancak o

amaçlarından bir olmuş, birkaç kafadar insan bu pro-

azmetmiş. Hiçbir kimyasal kullanmadan toprağı işlemiş.

jeyi nasıl gerçekleştireceklerini tartışmaya başlamışlar.

Sonuçta toprağa gösterdiği sevgi ve ilgi karşılıksız

Derneğin bu yaz düzenlediği Permakültür Tasarım

kalmamış ve ekilenlerin neredeyse tamamı ürüne

Sertifika Kursu’nda tanıştığı kişilerle hayalini paylaşması

dönmüş. “Toprak insan gibi cimri değil çok cömert.”

ve kurs katılımcılarının da destek vermesi üzerine bu

diyor Ercüment Bey. Evet, biz de gözlerimizle gördük

aralar hummalı bir arayış içerisindeler. Yatay örgüt-

Önemli olan onunla aynı dili konuşabilmek.

lenme modeli üzerinden kurguladıkları girişimi aslında
“Ekokoy Projesi” olarak isimlendirmeyi de pek doğru

Kendi bahçenizde yetiştirdiğiniz ürünlerden

bulmuyorlar, zira amaçları baştan bir köy kurmak

elde edilecek tohumlarla bir sonraki ekim mevsimine

değil, daha çok hali hazırda bir yerleşimi

kendi tohumlarınızı saklayabilirsiniz. Aynı zamanda

eko-yerleşkeye dönüştürmeyi amaç edinmiş durumda-

bu tohumları paylaşabilir ve doğal ürün üretme fikrini

lar.

etrafınızdaki insanlara da yayabilirsiniz.
Başlangıç aşamasında hedefleri çok büyük
Eğitim Faaliyetleri:

tutmanın doğru olmayacağı görüşündeler. Bu girişimde

Derneğin önemli etkinliklerinden biri de

yer almak isteyen herkese şu anda kapıları açık bir

eğitimler. Her yaştan katılımcıya açık ve ücretsiz

proje. Projede yer alan kişilerin benimsediği temel etik

olan bu eğitimlerin içinde Bahçecilik, Permakül-

anlayışı (Dünya’ya özen göstermek, insana özen gös-

türe giriş, Tarih, Drama gibi alt başlıklar var. Yılın

termek, zaman, para ve malzeme fazlasını bu hedefler

belli zamanlarında yapılan bu etkinlikler katılımcılara

için kullanmak) permakültürdeki etik anlayıştan

kendini geliştirme fırsatı sunuyor. Ben de bu yaz

doğmuştur. Bu proje sadece doğadan kopmuş insanın

gerçekleşen “Bitkileri Tanıma” eğitimine katıldım.

tekrar doğa ile bağlantılarını kurması gerekliliği

Oldukça faydalı bir eğitimdi.

üzerine kurgulanmamıştır, ya da basit anlamda “köye
dönüş” projesi de değildir. Projenin başlıca amacı yeni

Ekoköy Projesi:

bir yaşam modeli oluşturmaktır ve öncelikli hedefi bu

Tıp için kök hücre ne ifade ediyorsa sosyal

modelin mümkün olduğunu kendine ispat etmek, sonra

yaşam için ekoköy de onu ifade ediyor. Üretimiyle,

da bu modeli geliştirmek veya uygulamak isteyenlere

yaşamıyla örnek teşkil edecek olan bir köy. Her şey

yardımcı olmaktır. Bu amaçları doğrultusunda önce
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barınma sorununu çözmeyi, üretmeyi, atölyeler düzen-

Takas Şenliği:

lemeyi planlamaktadır. Her şeyin öncesinde keyif almak

21 Ekim’de ilki gerçekleştirilen bu etkinlik ihti-

vardır, eğlenmek vardır, kesinlikle yüzü asık bir proje

yaç fazlası olanları ortak bir havuza topladıktan sonra

değildir. Bireyler arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları

herkesin ihtiyacı olan başka bir ürüne ulaşmasını

çatışma-çözüm yöntemi ile aşmayı planlamaktadır.

sağlıyor. Artan ürünler ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Finansal anlamda sürdürülebilirliğini düzenlediği

Her ay belirli günlerde yapılması planlanan bu et-

atölyeler, eğitimler ve tarımsal üretim ile karşılamayı

kinlik paranın tek değişim aracı olmadığı göstermesi

tasarlamıştır.

açısından oldukça önemli.

Üyeler şu anda kısıtlı maddi imkanları
doğrultusunda yer arayışlarını sürdürmektedir. Ulaşımın
kolay olabilmesi ve etkinliklere kişilerin kolaylıkla
katılabilmesi için İstanbul’a yakın bir yerleşim yeri

Derneğin diğer çalışmaları hakkında bilgi sahibi
olmak için www.yeryuzudernegi.org adresine göz
atabilirsiniz.

aranmaktadır. Yakın zaman içinde birkaç alternatif
bölge üzerinde araştırmalarına ve yaptıkları düzenli
toplantılarla kurguladıkları modeli tartışmaya devam
etmekteler. MÜTF-ÖBAK ekibi olarak biz de derneğe bu
projesinde başarılar diliyoruz...

Yeryüzü Derneği’nin çalışmaları hakkında
kısaca bilgi vermeye çalıştık. Doğa ile iç içe,
yaşanabilir yarınlar için çok geç olmadan harekete
geçmemiz gerekiyor.

Tüketici Birliği:

Bu anlamda her fikir değerli ve herkesin

Tüketici Birliği; yerel üreticilerden, ekolojik
duyarlığı olan tüketicilere doğrudan ulaşım sağlamak

desteğine ihtiyaç var. Bilinç ne kadar yaygınlaşır, ne

üzere kurulmuş. Tüketiciye aldığı ürünü kaynağında

kadar çok insan güzel işler yapmak için çaba

görme ve güvendiği ürünü tüketme özgürlüğü sunan

gösterirse başarıya ulaşmak o ölçüde kolaylaşacaktır.

bu proje aynı zamanda yerel üreticiyi desteklemek ve
topluma tükettikleri ürünün kaynağını sorgulatması ve
bilinç oluşturabilmesi anlamında da ümit vaat ediyor..
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Mercek
Stj. Dr. Hümeyra Köse
Hiçbir şeyi yokken dünyaya

Hadi söylenenler bir tarafta dursun,

gelen insan, yoksul doğuyor en başta.

içinde bulunduğu âlemi de mi

Dilenci olsun hayatta, ama hakikatin.

düşünmüyor? Evrende her hareket

Kaybetmekten korktuğu şeylerin peşinde

bilinmeseydi şimdiye kadar karmaşa

sürüklenecek yoksa ömür boyu.

çıkması gerekmez miydi? Hücrelerimizin

Hakikati okumaya çalışmadığında

her biri merkezden emir alıyorken

kendinden öncekilerin hatalarını

merkezle bağlantısı kesilen hücrelerin

tekrarlayacak. Kendi başına hareket

vücuda ne ölçüde zarar verdiği

etmenin eğlencesine varıyor ancak

aşikâr değil mi? Tüm bu mükemmeliyet

şimdilerde. Ararken bulacakları, kendisi bulacağı için

kendi başına hareket eden gezegen ve galaksilerle

daha değerli olacak. Değerli bulduklarının hayatını

gerçekleşmiş olsaydı,varolan her şey için çok büyük

önemseyecek ama acele olanda yine kendi aklını

mucize topluluklarının bir araya gelmesi gerekirdi.

dinleyecek. En güzel kim yaşadı diye düşünmeyecek,

Hâlbuki o kadar çok şey oluyor ki her an, birbirinden

çünkü kendisi için en güzeli ona yetiyor. Bildikleri ile

habersiz varlıklar kolaylıkla gidip yerineaynı güzellikte

yetinmesi ona gerçeği arattırmıyor.Güneş gibi ona o

başkalarıgeliyor, kimi ağaçlar her sene kuruyup tekrar

kadar yakın ki aslında, her gün doğduğundan kendisi-

tomurcuklanıyor, olan her canlı diğerlerinin üzerinde

nin ona olan uzaklığını fark etmiyor. Belki de o yüzden

bir anlam ifade ediyor, çünkü hepsi bir bulmacanın

aramıyor hakikati.

parçaları gibi yerli yerinde. Karıncanın yerin altında
evini inşa etmeyi bilişinden güneşin her gün yakacak

Gündüzün görmek kolay, ya karanlıkta

yakıt buluşuna kadar; arının balı insanın hastalığına

doğruyu görmek için iç aydınlığı gerekmez mi? Öyle

iyi geleceği içinyapışından sığırın yine onun için süt

süslerle çevrili ki karanlık işler, süsü seveni kend-

verişine kadar; ağacın bin bir çeşit meyve verişinden

inde boğuyor. Kendisini yukardan izleyemeyen ve

dağların içme suyu biriktirişine kadar ya canlı cansız

sorgulayamayan insan ya yanındakilere benziyor ya

her şeyde akıl var, ya da her şey bir ilim dâhilinde.

da yanındakileri kendisine benzetiyor. Hayatı acil

Aklı olan tek varlık insansa ve her şey onun içinse o

oluşan fikirlere ve öylece kökleşmiş düşüncelere bağlı

da ya ne için olduğunu fark etmeli ya da bu diyardan

yaşadığından nur diyarını anlamaya çalışmıyor. Artık

gitmeli.

olgunlaştığının zannında olduğundan mıdır, hayatına
karışma olarak sayıyor onların söylediklerini. Kendi

İnsan dışındakileri kendi içine bakmak için

ışığı sönene dek görebildiği kadar yoluna devam

düşünse, anlayacak bulmacayı tamamlayan son parça

edecek o halde.

olduğunu. Başka gezegende onun için hayat olsaydı
kendini onlardan uzak bir yerde varsayabilirdi. Harfler
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İnsan ve insanın içinde bulunduğu

bile kelimenin içinde anlam kazanıyorken insan nasılda
diğerlerini düşünmeyip kendine fazlaca önem

toplumun iklimini yeşertmek uğruna savaşanlardan

göstersin? Ağacın kopan bir dalı nasıl ki kuruma-

olmak yerine bir şeyler öğrendikçe yüksek yerlere

ya mahkûmsa insan da başkası için yaşamadıkça,

çıkıp oradan diğerlerini ezmeyi marifet sayan bir

başkası için çalışmadıkça kendisi için de bir şey

kişi, bilgisini insanların seviyesinin üzerine çıkmak

yapamayacak.O zaman gerçekte nuru sonsuz olanı,

mı yoksa insanlığı daha ileri düzeye çıkarmak için

çabuk sönen ampullere tercih etmek zorunda

mi öğrenecek? Nasıl ki mum kendisi yanarak etrafını

kalacak insanlar. Sonsuza dek sönmeyecek olanın

aydınlatıyor, başkası için kendi hayatından vazgeçen,

temsilcisi,saltanatı geçici olan insanlar kadar bile kendi

gecesini gündüzünü O’nu için çalışıp O’na hediye

değerlerine sahip çıkmayıncayeryüzünün karanlıklara

edenlerden dünyaya teşrif eden olmayacak mı bir

mahkûm oluşu tabii olacak. Gökdelenler gibi nura

daha?

yaklaşsa da ondan habersiz olan insan, nura yüzünü
O kutluları seviyorsa eğer Onlara

dönmeden başkası için de parıldayamayacak. Tabii içi
aydın olmayan, nuru alsa da kendine kalacak.

yetişemeyeceğini bilse de en azından benzemeye
çalışsın; varamasa da yolunda ölür.
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Detaylardaki Kimliğimiz
Stj. Dr. Eda Yıldırım
bu kadar hatasız ve eksiksiz bir kopyalama

Hastalar çoğu zaman sahibi olduklarını
düşündükleri bedenlerinin en ücra köşesinde,

işlemi gerçekleştiremez. Bunu yapan ise gözle bile

kendilerinin de bilmediği bir yerde, onlara rahatsızlık

göremediğimiz hücrelerimiz. Her hücre bölündüğünde

veren bir sorun yaşarlar ve bu sorunun doktorlar

DNA’nın bir kopyasının alınması gerektiğini düşünen,

tarafından tanınıp çözülmesini beklerler. Tüm mahre-

DNA’nın en hızlı ve en kusursuz şekilde kopyalanması

miyetlerini yalnızca doktorlara açabilirler, doktorların

işlemini yürüten, hatalı işlemlerin derhal düzeltilmesi

her şeyi bildiğini ve hemen sorunu çözebileceğini

için müthiş bir organizasyon yapan güç, akıl, irade

düşünürler.  Burada ilginç olan şey ise eğer dikkat

ve ilim kime ait? Bize mi ? Okuyup araştırmasak bu

edersek hastaların benim dedikleri bedenlerine aslında

işlemin farkında bile olmuyoruz aslında.

tamamen yabancı olmalarıdır ve yardımı da dışarıdan
Canlılığın devamı için çok önemli bir yapıtaşı

bir yabancıdan beklemektedirler.

olan proteinin sentezlenmesi sırasında DNA’yı  bir
bilgi bankası gibi kullanan ve bir çok karmaşık işlemi,

Doktorların hastalardan farkı ise bu yabancılığı
eğitim alarak aşmaları, bu mucizevi dünyanın

hızla proteinlerin üretilmesini sağlayan ve farklı farklı

gizemini biraz olsun çözmeleri ve bilinmeyeni çok

çeşitleri bulunan RNA moleküllerini düşünelim. mRNA,

olan bu esrarengiz ortamın sırrını anlayabilmek için

tRNA, rRNA ve daha bir çoğu aralarındaki görev

çeşitli araştırmalar yapmalarıdır. Doktor olabilmek için

dağılımını nasıl yaptılar nasıl oldu da her biri birbirinin

bu kadar eğitim almamış olsaydım bedenimde kısa

görevini  çok iyi biliyor ve bu zamanlamayı çok iyi

bir süre içinde meydana gelen sayısız işlemlerden

ayarlayabiliyor.

haberim dahi olmayacaktı. Benim dediğim bedenBu moleküllerin içeriğine baktığımızda hepsi

imde, aslında benim sözümün geçmediğinin farkına
varamayacaktım. Zaman zaman öğrendiğim süreçleri

atomlardan oluşmuş, şeker, fosfat, nükleik baz gibi

zihnimde canlandırarak bedenimin derinliklerinde seya-

yapılar mevcut.  DNA’da da RNA’da da bu yapı taşları

hate çıkıyorum karşılaştığım manzaralar beni tamamen

çok benzer,  sadece değişim bir şeker molekü-

şaşkına çeviriyor.

lünde oluyor ama nasıl oluyorda ayrı bir yapı olarak
düşününce hiç bir fonksiyonu olmayan şeker molekülü
bu ortamda farklı farklı görevleri olan molekülleri

Mesela karşılaştığım tek bir DNA molekülünde

belirliyor.

bile 1 milyon sayfadan oluşan yaklaşık 1000 ciltlik
bir kütüphane bulunuyor ve her hücre bölünme-

Aklı olmayan bir şeker molekülü nasıl bir akıl

sinde bu kütüphane 20 ila 80 dakika arasındaki bir
sürede, hiçbir hata ve eksiklik olmadan kopyalanıyor.

göstererek bu ayrımı yaptırabiliyor. Bu görevlerin farklı

Düşünüyorum da bugün bilinen hiçbir fotokopi

olmasında Nükleik Asitlerin uzunlukları ve şekilleri de

makinesi veya teknolojik ürün, bu kadar kısa sürede

etkili fakat  nasıl oluyorda vücudumuzun her bir

39

vücudumuzun her bir hücresinde bu çeşitli moleküller

devrediyorlar. Bu işlem sıralamasında da hiçbir şaşma

aynı özelliklerini koruyorlar. Bir hücrede tRNA yonca

olmuyor; tüm elemanlar çok disiplinli bir ekip şeklinde

şeklindeyse diğer hücrede de aynı şekilde oluyor. Peki

çalışmalarını sürdürüyorlar. Peki bu sistemle adım adım

bir birini sadece dışındaki reseptörlerle tanıyabilen

enerji ürettilmesinin, hücre için en faydalı enerji üretimi

hücreler bu görevli yapıların standart bir özelliğinin

olacağı bilgisini mitokondri denen bu organel nasıl

olmasını nasıl kararlaştırmışlardır. Bu standartları belir-

öğrenmiş olabilir.

leyebilmek için canlı oluşmadan önce bir araya gelip
toplantı yapmaları  gerekirdi. Fakat hiç bir hücre buna

Ki milimetrenin 100’de biri kadar küçük bir

gerek duymuyor görevlerini çok iyi bilip,bunu eksiksiz

alanda yerleştirilmiş olan bu santraller nasıl hem çok

yerine getiriyor. Bu işlemler gerçekleşirken hiç bir şey

karmaşık kimyasal reaksiyonları bilebiliyorlar hem de

hissetmiyoruz.

bunu en verimli halde gerçekleştirebiliyorlar. Sanki
her biri ne zaman nerde bulunup hangi reaksiyonu

Hücrelerimizin derinliklerinde bir enerji

gerçekleştirmesi gerektiğini ve kime kime vermesi

santrali gibi görev yapan mitokondriler dikkatimi

gerektiğini çok iyi  öğrenmiş ve görevini eksik-

çekiyor. Enerji üretiminin hemen her basamağında ise

siz yapıyor. Enerji üretmediği taktirde bu bedenin

birçok farklı enzim devreye giriyor. Bir basamakta

yaşayamayacağını biliyor ve bu sorumlulukla görevini

görevini tamamlayan enzimler son derece bilinçli bir

eksiksiz yapıyor. Küçücük bir organelimiz bile bu

hareketle, bir sonraki basamakta yerlerini başkalarına
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kadar özverili çalışırken bizim bu reaksiyonlardan

vitaminin emilmesi görevini, incebağırsağın bir

haberimiz dahi olmuyor. Günlük yaşamımızda büyük

bölgesinde bulunan belirli sayıdaki hücre

bir enerjiyle bir yerden başka bir yere koştururken

üstlenmiştir?Bunun için mide hücrelerinin de,

bu enerjimizin nereden geldiğini bile düşünmüyoruz.

incebağırsağın ilgili bölümündeki hücrelerin de kend-

Çünkü bunu bizim için mitokondriler düşünüyor.

ilerinden çok uzakta gerçekleşen kan üretiminin
detaylarına hakim olmaları gerekir. Aynı zamanda bu

Sayısız işlemi çok hızlı bir şekilde

üretimin vücut için önemini de bilmelidirler.

gerçekleştirebilen enzimlerin ne kadar akıllı işlemler
yaptıklarını da hayal edebiliyorum şu an. Her bir
enzime çalışabileceği uygun bir ortam gerekirken
gerçekleştirdikleri  reaksiyonu ise 10 milyar kat
hızlandırabiliyorlar. Böylesine bir hızlandırma
olmasaydı, 5 saniyelik bir süreç, örneğin bir
cümlenin okunması, 1500 yıl sürerdi. Bu süre içinde  
birçok  kimyasal tepkime de olamayacağından yaşam
sadece yavaşlamakla kalmayacak, olanaksız hale
gelecekti. Aslında yaşamımız bu kadar hassas dengelere bağlıyken, bir mekanizmanın olmaması yaşamı
tehdit ederken, hızlandırıcı bir molekülün var olması
gerektiğini kim düşünüp bunlardan farklı  yapılarda
milyonlarcasını hücrelere yerleştirmiştir? Peki kim her

Kısacası bedeninizin içinde, kapkaranlık

birine uygun ortam şartlarını sağlayıp, onlara özgü

bölgelerde insanın öğrendiğinde hayrete düştüğü

görevlendirmeyi yapmıştır. Biz mi?

sistemler görev yapmakta, hücreler arasında son
derece şuurlu işlemler yerine getirilmektedir. Mide

B12 vitamini kan yapımında önemli bir vitamin

ayrıca çok garip bir organdır. Çok asitli bir ortamı

ve bu vitaminin emilmesi için bile bir çok organ bir

vardır, eti sindirir ama kendisi de bir ettir ; fakat

arada çalışıyor. Mide mukozasında IF adı verilen ve

kendini sindirmez. Kendini korumak için mekanizmaları

ince bağırsakta B12’ye bağlanarak emilmesine yardımcı

bulunur. Bu mekanizmaları zarar görürse insan yaşamı

olan hayati bir molekül üretilir. kemik iliği mideye çok

da etkilenir ve bir çok hastalık gözlenir. Peki mide

uzak bir yapıdır. Nasıl olur da kemik iliğinde ihtiyaç

kendini koruyabilecek bu mekanizmaları nereden

duyulan bir vitaminin kullanılması, mide hücrelerinin

öğrendi ? Mide asidinden kendini korumak isteyen

ürettiği bir maddeye bağlı olabilir? Ve nasıl olur da bu

onikiparmak bağırsağının yardımına ise pankreas
koşmakta salgıladığı bikarbonatla asidi nötrleyen
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pankreas midenin asitli bir ortamı olduğunu, oniki

olmadan diğeri bir işe yaramayan kusursuz, akıl

parmak bağırsağının bu asitten etkileneceğini ve on-

gerektiren bizim bile aklımızın sınırlarını zorlayan

dan yardım istendiğinde bazik bir madde göndermesi

sayısız işlem bir arada mükemmel bir şekilde işliyor.

gerektiği bilgisini nereden öğrendi. Bizim öğrenebilmek

Ve biz bunlardan habersiziz. Peki nasıl oluyorda

için yıllarımızı verdiğimiz kimya bilgisini küçücük

bizim bilmediklerimizi atomlardan ve  moleküllerden

hücreler doğuştan nasıl öğrenmiş olabilirler.

köken almış bu yapılar bilebiliyorlar. Bu işlemleri nasıl
öğrendiler nasıl görev dağılımı yaptılar ? Çok uzak

Daha o kadar çok şey varki zihnimden hızla

yerlerde olsalar da iletişim kurarak zor durumlarla

geçen mesela böbrek hangi molekülleri atıp hangi

karşılaştıklarında bununla başa çıkmanın yöntem-

molekülleri tutması gerektiğini ve kandaki olması

lerini nasıl hep birlikte öğrenmişler ? Hala bu bedene

gereken miktarını bilmesi ve hassas ölçümler yapması

evet benim diyebiliyor musunuz ? Ne kadar söz

gibi. Solunumumuzun kontrolünü bizim yerimize beyin

sahibisiniz ve tüm bu işlemlere ne kadar müdehale

sapımızda bulunan hücrelerin yapması gibi…

edebiliyorsunuz ?. İstemli yaptığımız yürüme koşma
motor hareketlerinde bile kaslarımızda kemiklerimiz

Düşünsenize solunumumuzu biz kontrol etsek

eklemlerimizde  kasılıp gevşeme sırasında bir çok

ve bir süre nefes almayı unutsak ne olurdu öyle ki

reaksiyon meydana geliyor. Bu hareket esnasında bile

hücreler bunu kusursuzca yapıyor ve görevlerini

bu yapılardaki reaksiyonları biz kontrol etmiyoruz. Bir

unutmuyorlar. Hava keselerimiz aslında kapanmaya

sinir hücresi kası uyarıyor belki ama bu uyarı büyük

çok meyilli ama bu sistemin onunda üstesinden gelecek

bir hızla iletilirken bile iyon hareketlerini biz kontrol

bir zekası var. Burada üretilen sürfaktan adlı özel bir

etmiyoruz ve bu sinir hücresinde hızla bir elektiriksel

madde sayesinde hava keseleri kapanmaktan kendini

akım iletilirken farkında bile değiliz.

koruyor. Düşünelim siz böyle bir madde geliştirip bunu
hava keselerine yerleştirebilir misiniz. Doktor olarak

Vücudun derinliklerinde kaybolmamak için

ne kadar bilgili de olsak ancak şu anda zaten bedeni-

kendimi çok zorluyorum bir sistem beni bir diğerine

mizde var olan mekanizmaları taklit ederek o soruna

gönderiyor kendimi tamamen farklı yerlerde buluyo-

çözüm buluyoruz ve geliştirdiğimiz yöntemde  asla

rum ama bunlar tamamen benim kontrolüm dışında

sistemin ilk hali gibi % 100 benzer veya eskisi gibi

gerçekleşiyor. Artık düşüncelerimi de gerçekten ben

efektif olmuyor.

yönlendirmediğim hissine kapılıyorum. Bu düşünceler,
planlar beynimin frontal lobunda gerçekleşiyorsa

Dolaşım sistemimizin elemanlarından savunma

bunlar benim eserim mi ? Yoksa beynimin bir eseri

sistemimize hassas dengelerle metabolizmamızı düzen-

mi ?  Benim içimde bu aitliği hissettiren şey ne peki ?

leyen hormonlara kadar aslında bizim dediğimiz

Bu bedene ben çok yabancıysam ve hiç bir şeyi ben

bedenimizin içinde birbirlerine sıkı sıkıya bağlı biri

yönetmiyorsam beni kontrol eden ne ?
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Zulmün Tezatında Saklı Umutlar
Kevser Nur Yalçıner
Her şeyin zıddıyla bilindiği ne kadar da açık

İşkencedir, insanın başkalarına uygularken aslında

bir hakikat. En bilinen ve söylenegelen misaliyle

kendine yaptığı. Zifiri karanlık bir baskıdır. Varlık

gecenin gündüze dönüşündeki en siyah anın aslında

düzenindeki bozulmanın müsebbibi, toplum dengesini

güneşin rengine en yakın noktada oluşunu anlatan bir

sarsan faaliyettir. Emanete hıyanettir.

hakikat. Öyle ki, iyinin farkı kötülüğü görünce anlaşılır,  
Onun ise bu yönüyle, tezatı adalettir. Hakkın

sıcaklığın kıymeti soğuk ne kadar çoksa o kadar
bilinir; varlığın bilgisi yokluğun tadından geçer,

zihniyeti, merhametli bir anlayışın yansıması olan

yanlışlar olduğu için doğrular seçilir. Tezatların misalleri

adillik… Hz. Mevlana’dan miras deyişle, adalet ağaçları

hayatı kuşatır ve zıt anlamlı sözcükler, dağarcığımızın

sulamaksa zulüm dikenlere su vermektir.

ötesine geçenler pratikte görülmeye başladıkça
Zulüm; yerde, zamanda, üslupta, fiilde bunların

kavramlar derinleşir, asıl manalarını buluverirler.

birkaçında ya da tümünde yapılmış bir yanlışlığı işaret
eder. Yanlış bir gidişi, yolu, zihniyeti benimsemektir.

Tıpkı ışık gibi. Işık; yani aydınlık. Işık ki;

Bir kişi, bir topluluk ya da bir otoritenin yapması fark

berraklık, doğruluk, varlığın alameti, görünenin

etmeksizin hakların ihlal edilmesidir. Diktatör özneleri

görünme sebebi. Bir de karşıtı var. Işığın olmaması.

sahneye koyan bir senaryodur. Sistemleştiğinde

Yani karanlık. Diğer bir adıyla zulmet. O; belirsiz bir

iradelere ipotek koyacak kadar arsız ve tutarsız

korku, devam eden bir bocalama.

bir süreçtir. Zulüm içinde kalmak; karanlık içinde
boğulmak, aynı zamanda sağır, dilsiz, kör, tutsak ol-

İnsan ışığını, aydınlık kaynaklarını söndürünce;

mak demektir.

hakikate götürecek sebeplerden kaçınca kendini siyah
bir boşluğa atıverir. Yanlışların adresinde zulmeder

Hayaller ile hakikat birbirine ne denli zıtsa ve

kendine. Yaptığının karşılığı olarak belirsizlikte bulu-

bu fark ne kadar açıksa; zulmet ile adaletin apayrı iki

verir kendini. Zıtlığın gerçeğini kavrar da aydınlığa

güzergâh olduğu da öylece net bir gerçektir. Çünkü

susar. Bazen geç kalır, bazen taptaze bir fırsatın

adaletin yoksunluğunda filizlenir zulmün tohumları.

başlangıcındadır.

Tarihi tekrarlardan oluşmuş
büyük bir ağaca durur

Böylelikle zulmet,

zulüm, insanlığın

zulüm demek olur bir

kaybedildiği topraklarda.

yandan da. Zulüm ise bir

Acı ağıtların çığlığından

şeyin ait olduğu yerin

güç alır. Yüzyıllardır

dışında bir yere konmasıdır

devam eden mazlumlar

ki önce yokluktur, onun

hikâyesini yazar.

getireceği haksızlıktır.
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Coğrafya ve vakit değişken de olsa fotoğrafın anlattığı

Zıtlıklar kavramlarla ya da nesnelerle sınırlı

aynıdır. Tüm bunlar özünde bir kapıya açılır. İnsanın

kalmaz. Fiillerin faillerine de yansır. Kişiler yaptıklarıyla

kendi kendine zulmetmesine. Nefsinden başlayarak

bir sıfat takıştırırlar isimlerinin önüne. Misal; zalimin

nesline reva gördüğü her tür kötülüğe. Kötülük bir

karşısındadır adil. Adil ki; doğru olandır. Hakikati

başka adıdır zulmün; iyinin tezatlığında.

gerçek bir merhametle savunandır. Yanlışın yoluna,
heveslerine tutunmayan; aklını yerli yerinde kullanan,

O kadar geniş bir yelpazeye yayılır ki, belki

ölçülere uyandır. Zalim ki; hem zulmü yapan hem

de adil olmanın zorluğu ve üstünlüğü bu sebeptendir.

zulme rıza gösterendir. İnsanlık onurunu kaybedendir.

Savaş da onun çatısı altındadır, vazifesini kötü bir emel

Mazlumun ve masumun kanından, gözyaşından,

uğruna kullanmak da. İşkenceler, emanete hainlikler,

hayatından sömürür de batar kaybettiklerinin çu-

sınıf kavgaları, kimlik engellemeleri, yalanlar, iftiralar,

kuruna. Bir de yüceldiğini zanneder ki yanılgısının

rüşvetler, riyalar,  inanç ve düşüncelere saldırılar, ikin-

ete kemiğe büründüğü nokta işte burasıdır. Zulüm

ci kademe muameleler, emek hırsızlığı, gasp, şiddet ve

böylesine çıkmaz bir yol; zalim ise zavallı bir yolcu-

diğerleri. İnsan aklının üretebildiği; ürettiği yetmezmiş

dur. Mazlumların değil zulmedenlerin kaybedeceği bir

gibi hayata koyduğu ürpertici planlar, söylemler,

sınamadır hayat

eylemler…

ise...
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Mantıklar, vicdanlar bunları haykırırken ahval

Geçmişte, şu anda ve gelecekte görülmüş/

ne yazık ki düşündüklerimiz ve bildiklerimiz üzere

görülecek zulümlerin şahidi olmuş dünya adalete,

değildir. Yaşanılan farklıdır. İnsanoğlunun zulmüyle

iyiye, merhamete susamakta. Susuzluğunu dindirmeli;

kirlenmiş koca bir tarih durur aynaya baktığımızda.

yaklaştırmalı onu yaşam kaynağına. Zulmü

Adı bir zamanlar Kara Kıta, dün Bosna,  bugün Suriye,   alkışlamayan, zalimi sevmeyen bir fikriyatla her güzelşimdilerde Arakan olan, yarın için meçhul isimler ve

likte bir adım daha ilerlemeli.Dünya büyük bir ümitle

yerlerdir aynadan akseden. Belki de zıtlıkların hakikat

ve inanmışlıkla koşmalı adaletin ırmağına. Irmak tüm

oluşu, bu acı ama gerçek hali de karşılamaktadır.

kirlerinden arındırılmalı da içilir hale gelmeli suyu.

Söylenenlerle yaşananların tezadı ayan beyan

Temizlenmeli onda buluşan her zerre. İnsana verilen,

karşımızdadır işte. İnsan ahsensiretinde lakin kendini

sahip olmakla şereflendiği nadide değerler benimsen-

kötülüklere alıştırmış bir surettedir. Güzeli, doğruyu

meli ki deveran etsin bu akış. Karanlığın çarklarından

hissetmekte hatta beyan edilenler sayesinde bilmekte

geçip güçlü ve hızlı akmalı aydınlığın damlaları, ışığı,

ama yaşamamaktadır. Kaybetmiştir kendini de; kainatın

kokusu, rengi. Akıp gitmeli yeşertmek üzere iyiye

tecrübeleri okur utanç manzumesini.

susamış çorak toprakları. Tezatlığına inat  bu bir umut,
bir dua…

Yazık ki; bildiğimiz/bilmediğimiz acıları,
duyduğumuz/duymadığımız feryatları, gördüğümüz/
görmediğimiz felaketleri saklar yeryüzü hafızasında.
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Yeni Staj Programı

-Bir Dahiliye Stajı Öğrencisinin GözlemindenStj. Dr. İkbal Hümay Akyıldız
Öğrenci: Hocam bazı hocalarımız bu yeni
sistemden memnun olmadıklarını söylüyorlar.
Hoca A: Onlar dinozorlar çünkü!

bir eğitim alması içindi. Öğrenciler memnun olmalıydı.
Ama teorikteki iyi niyetler pratikte halen daha
iyiliklerini koruyabiliyor muydu?

Öğrenci: Peki biz sınava o dinozorlardan
girersek nolcak?

Klinik Uyum Programı- Tanıtım dersi:
Hoca B: Pratisyen bir hekimin bilmesine

Yukarıda okuduğunuz anekdot 2012 Ekiminde, bir

gerek olmayacak dersleri programdan çıkararak, ders

dahiliye refleksiyon dersinde, öğrenciler ne olduğunu

sayınızı azalttık ki daha çok pratik yapıp, daha etkin

bilmedikleri bu derste yeni sistemin kendilerine

öğrenebilesiniz.

yüklediklerinden şikayetçi olduklarını dile getirirken
yaşandı.

Hoca C: Geçen senelerde anlattığımız şu
konuyu sizde anlatamayacağız çünkü ders sayımızı

Elbette yeni klinik staj programının, eskisinin
aksaklıklarını çözeceğine inanan hoca da haklıydı,

azalttılar ama onu bilmeden tıptan mezun olamazsınız.
Acilde karşınıza gelince ne yapacaksınız sonra?

kendisine tepeden indirilen sistemi yadırgayan, bu
yeninin yetersiz ve gereksiz olduğunu düşünen, di-

Öğrenci: Hocam biz neyi ne kadar bilmemiz

nozor olarak itham edilen hoca da haklıydı. Bu

gerektiğini nasıl bileceğiz? Bu ders bu kadar gerekliyse

hengâmede öğrenmeye çalışan ama yeni oluşun tüm

nasıl anlatmanıza engel olunuyor ki?

aksaklıklarını sırtlanmak zorunda bırakılan öğrenci
de. Ama herkes haklıysa, haksız olan kimdi?? Ne “eski
kafalı”lar, ne “yenilikçiler” ne de talebeler, “yeni”ydi
belki de tek suçlu.
Zira, tıp eğitimcileri, şikayetleri ve eğitim kalitesinin arttırılması için önerileri dikkate alarak çok
zamandır problem olan durumları çözmek istemişti,
hocalar neden direniş gösteriyordu ki? Öbür yanda
hastaneden bir haber insanlar sistemi güzelleştirmek
istemişler ama olanı da bozup aksaklıklar içinde bir
enkazdan eser çıkarılmasını beklemeye başlamışlardı,
bu düpedüz yanlıştı. Diğer taraftan, yapılmak istenen
de korunmak istenen de kesinlikle öğrencinin daha iyi
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Hoca C: Bilmiyorum, bize bir hafta verdiler

-mavi yerden kastı: stajyer karnesindeki on the job

biz de anlatabildiğimizi anlattık ama siz 3. Sınıftaki

quiz formu-

anlattıklarımızın hepsinden sorumlusunuz.
Hoca G: Refleksiyon ne ben de bilmiyorum ama
Öğrenci: Hocam eskiden daha çok bed-side

perşembe öğleden sonraları burada oturup haftayı

yapıyormuşsunuz, doğru mu?

değerlendirmemiz istendiyse bir bildikleri vardır
herhalde, biz de zamanla görücez diye umuyorum.

Hoca D: Evet çocuklar, eskiden haftada  
dörttü, şimdi kaç iki mi üç mü? Ama bed-side’da senin

Yukarıda okuduğunuz anekdotlar farklı hoca ve

grubuna siroz öbürüne AML düşebiliyordu. Şimdi ise

öğrencilerden alıntılanmış, gerçek konuşmalar. Rahatça

yapılandırılmış bed-side’larda herkes küçük gruplarda

fark edilebildiği gibi, yeni sistemin artıları ve eksileri,

o bölümün dersine ilişkin, muhakkak bilmesi gereken

farklı farklı bakış açılarından derlenmiş bir kartela gibi.

semptomlara ya da hastalığa ilişkin bir ders yapıyor.

Zira bu yeni sistem de diğerlerinden mükemmelliği ile
ayrılamıyor. Bunun da eksiklikleri, hocayı ve öğrenciyi

Hoca E: Çocuklar bizim sistemimiz yurtdışında

zorladığı anlar mevcut. Ancak kesinlikle düzeltildiği

popüler olan bu yeni sistemden daha iyiymiş. Ha ama

vaat edilen ve değiştirilen durumlar da yok değil.

bed-side yapmayı sevmeyen hocalar için harika bir
sistem. Ben geçen sene 10 bed-side yapardım herşeyi

İşin püf noktası ise kesinlikle, öğrencinin

de gösterirdim, bu sene 3 tane bed-side yapabilirmişim!

aklındaki kara delik, hocaların nişanesi olan sınavlar.
Henüz sınav sistemini görmediği için sistemden um-

Öğrenci: Bu multidisipliner çok etkin bir ders

utlu olan öğrenciler, kendilerine vaat edilen objektif,

şekliymiş, sanki hızlı çekimde, bir hastanın -yaygın

inisiyatifin azaltıldığı, net sorularla muhatap olma-

hastalığın- muayene, laboratuvar, tetkik ve sonuçlarına

zlarsa, nasıl bir sınav yapmaları gerektiğini, hatta nasıl

göre konsültasyonunu da izliyor ve ilk üç yıl aldığımız

yapacaklarını bilmediklerini açık açık söyleyen

komitelerin konu etrafında evrilen bilim dalları metodu-

hocalar tarafından mağdur edilirlerse, sistem

nun bize kattıklarını görebiliyoruz.

öğrencilerin hışmına uğrar. O zaman durum hepten
oryantasyon kaybıyla sonuçlanacağından, karşılıklı

Hoca F: Çocuklar ben de anlamadım ne

hüsrana da neden olabilecek bir belirsizlik içinde staj

zaman yapıcaz o mavi yeri. Sanki hastalardan ana-

programı şuan.

mnez almaktan vaktimiz artıyor da, sizi polikliniğin
ortasında ayrı ayrı sınav yapmaya vaktimiz varmış
gibi. Getir imzalıyım neresi imzalanması gerekiyorsa.
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İlk paragrafın son cümlesi aslında sonucu
içinde gizliyor bu nedenle. Belki de aktif olarak 10

Hoca H: Yapacak bir şey yok, kendiniz
halledeceksiniz.

haftadır uygulanan ama -bilinen- 1 yıldır planları

Öğrenci: Eğer hazırlık sınavından 5 puanla

yapılan bu “Yeni Klinik Eğitim Programı”nın belki tek

kalmasaydım şuan böyle deneme tahtası olmazdım,

eksiği, yahut asıl dezavantajı “yeni” olması. Ve

ahhahh!

teorikteki planların pratikteki aksaklıklarının bu
yeniliğin pürüzleri olarak lanse edilmesi. Yetersiz

Ben hala daha o umutlu öğrenciler içindeyim.

eğitim alma korkusuyla sudan çıkmış balığa dönen

Dilerim, yeni sistem hep iyilik getirir, aksaklıklar

öğrencilerin güvensiz ve belirsizlikten şikayetçi

bizi yazın bütünlemeye çalıştırtmaz ve aldığımız

oluşuyla birleşince ortaya “niye geldi ki bu sistem ,

eğitimin kalitesi her gün daha da artsın diye uğraşan

yazık değil mi bize, biz deneme tahtası mıyız?” gibi

hocalarımızı da, yeni sistemden öğrencilere eksik eğitim

söylemler çıkıyor. Bir de üstüne;

verme korkusuyla rahatsız olan, özverili hocalarımızı
da başımızdan Allah eksik etmez. Dilerim bu,

Hoca H: Sizde böyle oldu demek, bir dahaki
gruba bunu düzeltiriz o zaman.

usta-çıraklık ile öğrenilen hekimlik sanatı en ince
şekilde öğrenmemizi sağlarlar.

Öğrenci: E peki hocam, biz napıcaz?
Öğrenemedik /Alamadık/Veremedik/Yapamadık/
Olmadı.
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Katil Kim?
Muhammed Ateş

gerektiğini söylersek herhalde abartmış olmayız.

Son yıllarda dünyamızın globalleşmesinin en
büyük mimarlarından biri hiç şüphesiz kitle iletişim

Fakat kağıda yazdığımız bu basit denklemin pratikte

araçlarıdır. Kitle iletişim araçlarıyla başlayan bu

karşılığını maalesef göremiyoruz. Hatta birisi kalkıp

globalleşme sürecine son olarak sosyal ağlarda müdahil

tersini iddia etse haklı bile çıkabilir.

oldu ve dünyamız iyiden iyiye küçücük bir kasabaya
Esasen bahsetmek istediğim konu kitle iletişimin

dönüştü. Artık Amerika’da yaşanan bir olayla alakalı
Amerikalıların umumi kanaatini yaşlı ve medyayla pek

eski ama halen en etkili yolları olan görsel ve yazılı

ilgisi olmayan komşularından önce ben oturduğum

medyanın toplum hayatı üzerine etkisi fakat sosyal

yerden, bilgisayarımın ya da televizyonumun başından

medyaya değinmeden geçmek istemedim. Bugün artık

rahatça öğrenebiliyorum.

görsel ve yazılı medya kollarını sosyal ağlara da
uzatmış durumda, herhalde insanlar bizden birkaç
saatliğine de olsa uzak kalmasınlar telaşına düşmüş

Peki küçücük bir kasabaya dönen dünyamızda
insanlar artık birbirlerine daha yakın mı? Öyle

olsalar gerek. Öyle ki tartışma programları bile soruları

sanıyorum ki pek zor bir soru olmasa gerek

sosyal ağlar üzerinden alıyor e-postaların dahi pabucu

mesela aynı odada oturan iki arkadaşı yahut kardeşi

dama atıldı.

düşünelim; ellerinde ki akıllı telefonların -her ne kadar
Kollarını hayatımızın her bir köşesine uzatan

telefonun akıllı olan tarafını pek kullanmasalarda- ya
da karşılarında duran full hd televizyonun iki kişiyi

medyanın üzerimizde kayda değer bir etkisi olmadığını,

aynı odadan alıp farklı dünyalara götürmesi sorumu-

hayatımıza hiçbir şekilde yön vermediğini, bizim fikri

zun cevabını veriyor aslında. Amerika’da ki olayları

dünyamıza müdahale etmediğini iddia eden kişi emin

Amerikalı’dan önce öğrenmemizi sağlayan medya,

olun öküzün altında buzağıyı da bulabilir.

benim aynı odada ya da sınıfta oturduğum arkadaşımı

Gerçekten böyle çünkü bugün hayatlarını televizyon

nasıl oluyorda bana Amerika’dan daha uzak diyarlara

dizilerine yahut spor müsabakalarına endekslemiş

götürüyor? Irakları yakın ederken; yakınları da ırak

büyük bir toplum kesimiyle karşı karşıyayız. Maç

eden bir ayna tam karşımızda mı duruyor yoksa?

mı var dünya bir yana maç bir yana, evimi yanıyor
adamın; bir şey olmaz takımına zeval gelmesin, dizi
mi var evdekiler nefes alma desibellerini bile iyi

Öncelikle sosyal ağları değerlendirecek olursak;
bu platformlar insanların düşüncelerini, heyecanlarını,  

ayarlamalılar e boru değil yeni bölüm haftada bir kere

özlemlerini, kızgınlıklarını, kırgınlıklarını ve daha nice

veriliyor saygı duymak lazım(!). Fakültemiz açısından

içlerine sığmayan, başkalarıyla paylaşmak istedikleri

olaya yaklaşacak olursak Nobel tıp ödülünü kim aldı,

ve paylaşamadıkları duygularını dile getirdikleri, deşarj

niye aldı desek kaç kişi doğru cevabı verir bilemi-

oldukları ortamlardır. Bizim bu en tabii ihtiyaçlarımızı

yorum ama bazılarımız puan durumlarını bazılarımız

karşılayan bu ortamların insana gerek kişisel gerek

dizi, film ve müziklerin her bir saniyesini Nobel tıp

gerek sosyal anlamda inanılmaz katkılarda bulunması

çalışmalarından çok daha iyi biliyor onu biliyorum.
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Bir ahtapot misali kollarını her yere uzatan

ama kolayı kolayına bu illetten kurtulamayacağız şu

medyanın bizlere gösterdiği toz pembe dünyayı sokak-

an görünen bu.

larda göremiyoruz hatta çok daha acı bir dünya var
dışarıda; engelli genç kızların tecavüze uğradığı,
cinnet geçiren babaların eşini, çocuklarını ve kendisini
öldürdüğü bir dünya! Medyamız da bu haberleri öyle
acı veriyor ki sanki kendilerinin bu olaylarla hiçbir
alakası yokmuş gibi, işte insanı en derinden etkileyen
şey de bu. İnsanlarımızın gönüllerine düşürdükleri
ahlaksızlık, vefasızlık, hainlik gibi pis tohumların
yeşermesini mutlu mutlu izliyorlar mıdır ne dersiniz? Hani şu izlenme rekorları kıran dizilerinde eşini
aldatmayı, ihanet etmeyi ve daha nice ahlaksızlıkları
çok doğal göstermişlerdi ya bu olayların haberlerini verirken altta o dizilerin reklamlarını yapsalar,
insanımıza bakın aslında bunları biz yaptık deseler
ne güzel olur! Aklınıza soru işareti gelmesin hani gayri
meşru dayı yeğen ilişkileri olan, kocasını aldatmayanın
aptal olduğu şu malum dizilerden bahsediyorum; toplum

“Eğer dikkatli değilseniz, gazeteler sizin zulüm

mühendisliği yapılan, vatana ve millete yapılan belki de

gören insanlardan nefret etmenizi ve zulmü uygulayan

en büyük ihanetlerin yer aldığı şu malum dizilerden,

insanları sevmenizi sağlar.” Malcolm X zamanında

filmlerden bahsediyorum. İsim vermeye gerek var mı?

anlatmak istediklerimi ne kadar da güzel özetlemiş.
Umarım bir gün hepimiz medya perdesini gözleri-

Haberlerimizi de bu çok güvenilir(!) medya-

mizden kaldırıp gerçekleri layıkıyla görebiliriz…

dan alıyoruz. Bizleri aydınlattıkları için kendilerine ne
kadar teşekkür etsek az(!). Bugün kahraman mısınız,
yarın uyandığınızda dünyanın en azılı teröristi
olabilirsiniz; e uyurken vatan satmakta zor zanaat hani
(!). Medyaya kaptırdığımız fikirlerimiz, değerlerimiz
nasıl geri gelir uzun uzadıya düşünülmeli, tartışılmalı
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Go To Guest(GtG)
Stj. Dr. Adem Sarı

Uzun yıllar sonra, yaklaşık 40 yıl da diyebiliriz.

işlevselliğini artırmak için ona yönelik bir sürü uygulama
üretmeye başlamıştı. Mesela; çay demleme, kek yapma,

Dostluğun, komşuluğun geçer akçe olmadığı

kahve falına bakma hatta en ilginçlerinden biri de kız

hatta içilen son kahvenin Son Kullanım Tarihi’nin geçtiği

isteme uygulaması, en çok bu “download” edilir olmuştu.

günlerdeyiz.

Bu tip birçok uygulamaya karşın rakip sosyal ağlarda
boş durmuyordu, onların da birçok yeniliği vardı.

Teknolojimizin, bizi bu boyutlara sürükleyeceği
düşünülmemişti herhalde. “Niye mi öyle söylüyorum?”

Tabi bu denli teknolojik gelişmeden sonra merak

diye soruyorsunuz ya da “Neden bunlardan bahsediyo-

edilen apple’ın i-phone 177’den ve samsung’un galaxy

rum?” diye de sorabilirsiniz? Mevzubahise gelecek olur-

181’den sonra ne yapacağıydı. Çünkü artık cep değil

sak, hatırlar mısınız bilmem, iki binli yılların başıydı; hani

yüzük telefonlarımız vardı. Çünkü, kitle i-phone’un ve

bu internetin yeni yeni yaygınlaştığı; evimize, işyerimize

galaxy’nin cep boyutundan çıktığını düşünüyordu, yeni

hatta cebimize girdiği yıllar. O zamanlar başlamıştı bu

bir şeyler yapılmalıydı ve o büyük patlamayı Gaziantep

“sosyal ağ” trendi. Ama bu boyutlara geleceği tahmin

markası olan “SamPle” yapmıştı. SamPle, bildiğiniz üzere

edilemezdi (hayal edilebilirdi). Her şey “f’nin” portalına

2000’lerde kıyasıya rekabet eden iki deve rakip olarak

“misafirliğe git” (go to guest) butonunu koymasıyla

kurulmuş bir markaydı. Sam-Ple, “ring-phone”u üretip

başladı diyebilirim. Kısacası, kuyuya atılan ilk taş o idi.

piyasaya sürmüştü ve yıllardır da piyasanın büyüğü…

Bu butonun, hayatımıza girmesiyle, her şey bird-

Sağlıktaki

gelişmelerden

de

biraz

bahsetmek

en alt üst oldu. Artık evlerimiz, işyerlerimiz, okullarımız

istiyorum, özellikle de bu son araştırma konusu üzerine.

sözün özü tüm hayatımız bu butona göre şekillenmeye

Hatırladığınız üzere, sigara denen bir ürün vardı hani

başlamıştı. Örnek verecek olursam; misafir salonumu-

bu ürünü içenler rahatladıklarını söylerlerdi. Umarım

zun tavanından bir kamera var (7D’lisinden) ve o

hatırladınız. İşte o ürün üzerinde yapılan son araştırma

butonun (GtG) her an basılma ihtimaline karşın

da sonlandı ve hiçbir faydasının olmadığı görüldü. Şu

hazırlıklı olmalıyız çünkü gelen zile bakmamak ayıp

anki yeni araştırma konusu, insanların neden bu ürüne

karşılanır olmuştu ve o zilin çalması demek kamerayı

karşı bağımlı oldukları ya da zarar verdiği halde niye

aç size geliyoruz demekti. “Ne var bunda?” diyebilirs-

kullandıkları üzerine olacak. Buradan da onlara kolay

iniz, cevabı vermek de bana düşüyor. O kamera öyle

gelsin diyorum ve laf-ı güzaf’a gerek yok. En başta

tavanda asılı dururken, artık teyzeler, nineler komşularına,

da belirttiğim gibi dostluğun, komşuluğun geçer akçe

günlerine gitmez olmuşlardı. Çünkü kamerayla biri ev

olmadığı günler ve de o kadar güzel günler değiller.

sahipliği yapıyordu, diğerleri de kameralarıyla o host’a

Keşke o altın günlerinde aşırdığımız kekleri tekrar

bağlanıyorlardı. Düşünebileceğiniz gibi büyük felaketler

yapsalar…

başlar olmuştu. Adı geçen bu sosyal ağımız, butonun
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Selman-ı Pak
Din, Devrim ve Aşk
Stj. Dr. Pınar Kuru

Hakikat aşkıyla yanan onu arayan bir devrimci
‘Selman’. Bu uğurda her şeyi göze alarak çıktığı yolda
tek emeli gerçeğe ulaşmak. Bu kitap ‘Issız çölde gerçeği
arayan yalnız yolcu’ nun hayatına ışık tutuyor.
İslam dini ve Müslümanlık nedir? Günümüzde
yapılanlar gerçek Müslümanlık’ la ne kadar örtüşüyor?
İslam Felsefesi’nin özünde paylaşmak ve birbirine destek
olmak var. Peki bugün neden unutulmuştur? İnsan
neden olanlara ‘Kör’dür?
‘

‘Aşk’? Aşk, dengede gizlidir. Dengesizliğin faturası

ortadadır. Bugünün bütün ilişkileri; yalnızlık korkusunun
sığınma evine dönüşmüştür. Ve yalnızlık korkusunun
karşıtı yoktur. Çünkü ‘’doğal olan’’, hududun dışındadır.
Ben, benim, bana, bendeki düşüncesinin tezahürüdür.
Biz’in katilidir, çoğula değil tekile inanışın resmidir.
Evet, devrim çoğul bir kavramdır. Evrim ise tekil.
Kemalat (evrim-olgunlaşma) sen’de, devrim ise biz’de
başlar.
Ve en önemlisi.
Aşksız devrim olmaz…’
Arı, tertemiz duygu ve bilgilerle yazılmış bu eser;
İslam’ın özünü kavramış değerli yazar Eren Erdem’in
kaleminden…
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Modern Tıp Felsefeye İhtiyaç Duyar Mı?
Vedat Menderes Özçiftçi
‘Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem

üretirken; kümülatif bilim dağarcığını oluşturmuştur.

olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her

Kümülâtif bilginin uzmanlaşmayı gerektirmesiyle de

işin sonunda utanç ve kötülük vardır.’

felsefe ve bilimin yolları giderek ayrılmıştır.

Platon
Daha önce ayırtına varsak da varmasak da,
“Modern medicine is in danger of losing a powerful,
old-fashioned tool: human touch.”
(Modern tıp güçlü ve kadim bir aracını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya: insani dokunuş)

tıp ve felsefe arasında belki de tahmin ettiğimizden
daha çok yakınlık bulunmaktadır. Bunu daha net
görebilmek için tıp tarihine bir göz gezdirmek yeterli
olacaktır.

Abraham Verghese
Tıp tarihine baktığımız zaman, tıbbın gelişiminin
İnsan düşüncesinin evrimi doğayı, hayatı ve

felsefeyle iç içe olduğu, tıbbı ileri taşıyanların hem

kendini kavrayışının tarihidir. Diğer hayvan türlerine

hekim hem de aynı zamanda filozof oldukları göze ilk

kıyasla hayatta kalmanın insan için özel bir güçlüğü

başta çarpanlardır. Tıbbın soru sorma, sorgulama ve

vardır; çünkü insan, doğaya uyumunu sağlayacak

yenilik üretme kapasitesini felsefeden ve felsefi teorem-

organik donanım ve işlevlerden yoksundur. Bu

lerden aldığı gerçekliği de göz önündedir. Geçmişin

yoksunluğunu bilgi ve kültür üreterek telafi etmeye

büyük tıp insanlarının araştırmalarının ardında bir

uğraşır.                                                                                                                             felsefi düşünüşün ve teorinin katkısını görmek de çoğu
kez mümkündür. Felsefenin tıbba katkısı, kuramsal
Tıp-felsefe ilişkisinin tarihine göz attığımızda

düşünüş, sorulan soruların rasyonalizmi getirmesi ve

insanın doğayı ve bu doğa içindeki bedenini anlama

aklın işlerliği ve önderliği içerisinde soru sorabilme

serüvenine de tanıklık ederiz. Tıp tarihi insanın

becerisi ve yanıtlar üzerinde tavır geliştirebilme kabili-

beden-benlik olarak kendini anlamlandırma ve

yeti gibi konularda sıklıkla görülmektedir. Yaşamın ve

iyileştirme pratiğinin evrimini konu edinir. Bu dünyada

insanın olduğu yerde olmaması gibi bir durumun asla

kendini bir beden içinde buluveren insan bu bedenin

söz konusu edilemeyeceği bir etkinlik alanı olarak

arızalarını gidermek için onu ilk evvel anlamak

insan kadar eski bir uygulama alanı olan tıbbı ve

zorunda kalır.

hastalıkları felsefi açıdan açıklamak da tıbbi bilginin
evriminde önemli bir yere sahiptir.

Felsefe insanın en büyük sorunlarının çözümü
için kullanabildiği tek araç olarak kalmıştır uzun

Her çağ kendi kavrayışını da berberinde getirir.

zaman. Var olduğundan bu yana sorular sordukça

Uzun çağlar boyunca birlikte hareket eden, birbirini

insanoğlu, sorduğu sorulara cevaplar bulmuş; bulduğu

besleyen tıp ve felsefe modern zamanlara yaklaştıkça

cevaplardan yeni sorular, onlardan de yeni cevaplar

birbirinden uzaklaşmaya başlamıştır. Bilimsel yöntemin
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egemenliğiyle önemli bir tedavi edici kudret kazanan

ve verilen yanıtların bir eleştiri çalışmasına gereksi-

tıp ile felsefenin yolları zamanla iyiden iyiye ayrılır

nimini doğurmaktadır.

hatta felsefe tıp açısından gereksizleşir, yabancılaşır.
Tıbbın bilimsel yöntem içinde kendi kendine yeter hale

Hekimlik sadece konuşma, söz söyleme ya

gelmesi ve spekülatif bilgiden uzak durması felsefeden

da bir takım düşünsel etkinliklerle yol alacak ya da

büsbütün uzaklaştırmasına sebep olmuştur. Tarihsel

başarılacak bir bilim, bir sanat, bir teknik ya da

sürece baktığımızda kendisine felsefe ile yol bulan

sosyal bir kurum değildir. Tıpta gelişim soru sor-

tıbbın, 19. yüzyıldan itibaren felsefeyle olan bağlarını

mak ve eleştirmekle olanaklıdır. Belli kalıpların içinde

zayıflattığı gerçeği göz ününde durmaktadır.

düşünmek düşünceyi köreltendir. Bilimin söylemini
dogmatikleştirirsek, geçmişin yanılgılarına yeniden

Felsefe tıp açısından epistemolojik bir teknik, bir

düşmüş oluruz. Dogmatizmin ve bağnazlığın her

başka deyişle, bilgi edinme yöntemi olmaktan kesin-

türlüsünden insan ancak sorarak ve tartışarak ve en

likle çıkmıştır çıkmasına ama bütünüyle gereksiz midir

önemlisi eleştirerek kurtulabilir. Bu sebeple günümüz

tıp açısından yoksa tıpla bu kez farklı bir beraberlik

tıp dünyasının yol almasında felsefeye gereksinim daha

mümkün müdür? Bugünden bakılınca felsefe tıp bilimi

da fazladır.

için ne ifade eder? Bir felsefe eğitiminin bir hekim için
önemi ne olur?

Sadece bilmek yeterli değildir kuşkusuz.
Bilginin nerede ve nasıl kullanılacağı da önemlidir.

Tıp felsefe olmadan da kendi yoluna devam

Bilgi, bilgece kullanmayı becerenlerin elinde insan ve

edebilir pekâlâ, nitekim ediyor da. Ama ne pahasına?

yaşam için bir anlam ifade eder. Felsefe ve tıbbın iş

Ancak mesele şu: Felsefi perspektif tıbbi kuram ve

görme alanları farklı gibi görünseler de, felsefenin bilim

pratiğe anlamlı bir katkı sağlayabilir mi? Veya felsefeyle

ve tıbbın önünü açmaktaki etkisi göz ardı edilmeme-

donandığında tıp şimdiki haline kıyasla kuramsal ve

lidir. Düşünen, araştıran ve sorgulayan tıp insanı için

pratik yetkinliğini artırabilir mi?

felsefe kaçınılmayacak bir uğraştır. Hekim bir yanıyla
bilim insanıdır. Bir yanıyla da uygulayıcı olması ona

Tıp ve felsefeyi buluşturan en önemli nokta her

sanatçı ve teknisyen özelliği kazandırır. Hekimin bilgi

ikisinin de uğraş alanının insan ve yaşam olmasıdır.

edinmiş salt uygulayıcı pozisyonu ya da icraatını

Her iki çalışma alanı özünde insana ve yaşama

gerçekleştirdiği insanı salt bir makineymiş gibi tamir

ilişkindir. Soruları, arayışları, işlerlikleri hep bu ana

etmeye çalışması, hekimi geçmişin hekim, hakim, şifacı,

konunun uzanımlarıdır. Tıp için insan yaşamı daha

şifa veren insancıl mesleki nitelikli geleneklerinden  

doğrusu insanın sağlıklı yaşamı erek ise de pratik

çıkarıp onu modern teknolojinin sağlık teknisyenliğine

de direkt olarak insan sağlığını hedefliyorsa da buna

sürükleyecektir.

varabilmesi de bir takım doğru soruların sorulması ve
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Bilimin verileri ve teknolojik kolaylıklar tek
başına hekimlik mesleğinin icrası için yeterli değildir.
Mesleğini uygularken, insandan ve yaşamdan ne
anladığı bir hekim için oldukça önemlidir. Bir hekimin
tüm donanımları ile bir bilge olabilmek için gayret
göstermekte zorlanması doğaldır ancak felsefe ona bu
konuda yardım sağlayabilecek bir kılavuzdur.
Bir hekimin bilim insanı olmasına ek olarak
uğraştığı materyalin biricik insan varlığı olması ve
toplumsal bir görevi de yerine getiriyor olmasının
sorumluluğu ile çok yönlülüğü kaçınılmazdır. Hekimliği
zor kılan da bu çok yönlülüğüdür. Sorumluluğu
kendisine olduğu gibi insana ve yaşama da aittir.
Bundan dolayı etik değerlerin varlığı da bir hekim

Kemikleşmiş ve sorgulanmaz gelenekler

yaşamanın içerisinde mutlak suretle varlık göstere-

haline gelmiş kanıta dayalı tıbbi yöntem ve uygulama-

cektir. Tüm bunların neticesinde, bir hekim insan ve

lar bütünlüğünün en önemli zaafları,yaşam bilgeliğinden

yaşam sorgulamasını en az bir filozof kadar yapmak

ve bütünsel bakış açısından yoksunluğudur. Tıp

durumundadır. Tıp aynı zamanda bir deontoloji olarak

eğitiminin bugün hekim adaylarına gayret, geniş bakış

felsefe ile işbirliği içerisindedir. Tıbbın sosyal yanının

açısı, ileri görüş, doğruyu yanlışı bilgece ayırt edebilme

olması, felsefeyle ilişkisini her daim devam ettirmesine

yetisi ve merhamet kazandırmak konusunda zaafları

yarayan bir zemindir.

olduğu artık kaçınmamamız gereken en önemli sorundur. Bu sorunun çözümleyebilmek, belki de yeni bir tıp
felsefesinin başarısı olacaktır.

Felsefe, verili bir disiplin olan tıbbın kendi
metodolojisi içinde yapamayacağını yapıp, tıbbın ken-

Bir hekimin elbette filozof olması; eğer özel bir

dine dair elde edemeyeceği farkındalığa ulaşmasını

ilgisi yoksa Platon’u, Kant’ı, Hegel’i derinliğine bilmesi

sağlayabilir. Tıp disiplinin kendine mesafe kazanıp

gerekmez. Ancak, felsefi bir duyarlılığa sahip olması

kendini irdelemesini, değerlendirmesini mümkün

onu daha yaratıcı bir hekim yapabilir. Tıp felsefesi ile

kılar. Felsefe aracılığıyla sürekli kendini sorgulamak

birlikte tıp daha yaratıcı, bütünlüklü ve kapsayıcı bir

suretiyle tıp; yaratıcılığını, bedeni ve ruhsallığı açıklama

disipline dönüşebilir.

ve tedavi etme kudretini artırabilir, böylece nihai
idealine yakınlaşabilir.

Vedat Menderes ÖZÇİFTCİ                                                                                                  
Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi - Dönem 3(İngilizce)                                 

56

DÜNYA
MUTFAĞINDAN
SEÇMELER
57

Educational System for Physicians in BG
Dr. Evgeni Kavrakov

Bulgaria is a country where physicians are
produced by separate independent medical universities. It used to be a country with a very high number
of doctors per 1000 citizens but in the last years this
changes. There is a process of decreasing the number of doctors who work in Bulgaria and the average
age of the Bulgarian medical specialist is very high.
This article explains the characteristics of the Bulgarian medical educational system. There are 5 medical
universities in Bulgaria located in Sofia, Plovdiv, Varna,
Pleven, Stara Zagora.

they are the maximal possible marks. To be prepared
for an entrance exam students have to go to private

To begin with, one should mention a few words

lessons. This is viewed by some people as a big prob-

regarding the high school education. The whole pro-

lem because of two reasons. Firstly, private lessons

cess of school education continues for 12 years. 8 of

are expensive and the teacher does not pay taxes for

them are compulsory and high school starts after some

this income of his/hers as it is not declared. Second,

exams at the end of 7th grade. The best high schools

people wonder why high schools cannot prepare teen-

in Bulgaria are the language schools and the math-

agers for medical universities. But in practice all go to

ematics gymnasia in the larger towns. There are also

private lessons. Their price has been increasing slowly

some schools which offer extra classes in biology or

but consistently in the past 10 years

other subjects. Apart from that, there are high schools
teaching different crafts or sports. However, the type

The lessons in biology might seem less impor-

of school which a candidate for any medical univer-

tant in terms of difficulty and methods because one

sity graduated from is not important at all. Those who

must simply learn by heart 3 biology textbooks /

studied biology and chemistry more do not have an

used in the regular high school education. The effort

advantage. So, there is no link between high school

to achieve this is huge but logic is not needed in this

education and university education in Bulgaria.

case. The teacher’s role is to instill discipline and systemic revising of the different lessons some of which

To be admitted to a medical university, a high

are a simplified version of anatomy. One of those is,

school student has to sit two exams: biology and chem-

for example, the endocrine system. Regardless, many

istry. A very small percentage of the score required to

of the applying students have a relatively high mark

be admitted is formed by using the marks from high

in biology which is also almost always higher than the

school /in biology and chemistry only/ but usually

one in chemistry.
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Chemistry is the second exam and it has to

at the exam day. The problem is that sometimes those

check how the applicants’ logic functions. It consist

problems are too hard and they are fit for university

of solving problems and writing down a lesson but

students in the chemical faculty.

one more complex and different than what is present in school textbooks. The mark from the chemistry

In the past universities admitted less students

problems is doubled and the one from writing down

than today. For example 5-6 years 30 male and 30 fe-

a chemistry lesson is not, so the final mark is formed

male students were admitted each year and before that

by evaluating the logic of students in a greater extend.

the number was the same or nearly the same (it may

Chemistry is always believed to be the harder exam

have been 35 in some years for example). There was

but a good mark in chemistry is useless, unless the

a division of students by gender and the numbers of

applicant achieves a high mark in biology, especially

admitted females are always equal to the one of males.

in the past when admitted girls and boys were sepa-

This idea was used in all medical universities. But after

rated into two even groups. Different chemistry teach-

2001 all started to admit students with no regard to

ers offer different pre-written lessons and sometimes

their gender and at the same time there is an increase

even different problems and ways to manage them. In

of the number of admitted applicants. For example, this

the last years there are books with several hundred

year the Plovdiv Medical University admitted about 280

problems. 2-3 of which usually are randomly selected

people for medicine. The number of admitted applicants
for dental medicine was also increased everywhere.

Plovdiv Roman Theatre
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Even though it is usual for Bulgarian nationals

techniques to do a good physical examination, is consid

to be admitted and registered at medical universities by

ered very important. Hence more attention is paid to the

passing exams, some use a different way – they start

physical examination compared to modern diagnostics

studying abroad and come back to Bulgaria after 1 or

methods such as MRI. Interestingly, students have full

2 semesters. In this case, they have to pay a tuition fee

access to patients in the different university clinics and

much higher than the one paid if you were admitted

may train directly on them. Using phantoms is not typical

by passing the exams. In addition, all of the Bulgarian

for Bulgaria at all. After the 3rd  and 4th years there is

medical universities accept Turkish, Greek and other for-

the so called internal diseases practical training and the

eign students without exams but these students pay the

surgery training, starting on a nurse’s level.

highest fee in Bulgaria.
The last university year, i.e. year 6th , does not
The educational process in medicine lasts for 6

include any lectures or classes but is comprised of state

years and then the student receives a master’s degree

practical training weeks in different clinics. The longest

in human medicine. The first 3 years include theoretical

practice is the one in general surgery and also the one

and paraclinical subjects. The third year is the period

in internal diseases. At the same time students sit state

when students have the first possibility to enter a clinic

exams which are five, as follows: obstetrics and gynecol-

and must learn to take down history and status praes-

ogy, internal diseases, pediatrics, surgery and one exam,

ens. The education, aiming at learning aspects and

consisting of 4 subexams (social medicine, hygiene, infectious diseases with parasitology, epidemiology).

City Center, Plovdiv
60

Recently two universities in Sofia and in Varna,

clared as a state position. It is often a private post-

decided to use the module system of education. This

graduate training in which you work and specialize

means students attend only on subject at a time, for

somewhere but have to pay for that. The tax is 90

example they study cardiology for 5 weeks and then sit

Euro/month so you work and you pay but receive

an exam at the end of their program. This is not used

nothing from this clinic. Another options, though harder

in the other universities where one subjects is studied

to find due to the lesser number of positions, is the state

during 1,2 or even 3 semesters, once or twice a week.

specialization positions. The doctor in both cases sits

So, every day one has to attend classes and lectures in

an exam, which is only a written exam on a random

several subjects.

nosologic unit (for example, if it is in urology and you
random prostate carcinomas - you should write every-

What is strange in the Bulgarian program (re-

thing you know about them). But state specializations

gardless of the university) is that some subjects that are

mean that doctors work and get payment equal to 2x

theoretical are overpresented and take too long. Another

minimal salary for Bulgaria. Currently, the minimal salary

strange aspect is that usually students are not encour-

is ~150 Euro.

aged to do presentations, literary reviews, some work
on innovative ideas, etc. but instead they have to pay

The process of postgraduate training is controlled

great attention to the textbook or lecture notes. Bulgar-

by the head of the clinic and also by written miniexams

ians almost never use foreign textbooks for exams as

that are held every once and a while, on predetermined

teachers believe that the huge famous textbooks should

dates. Direct narrow specialization is possible and this

be read after the graduation when the doctor selects a

is to some extent advantage for the young doctors. For

field to specialize in.

example, one may start endocrinology right away with
no need to complete internal diseases but the process it-

Diplomas in Bulgaria are usually given in win-

self includes practicing in all other internal clinics before

ter-for some it is in December and for others – January.

going to the endocrinology clinic. So, there would be 3

After some time, usually in February or later postgradu-

years of internal diseases subspecialties – cardiology,

ates attend exams for specialization or may choose to

pulmonology and all others and then 2 years of studying

just work in a clinic or in emergency medicine with no

only endocrinology. Same goes for pediatric subspecial-

specialization. The Emergency Medicine Centres in Bul-

ties and one may directly start childhood neurology for

garia, answering 112, do not have paramedics as these

example but will pass through all other pediatric clin-

do not exist in the country. Only doctors and nurses

ics.

work on an ambulance together with a trained driver.
A huge problem for young doctors in Bulgaria is that  

We should mention a few words about financing
the healthcare system in Bulgaria. The system of

postgraduate specialization in any field often is not de-
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compulsory healthcare insurance is still working though

In conclusion, the educational system for physi-

there are also private healthcare funds but they are not

cians in Bulgaria is in a period of changes and hard-

popular at all and almost no one uses them. To receive

ship. It bears some traits of the old Russian system but it

primary care the patient must visit his general practi-

is modernized and it is being improved in the last years

tioner and he/she may give the patient a referral to a

while it still remains accessible in terms of fees and ad-

specialist in primary care or a referral for hospitaliza-

mission. It must be noted that the medical education in

tion. Emergency medicine is free in Bulgaria but recently

terms of medicine’s basics – anamnesis, status and con-

private emergency healthcare providers become popu-

tact with the patient, is very developed. However, low

lar. The funding directed to healthcare is not sufficient

accessibility to postgraduate specialization and very low

and is too low for EU. Also, there is a problem with the

income are reasons that make young Bulgarian doctors

required “clinical paths” (a direct translation) which are

to emigrate.

used so that the National Healthcare Fund pays the hospitals for a discharged patient.
The National Healthcare fund in Bulgaria decides
how much a “clinical path” costs but not all diseases
are included as a “path” which is a problem. A different
issue is that sometimes the medical actions in a clinical
path such as lab tests, imaging diagnostics, etc. are not
necessary but the doctor has to follow those determined
actions. If otherwise, the clinic/ward shall not receive
payment. Often a clinical path is equal to less money
than the minimum required for a decent treatment and
“Pneumonia” is one of those. Other clinical paths are too
beneficial for the standard in Bulgaria and this creates
imbalance.  Bureaucracy is also a problem and one of
the main tasks for a young doctor is to learn to write
down papers properly. Doctors must be perfect in their
papers, so that the National Healthcare Fund would not
fine the clinic. The patient’s outcome and wellbeing is
not considered as important by the National Healthcare
Fund, so they check and manage mostly the document
and not the patients.

Dr. Evgeni Kavrakov
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TurkMSIC Nedir?
Selman Birkan Özer
MÜTF bünyesinde faaliyet göstermekte olan

Bu kolların her birinin, her yerel kurulda

TurkMSIC Marmara Kulübü, TurkMSIC adı altında

yöneticileri vardır ve onların koordinasyonluğunda

40 tıp fakültesini birleştiren bir topluluğun okulu-

organizasyonlar düzenlenir. Bu organizasyonlarda yer

muzdaki yerel kuruludur. TurkMSIC içerisindeki faali-

alan tüm ogrenciler, bu çalışmaları ile uluslararası bir

yetlere katılan, aynı zamanda okulumuz içerisinde de

faaliyetin parçası olmakla kalmayıp, aynı zamanda boş

yeni faaliyetler ortaya koyan TurkMSIC Marmara’nın

zamanlarını bilimsel ve kültürel bu etkinliklerle doldu-

başkanı olarak size biraz TurkMSIC tan bahsedeyim.

rarak değerlendirmiş olurlar. TurkMSIC çatısı altında

TurkMSIC nedir? TurkMSIC (Turkish Medical Students

gerçekleştirilen her faaliyet organizatör ve katılımcı

İnternational Committe), siyasi olmayan, kar amacı

öğrencilerin tıp alanında deneyimlerini artırmakta,

gütmeyen, gönüllü tıp öğrencileri tarafından kurulmuş

bilgi düzeylerini daha da yükseltmekte ve onlara

ve yürütülmekte olan bir topluluktur. Türkiye’deki tıp

uluslararası bir vizyon katmaktadır.

fakültesi öğrencilerini bir çatı altında birleştirmeyi ve
faaliyetlerini koordine olarak sürdürmeyi, bu şekilde

Halk Sağlığı(SCOPH):

daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlar. 1952 yılında

SCOPH tüm dünyadan tıp öğrencilerini

kurulmuş olan IFMSA’ya (International Federation Of

öğrenmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri, işbirliği

Medical Students’ Association) tam üyedir. Bu sayede

yapmaları, keşfetmeleri ve ‘halk sağlığı’ ile ilgili küresel

diğer ülkelerle de birlikte çalışır, öğrenci değişimleri

sağlık sorunları, sağlık politikaları, sağlık desteği ve

yapar ve sadece Türkiye çapında değil uluslararası

eğitim etkinlikleri de dahil tüm konular hakkında

bir platformda faaliyet gösterir.TurkMSIC uluslararası

fikirlerini paylaşmaları için bir araya getirir.

öğrenci değişimi; bilimsel proje hazırlanmasına, yaz
okullarının düzenlenmesine ve bunun gibi bilimsel

Amacı, gelecekte daha sağlıklı bir dünya

faaliyetlerin Türkiye’deki pek çok tıp fakültesinde

oluşturmak için halk sağlığını geliştirmek, duyarlı he-

uygulanmasına olanak sağlar.

kimler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amacı
gerçekleştirebilmek için sağlıkla alakalı önemli gün ve

TurkMSIC’in 6 çalışma kolu vardır. Bu

haftalarda (Dünya Diyabet Günü, Dünya Kalp Haftası,

kollar; Halk Sağlığı (SCOPH), İnsan Hakları ve Barış

Dünya Sigarayı Bırakma Günü) halkı bilinçlendirmek

(SCORP), Tıp Eğitimi (SCOME), Üreme Sağlığı ve HIV/

amaçlı çeşitli projelerin tıp öğrencilerince uygulanması

AIDS (SCORA), Staj Değişimi (SCOPE) ve Araştırma

için uygun bir altyapı oluştururken, geleceğin

Değişimi (SCORE) kollarıdır. Üye olan tıp fakültelerinin

doktorlarına da kendilerini geliştirebilecekleri eşsiz

her biri bir “Yerel Kurul”dur. Yerel kurullar gönüllü tıp

fırsatlar sağlanmaktadır.

öğrencilerinden oluşurlar ve bu kollardaki tüm
faaliyetlerini bilimsellik amacıyla yürütürler.
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Tüm bu proje ve etkinliklerin yanı sıra SCOPH

bir noktaya getirmektir. Yaptığı çalışmalarla; tıp

gönüllüleri kendilerini geliştirecek faaliyetlerde de

öğrencisini, aldığı eğitimin her yönüyle ilgili bil-

bulunurlar. SCOPH Yaz Okulu ile hem kişisel gelişim

inçlendirmeyi ve en temel paydaşı olduğu kendi

adına çeşitli eğitimler alırlar hem de gelecek yıla

eğitimiyle ilgili sorumluluk almasını sağlar.

yönelik etkinlik planlamalarında bulunurlar. Böylelikle
yapılan projelerin ve etkinliklerin veriminin artmasının

Bu temel amaçları gerçekleştirmek için ortaya

yanı sıra ortak düzenlenen etkinliklerle de ulaşılan kitle

çıkmış olan Tıp Eğitimi Çalıştayları, ülke çapında tıp

genişletilmiş olunur.

öğrencilerinin hem tıp eğitimi konusunda bilgilenmelerini hem de bu konuda seslerini duyurmalarını

İnsan Hakları ve Barış(SCORP):
1983 yılında, mültecilerin durumuna dikkat

ve iradelerini ortaya koymalarını kolaylaştıracak bir
platform oluşturmaktadır. IFMSA tarafından da destekle-

çekmek için kurulan bu alt komite zamanla gelişerek

nen ve sıkı gözlem altında tutulan proje TurkMSIC’in

sağlıkla ilişkili her türlü hakkın (hasta hakları, hekim

gelecek vaat eden önemli projelerindendir.

hakları, çocuk hakları, kadın hakları vb.) savunulması,
insanların bu konuda bilinçlendirilmesi üzerine

Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS (SCORA):

çalışmalar düzenler. SCORP gönüllüleri, geleceğin
hekimleri olacak tıp fakültesi öğrencilerinin toplu-

SCORA, toplumu, başta HIV olmak üzere, Cinsel

mun sorunlarına duyarlı ve dünya barışına katkı

Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar hakkında bilinçlendirmeyi;

sağlayacak bireyler olarak yetişmesi için elinden geleni

HIV/AIDS ile yaşayan insanlara destek olmada ak-

yapmaktadır.

tif rol alarak, etiketlemeyi ve ayrımcılığı azaltmayı
hedefler.

Etkinliklerini çoğunlukla sivil toplum kuruluşları
ile birlikte yürütür. Bazı etkinlikleri (Dünya Kadınlar

Bunların yanı sıra SCORA, cinsiyet eşitliği,

Günü-SCORA, Kadın Çalıştayı-SCORA vb.) diğer alt

kadın hakları, üreme sistemi kanserleri, çocuk istismarı,

komitelerle birlikte yürütür.

ensest evlilikler, ergen gebeliği, cinsel eğilim, LGBTT
hakları ve pek çok diğer sorun üzerinde çalışmaktadır.

Tıp Eğitimi(SCOME):
Temel amacı, tıp öğrencisini, aldığı eğitim konusunda bilgilendirmek, fikir oluşturmak ve bu fikirleri

SCORA, HIV ve insan hakları gibi konular SCORP ile
birlikte;  HIV ve tüberküloz koenfeksiyonu gibi konular
da  SCOPH (Halk Sağlığı)  işbirliği içinde çalışır.

hayata geçirebilmesi için bir platform oluşturmaktır.
Tabi ki nihai vizyon ise, tıp eğitiminin kalitesini
artırmak yoluyla mezun olan hekimlerin “kalitesini” ve
dolaylı olarak da toplumun sağlık düzeyini daha üst
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Staj Değişimi (SCOPE)& Araştırma Değişimi (SCORE):

Biz de TurkMSIC Marmara olarak okulumuzda-

SCOPE ve SCORE, klinik ya da klinik öncesi

ki öğrencilere TurkMSIC etkinliklerine katılma olanağı

alanlarda, yurtdışında, 1 ay süreyle değişim yapma

sunuyoruz. Yapılan etkinliklerden haberdar ediyor, ken-

imkanı sağlayan alt komitelerdir. Değişim öğrencilerinin

dimiz yeni etkinlikler düzenleyip TurkMSIC birikimine

seçimi tıp ve İngilizce soruları içeren bir sınav ile olur.

katkıda bulunuyoruz. Okulumuzdaki diğer kulüpler

Değişime giden öğrenciler gittikleri ülkedeki değişim

gibi bir tıp fakültesi öğrencisinin sadece doktor değil

gönüllüleri (Contact Person-CP) tarafından karşılanırlar.

sosyal ve kültürlü insanlar olarak yetişmesi

Değişim süreci boyunca CP’leri onlarla ilgili tüm sorun-

gerektiğini düşünüyor ve onlarla koordineli çalışmaya

larla ilgilenip çözümler üretmeye çalışır. Aynı şekilde

özen gösteriyoruz. MÜTF ÖBAK yeni kurulan bir kulüp

yurtdışından gelen öğrenciler de ülkemizdeki çeşitli

olmasına rağmen yaptığı etkinliklerle ve aktifliğiyle

fakültelerde ağırlanırlar. Tıp öğrenciler, değişim

bizlere de heyecan veriyor. MÜTF öğrencileri olarak

süresince akademik bilgiler öğrenmek dışında farklı bir

hem tıp eğitimimize hem sosyal ve kültürel aktivitelere

kültürü tanıma fırsatı da bulurlar.

önem verdiğimizi herkese gösterecek çalışmalara imza
atabilmek dileğiyle..

Özellikle Araştırma Değişimi (SCORE)’ne gidecek öğrenciler için düzenlenmiş Pre Exchange Training
(PET), öğrencilerin değişim sürecini en yüksek verimle
geçirmelerini sağlayacak eğitimleri içiren bir platformdur. Platform, uzman öğretim görevlileri tarafından
verilen Bilim Felsefesi & Tarihi, Bilimsel Araştırma Etiği,
Araştırma Kurgusu ve Planlaması, Metodoloji, Temel
Biyoistatistik gibi seminerlerin yanısıra TurkMSIC
eğitmenleri tarafından verilen Kültürlerarası Öğrenme,

TurkMSIC Marmara Başkanı

Poster Hazırlama, Proje Hazırlama gibi eğitimleri içerir.

Selman Birkan Özer
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TurkMSIC - Polonya Tecrübesi
Öykü Uslu
Merhaba sevgili okurlar!

önce belirli bir miktar ödedim; ancak bu değişim,
konaklama, bir öğün yemek ve sosyal program göz

Ben geçtiğimiz yaz, temmuz ayı boyunca

önüne alındığında oldukça kabul edilebilirdi.  

TurkMSIC değişim programı çerçevesinde Polonya’da
bulundum.

Sizlere

de

bu

konuda

hem

kısaca

Bu program çerçevesinde haftada en az dört

bilgilendirme yapmış olayım hem de yaşadıklarımı az da

gün üniversiteye gidip konuyla ilgili çalışmalarda bulun-

olsa anlatayım istedim.

dum. Zaten laboratuvara gitmek benim için çok büyük
bir keyifti; çünkü bir şeyler öğrenirken aynı zamanda

Sınav ve daha sonra yapılan yerleştirmeler

çok da eğleniyordum. Benim projemin sahibi doktora

sonucu Polonya’ya gideceğim belli olduktan sonra ,ilk

öğrencisiydi , belki de bu yüzden inanılmaz iyi anlaştık.

iş olarak orada yer almak istediğim üç projeyi yazdım.

Yine laboratuvarda çalışan insanların da çoğunluğu

Tercihimi hem şehre hem de projeye göre yaptım ve

doktora öğrencisiydi. Projemiz yukarıda belirttiğim gibi

sonuç olarak istediğim şekilde Gdansk’ta  Osteosarkom

Osteosarkom hücrelerine tedavi bulmak üzerineydi.

hücreleri ile ilgili bir projede yer aldım.

Östrojenin toksik etki yaratmayan bir metaboliti olan
2-methoxyestradiol(2-ME)’nin kanser hücreleri üzerine

Konaklama konusunda çok kısaca bilgi vermek

iyileştirici bir etkisi olduğu ve nitrik oksit sentetazın

gerekirse diğer değişim öğrencileriyle beraber yurtta

(nNOS) üretimini indüklediği, nNOS’un da NO sentezini

kaldım, bir öğün yemeğimiz de verildi. Tabii gitmeden

arttırıp kanser hücrelerinin apoptoza uğramasına  
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neden olduğu hipotezimizi oluşturmaktaydı. Geldanamy-

diğer yerlerde bulunan değişim öğrencileriyle tanışma

cin ile 2-ME arasındaki ilişki de araştırılmaktaydı. Hücrel-

fırsatı bulduk hem de yeni şehirleri genelde bir rehber

ere verdiğimiz maddelerin etkisini araştırmak için akım

eşliğinde programlanmış bir biçimde gezmiş olduk.

sitometrisi , elektroforez vb. tekniklerden yararlandık.
Tabii ki bu sürede projeyi sonlandıramasak da old-

Daha çok fazla anım,anlatılacak çok şeyim olsa

ukça iyi ilerlemeler kaydedebildik . Ben de kendimi bu

da kısaca anlatmak istediklerim bunlardı. Herkesin eğer

konuda iyi geliştirebildiğimi düşünüyorum.

fırsat varsa böyle bir deneyim yaşamasını öneririm,sadece
edindiğim dostluklara dayanarak bile rahatlıkla pişman

Bilimsel projenin yanı sıra herkesin ilgisini çekeceği

olmayacaksınız

gibi sosyal programlar da bulunmaktaydı. Sadece benim

hatta

belki

de

yaşayacağınız

muhteşem zamanlar olacak diyebilirim.

bulunduğum şehirde on iki değişim öğrencisi vardı. Biz
bu süre sonunda aile gibi olduk, o kadar ki şimdi bile
sürekli bir daha ne zaman bir araya gelebileceğimizin
planlarını yapıyoruz. Grup olarak her akşamüstü kendimize bir etkinlik bulduk ya da hiç olmadı bir araya
gelip oyunlar oynadık. Hafta sonları da ülke çapında
başka şehirlere geziler düzenlendi, buralarda da hem

Gdansk’tan bir görünüm
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en

Bir Türk’ün Bulgaristanda Staj Macerası
Stj. Dr. Gökhan Tazegül
Soru: Stajı nasıl ayarladım?

Soru: Ee sonra?
Cevap:

Cevap: Ben stajımı TurkMSIC ile ayarladım. Bu

Alt

geçitten

yolun

öteki

tarafına

arkadaşlar senede bir gün sınav yapıyorlar. Bu sınav geçerken duvarlarda hep nazi işaretleri gördük.
100 ingilizce ve 100 tıp sorusundan oluşuyor. Tıp “Türkizizasyona karşı” bir grup tarafından

yapılıyorlarmış. Taksiye binmeden CP beni sanki

soruları 0.3, İngilizce soruları 0.7 puan değerinde.

Sınava girerken ülke tercihlerinizi de yazıp veri- gizli göreve çıkıyormuşçasına “No Turkish” diyerek
uyardı. Taksiciler pek sevmiyormuş ve daha fazla
yorsunuz. Ben birkaç sebepten ötürü ilk tercihimi
dolaştırıyorlarmış. Bana ayrıca güvenilir ve İngilizce
Bulgaristan yazmıştım ve oraya yerleştim. Yerleştikten
bilen bir şirketin numarasını da verdi. Yurda böylece
sonra birkaç belge geliş gidişleri oluyor, ondan songittik. Ancak o ne ki sevgili okur, gel gör ki beni
ra şehir ve bölüm seçiyorsunuz. Bana 2.tercihim
kadın olarak yazmışlar, Karolina ile aynı odaya
olan Filibe (Plovdiv) ve Genel Cerrahi verdiler.
koymuşlar! Mecburen beni 101 numaralı odada bir
gece misafir ettiler. CP beni bir yemeğe çıkarıp

Soru: Filibe’ye nasıl gittim?
Cevap:

Filibeye

gideceğim

için

yurda taksiyle geri yolladı ama, o odada uyunur

otobüsle

mu? Kafamı kaldırsam tavana değecek. Zemin kat,

git-

bilmediğin yer, korkudan açamıyorsun camı sonuna

meye karar verdim (uçakla gidince Sofya’dan geri

kadar, acayip bi gece geçirdim. Sonra boş odalar-

dönmek

dan birine aktarıldım da rahatladım ve tek başıma

gerekiyordu

ve

bagaj

sınırını

kesin

aşardım). Otobüse Temmuz ayı başında bura- kaldım.
dan bindiğim gibi kendimi 6-7 saat gibi bir süre
içerisinde

Filibe’de

buldum.

Şansıma

Soru: Ne yedin ne içtin nereleri gezdin?

otobüste

giderken üst kat komşularım ile karşılaştım, onlar belli yerlerde tercümanlık yaparak yardımcı

Cevap: Filibe’de bir adet McDonalds dışında fast food

oldular

adına restoran yok. Burger King ve KFC söylendiği

(çünkü

otobüsteki

muavin

Türkçe

kadarıyla sadece Sofya’da varmış, onu da gezerken

konuşmaktan çekindiğinden duyurular Bulgarca

oluyordu). Otogarda indiğim gibi oradaki CP(Contact görmedim. Onun yerine her tarafta pastaneler ve
dönerciler var. Tahminim şehir merkezinde 10 mePerson) beni karşıladı ve “Nerede kaldın dostum
trede bir 24 saat açık dönerci olduğu. Tabi bu abiletam 30 dakikadır otobüsünü bekliyorum içeridekiler
rimiz döneri bizim gibi ekmek arası yemiyor. Arap
otobüs buraya gelecek dedi ama seni yolun öteki
ekmeği dedikleri daha farklı bir ekmek var, içine
tarafına bırakmışlar dostum” diye muhabbete girdi.
bol salata ve yoğurt basıp yiyorlar. Genelde böyle
Evet işte burası Avrupa dedim (dostumlu falan).
beslendik, yurtta da birimizin odasına oradaki organizasyon mutfak kurdu, orada da bilimum
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soğuk içecek ihtiyaçları karşılanmış oldu. Gezdiğim

eni bile duydum. İnternet Türkiye’den hızlı sayılır

yerler ise 1 günlüğüne Sofya’ya gitmek, oradaki ama bizim kaldığımız yurdun yanındaki inşaattan
tarihi birkaç yeri gezmek (genelde kilise turizmi ötürü gittiğimiz günden 10-12 gün sonra geri geldi.
kurbanı olduğumu söylemek isterim) ve Bachkovo Wireless da her yerde bulunan bir nimet değildi.
Manastırı’na gitmek oldu. Bir de Hisarya’ya gidip

Yurt şehrin biraz dış kesminde bulunduğu için in-

Roma döneminden kalma surlara tırmandık o da

sanlar genelde wireless için yurda yakın bir pub/

koskoca ayın içerisindeki tek aksiyon oldu.

bilardo salonuna gidiyorlardı.
Soru: Peki stajın bilimsel kısmı?
Cevap: Genel cerrahide olduğumdan sabah 7.30

“Bir doktor her
şeyden anlamalı,
haberdar olmalıdır.
Burada da bir
doktorun MacGyver
dizisinden haberdar
olduğunu görüyoruz.”

gibi “vizit” için hastanede oluyorduk. Vizit hocaların
kendi aralarında toplanıp ameliyata gidecek hastaları
(günde 2-3 hasta) konuşmasından ibaret geçiyor.
Arada aksiyon olsun diye bizi dışarı çıkartıyorlardı.
Sonrasında ameliyathaneye intikal edip ameliyatlara
steril olarak girip yardım ediyordum. Teknolojik
açıdan imkanlar çok kısıtlıydı, bunun nedeni
devletin özellere %100 geri ödeme yapmasından
dolayı tüm hastaların özele kaçmasıymış. Türki-

Soru: Peki eğlence? İnternet her yerden çekiyor

yeden özel hastanelerin de Filibe içerisinde ofisleri

mu?

gözümden

kaçmamıştı.

Teknolojik

imkanlardan

bahsederken elektrokoteri iki ameliyathane salonuCevap: Eğlence hayatı Avrupa standartlarına göre nun ortak kullanması, dikiş iplerinin sarı bir sıvı
gayet güzel. Ufak bir yer olmasına rağmen bolca

içerisinde

sterilize

edilmesi,

kolesistektomi

gece kulübü/bar vardı geceleri insanların gittiği. yapılırken over klempi bulunmayan set dolayısıyla
Onun dışında adım başı kafe, tatlıcı, pastane gibi

kese boynunun elle klemplenmesinden (Ya da

gençlerin ilk buluşmalarını gerçekleştirdikleri yer- klemplenemeyip

tüm

taşların

dökülmesinden)

ler var (adettenmiş). Alkol sudan ucuz (GERÇEK- bahsediyorum. Hastanede hasta takip sistemi adına
TEN sudan ucuz, su bazı yerlerde 15-20 kuruş

birşey

göremedim,

intörnler

dosyalara

günlük

daha pahalı) ve Bulgarlar ev yapımı rakı/bira/

vital takipleri hastaları görmeden yazıp gidiyorlar

şarap hastası. Özellikle köylüler evinde rakı ya

ve tüm resmi belgeler o kağıtlar. Yani öyle MEDİN

da bira yapıyor ama ben patatesten votka deney- benzeri hasta takip sistemleri yok, hatta daha da
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ilerisi hastanelerde bilgisayar yok denecek kadar

bir kültürel etkileşim ortamı oluştu. İki taraftaki

az. Bu tarz bilgisayar sistemlerinin kullanılmaması

insanlar da birbirine çok farklı önyargılar ile

sadece hastane içerisinde değil diğer yerlerde de

yaklaşıyor ancak önyargıların yersiz olduğunu herkes

mevcut, örneğin tren istasyonunda hala MS-DOS ile

anlıyor ve bu açıdan önemli bir ders alınıyor bu staj

çalışan bilgisayarlar ile bilet kesildiğine şahit oldum.

sayesinde. İmkanı, fırsatı olan herkes böyle bir tecrübe

(Otobüs şirketlerinin biletleri elle yazdığı kısmına girmi- yaşamalı diye düşünüyorum diyorum ve yazımı burada
yorum bile.)

bitiriyorum.

İşte mutsuzluğun resmi: Keycardsız kilitli kalmak!

T.C. Büyükelçiliği Binası - Sofya

Soru: En çok nerede zorlandın?
Cevap: En çok dil konusunda zorlandım. Bir kere
alfabe farklı. İkincisi “eski topraklar” Türkleri sevmiyorlar, Ruslara tapıyorlar ve bundan dolayı hepsi Rusça
konuşuyor. İngilizce konuşan herhangi birini bulunca
tapınmak gerekiyor neredeyse. Ancak bu problemin
üstüne devlet okullarında gidildiğinden, İngilizceye
ağırlık verildiğinden bahsettiler.
Soru: Genel olarak değerlendirirsen?
Cevap: Genel olarak gayet iyiydi, ekiple tanışıp
takılmaya başladıktan sonra eğlendim ve gayet güzel
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Ciao Bella!
Stj. Dr. Kübra Söğütlügil
“Hayatımız boyunca bugünü unutmayız
herhalde.” demiştik uçağa bindiğimizde. Henüz
anonslar Türkçe yapılıyorken, aylardır beklediği günün
geldiğine inanamıyor insan. Erasmus ofisinde beklemek,
İtalya’dan gelecek maili beklemek, belgelerin imzadan
çıkmasını beklemek gibi yorucu, stresli ve beklemekle
dolu bir süreç yaşarken ister istemez umudunu kaybedip “Gidemeyeceğiz herhalde.” diyorsun ve işte o gün
geldiğinde -ki süreç ne kadar bunaltıcı olursa olsun o
gün mutlaka geliyor- inanmakta güçlük çekiyorsun.
Hakkında duyduğumuz yüzlerce kötü
şeyden sonra (toplanmayan çöpler, köpek pislikleri,
hırsızlıklar) Napoli’ye beklentisiz olarak vardık.
Gördüğümüz şehrin tarihi, büyüklüğü, güzelliği bizi
fazlasıyla etkiledi. İlk günler, gözlerimizi binalardan
alamadığımız için birkaç defa çöplere takılmadık değil!
Kendi adıma, Napoli’deki ilk günlerimde
İtalyanları biraz garipsediğimi söylemeliyim.
Dilencilerin “Allah rızası için ekmek parası” modunda kahve parası istemeleri, “İtalyanca bilmiyorum.”
dediğimde karşımdaki İtalyan’ın “Hmm” diyerek daha
yavaş bir İtalyancayla konuşmaya devam etmesi,
kapalı alanlarda herkesin evindeymişcesine sigara

yiyebilmeleri, sabah kahvaltısında sadece tatlı yemeleri

içmesi ve sonra sigara içmeyen bana “Bizde ‘Türk

ve tuzlu da yiyen bizleri garipsemeleri...

gibi sigara içmek’ diye bir deyim vardır.” diyip gülmeleri, Pazar günleri süpermarketlerin kapalı olması,

Ama zaman geçtikçe, daha çok pizza, makarna

İtalyanların birbirleriyle kavga edermişçesine bağırarak

yedikçe, tüm bunlar bana normal gelmeye başladı.

konuşmaları ama sonra kahkahalarla gülmeye

Karşı komşumuzdan sokağımızdaki marketin manavına,

başlamaları, herkesin Napoli metrosundaki sağır eden

sokakta gördüğümüz insanlardan hastanedeki

siren sesi yokmuş gibi davranması (acaba bu sesi

görevlilere kadar herkes bizi kabullendi, sevdi ve bize

duyan sadece ben miyim diye düşünmüştüm!), öğlen

de “Ciao bella!” diye selam vermeye başladılar.

pizza yedikten sonra akşam makarna
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Erasmus sadece farklı bir şehirde yaşamak değildi, bir

Eğer Erasmus’a gidip gitmemek konusunda

kıtanın tamamı önümüze serilmişti! 10€’a uçak bileti

kararsızsanız bu konuyu düşünerek daha fazla vakit

bulabilince, vize derdim olmayınca bir de İtalyanların

kaybetmeyin ve gidin! “Ama ya dersler?” demeyin!

Erasmus öğrencileri için inanılmaz rahat programları

Zaten MÜTF çok önemli ve yoğun olan bazı stajları

olunca istediğim an istediğim şehre gidebildiğim bir

(bkz: Dahiliye) yurtdışında almanıza izin vermi-

dönemdi. Dünyanın çeşitli yerlerinde yeni insanlarla

yor, kısacası kaybettiğiniz pek bir şey olmuyor,

tanışmak, en sevdiğim filmlerin çekildiği kafelerde

kazandıklarınız da yanınıza kar kalıyor. :)

kahve içebilmek, kendimi kaybedercesine pizza yemek,
anlık kararlarla yaşamaktı aynı zamanda.
İnsan eğlenince zaman uçarmış! Benim beş
ayım da uçtu. Şu ana kadarki hayatımın en güzel
dönemiydi. Çok sevdiğim iki arkadaşımla, çok sevdiğim
bir şehirde şirin kırmızı bir evde çok güzel vakit
geçirdim. “Tıpta Erasmus olur mu ya?” diyenlere de
“Yaptım, oldu.” dedim.
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Parkinson Yaz Okulu
Stj. Dr. Pınar Kuru

Parkinson Yaz Okulu bu sene 23 Temmuz-31

Eğitime katılım ücreti 150 Avro’ydu. Bunun

Ağustos tarihlerinde Varşova’da gerçekleşti.

içinde eğitim masrafı, 3 öğün yemek, konaklama dahil.

Sinirbilime ilgim olduğu için sosyal medyada konu ile

Tabi esas masrafları sponsorluklarla karşılayabiliyorlar.

ilgili yerlere üyeliğim var. Bir gün telefonumdan

İlk günlerde Parkinson Hastalığı hakkında yine

haberleri kontrol ederken bu seneki eğitimle

bilgilendirme, birbirimizi ve kültürlerimizi tanıma, stres

ilgili habere rastladım. Bilgisayarı açıp kontrol ettim.

yönetimi gibi eğitimler aldık. Sonraki günlerde gruplarla

Özgeçmişimi ve referans mektuplarımı gönderdim.

ayrılıp belirli konularda araştırmalar yaptık. Sunumlar

Birkaç gün sonra kabul edildiğime dair e-posta geldi.  

hazırladık ve topluluk karşısında sunumlar yaptık.
Yabancı dilde sunum yapma becerisini geliştirme

İstanbul Polonya Başkonsolosluğu’ndan direkt

anlamında oldukça faydalıydı. Katılımcılar sağlık

randevu alınabileceği gibi VFS Polonya’dan da randevu

alanında hizmet veren alanlardan geniş bir yelpazeye

alınabilir. Standart Schengen evrakları gerekiyor. Vize

sahipti. Psikolog, Fizyoterapist, Eczacı, Tıp Öğrencisi,

sonucu 1 hafta sonra belli oluyor. Ulaşım için THY ve

Sağlık Bilişimi konularında çalışan arkadaşlarımız

LOT olarak iki seçenek var. Pek bir fiyat farkı yok.

vardı. Farklı disiplinden insanlarla çalışmak olaylara

Karşılaştırmalı olarak uygun olanı tercih edilebilir.

farklı bir bakış açısı ile yaklaşmanızı sağlıyor. Kurs

Havaalanından şehir merkezine otobüsler var. Para

sonunda kendi projemizi hazırladık ve alanında uzman

birimi olarak Zloty geçerli, Avro kabul etmiyorlar.

hocalarımız karşısında bu projelerimizi sunduk. Çok

Ancak para çeviri işlemini havaalanında değil, şehir

kısıtlı bir sürede güzel projeler hazırladık. Parkinson

merkezinde yapmanızı tavsiye ederim.

hastalığının tarihçesinden en güncel tedavi
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yaklaşımlarına kadar tüm detayları inceledik.

Bir de Krakow var. Varşova’dan trenle

Zaman yönetimi, iş birliği, kendini uluslararası bir

ulaşabilirsiniz. Benzetmek ne kadar uygun bilmem

platformda ifade etmek anlamında da oldukça faydalı

ama Türkler Varşova’yı Ankara’ya, Krakow’u İstanbul’a

bir eğitimdi. 2013’te Montreal’de 16-25 Eylül tarihlerinde

benzetiyor. Varşova’dan önceki başkent Krakow.

gerçekleşecek olan Parkinson Yaz Okulu’ na katılmak

Kapalıçarşı’ya benzeyen UNESCO koruması altında en

isteyen arkadaşlar internet sitesini takip edebilirler:

eski ticaret merkezlerinden biri şehrin tam kalbinde.

(http://www.parkinsonsummerschool.com/News/

Özellikle Amberler ve yerel ürünler dikkat çekiyor.

quick-facts.html)
Bunun yanı sıra Polonya’da en sık
Varşova hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse:

karşılaşacağınız mimari kiliseler. Bunun dışında çok bir

2. Dünya savaşında tamamen yıkılmış bir

özelliği yok.

şehir. Sadece Praga denilen bölgede korunmuş yapılar
var. Onun dışında kalan tüm yapılar savaştan sonra

Yine de yolunuz Polonya’ya düşerse gidip

yeniden yapılmış. Küllerinden doğan şehir diyorlar.

görmekte fayda var.

Şehrin birçok bölümü halen yeniden yapım halinde.
Metro sistemi bir Türk firması tarafından genişletiliyor.
En sevdiğim yer göletleri, yeşilliği, operası ve tabi ki
tavus kuşlarıyla ünlü Lazienki Parkı’ydı. Chopen ve
Marie Curie en değer verdikleri tarihsel şahsiyetler.
Gezilecek yerler genel olarak tek bir yol üzerinde.
Başından sonuna gittiğinizde büyük çoğunluğunu
görmüş oluyorsunuz.

74

Yeryüzü Doktorları - Doctors Worldwide
İsimsiz
Yeryüzünde, bahar olmasına rağmen bir gün

Irak, Kosova, Guatemala, Makedonya, Endonezya, Lüb-

olsa dahi baharın gelmediği, oruç misali bir ömür

nan, Afganistan, Pakistan, Lübnan, Gürcistan,

iftarı bekleyişin hiç bitmediği, duaların yaşamaya

Azerbaycan, Yemen ve Somali  yer almaktadır.

dair değil de ölmeye ait olduğu, çocukların gülmeyi kendine yakıştıramadığı, gözlere inen perdenin

Orta Doğu’da yaşanan Arap Baharı’nın

hayatları kararttığı, menekşelerin açamadan solduğu...

ardından özellikle Suriye ve Yemen olmak üzere

Birçoğumuzun adını dahi bilmediği ya da bilmezlikten

birçok ülkede sivil ölümleri ve ağır silahlı yaralanmalar

geldiği öyle yerler var ki.

meydana gelmiştir. Yaralı tedavilerinin yerel doktorlar
tarafından gerçekleştirilemediği bu bölgelere, Yeryüzü

Yeryüzünün dört bir yanında insanlar savaşa,

Doktorları acilen plastik cerrahi, genel cerrahi, beyin

fakirliğe, açlığa, salgın hastalıklara ve doğal afetlere

cerrahisi ve ortopedi branşlarından oluşturduğu bir

karşı hayatta kalma mücadelesi verirken, dünyanın

uzman hekim ekibi göndermiştir.

büyük çoğunluğunu ise üç maymun misali hayatını
sürdürüyor. Temel tıbbi bakım ve sağlık hizmetlerinden

Yeryüzü Doktorları,  baharın gelemediği Kardeş

mahrum bir insanın, bir hastanın, bir sakatın, bir

Coğrafyalarda Sağlık Baharı projesi kapsamında Orta

felaketzedenin, bir mazlumun veya bir mağdurun

Doğu’daki birçok mülteci kampına acil yardımlarda

acısını yüreğinde hisseden, bunun sorumluluğunu idrak

bulmaya devam ettiği gibi kalıcı sağlık hizmetlerinin de

eden, umut ve insanlık namına yola çıkan Doctors

alt yapısını organize etmektedir.

Worldwide (Yeryüzü Doktorları), uluslararası bir tıbbi
yardım kuruluşu olarak 2000 yılının Nisan ayında

12,5 milyon insanın kuraklık yüzünden

İngiltere’de kurulmuştur.

ölümle burun buruna geldiği Doğu Afrika’nın sessiz
bekleyişine de sessiz kalamayan Yeryüzü Doktorları,

Yeryüzü Doktorları, “Orada ve Her Yerde”

“Afrika’ya Hayat Operasyonu”  projesi kapsamında,

sloganı ile din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin,

Mogadişu’da ameliyat gerçekleştirebilme kapasitesine

yeryüzündeki tüm ihtiyaç bölgelerine tıbbi ve insani

sahip Şifa Hastanesi inşasını tamamlamıştır. Yeryüzü

yardım götürmeyi hedef edinmiştir.

Doktorları Şifa Hastanesi’nde çalışacak 9 hekim, 3
hemşire ve 1 laboranttan oluşan Somalili personeli de

Çalışmalarını aralıksız sürdüren bu gönül

Türkiye’ye getirerek, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

insanları, bugüne kadar dört kıtada 30’a yakın ülkeye

Hastanesi’nde eğitim vermiştir

tıbbi ve insani yardım ulaştırmıştır. Bunlar arasında, Sudan, Inguşetya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Filistin,

   Günde yarısı çocuk 200 civarında insanın açlık,

Sierra Leone, Gana, Hindistan, Kenya, Bangladeş, Nijer,

susuzluk ve buna bağlı hastalıklar nedeni ile öldüğü

Gine Bissau, Suriye, Libya, Sri Lanka, Bosna Hersek,

Somali’de yine ‘Afrika’ya Hayat Operasyonu’
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kapsamında bir ailenin 1 aylık gıda ihtiyacını

Yeryüzü Doktorları, 23 Ekim 2011’deki ilk

karşılayacak kuru gıda paketleri dağıtılmış ve bu

depremin ardından “Van için Hep Birlikteyiz” proje-

paketlerden de binlerce insan faydalanmıştır. Yeryüzü

si adı altında, Van’da medikal arama kurtarma

Doktorları’nın Afrika için hazırlamış olduğu Kurban

çalışmalarının, Sahra hastanesi kurulmasının, gıda ve

kampanyasıyla Somali’de ve Kongo’da kesilen

ilaç yardımının, mobil sağlık projesinin, birinci basamak

kurbanlar 35.000’e yakın fakir aileye ulaştırılmıştır.

sağlık hizmetlerinin, psikolojik ve sosyal destek projesinin, ağız ve diş bakımı bilinçlendirme eğitimlerinin, ilk

Doğum sırasında annenin mesanesinde ve

yardım eğitimlerinin dâhil olduğu birçok projeye imza

doğum kanalında oluşan yırtık kısaca “fistül” olarak

atarak, Van halkının afet sonrasında doğan ihtiyaçlarını

tanımlanır. Yetersiz beslenme ve çok küçük yaşta

karşılamak için seferber olmuştur.

doğum yapmaya zorlanma gibi sebeplerle 100.000’den
fazla kadının fistül hastası olduğu Nijer’de, pis koktuğu

Karmaşık gösterilen hayatın içinde zihinlerde

için şehrin dışına kovulan kadınların bu durumu ise

unutturulmuş en batıdan en doğuya kadar ne ka-

kısaca “ÖLÜMDEN ÖNCEKİ AZAP” olarak anılmaktadır.   dar mazlum, mağdur ve yardıma muhtaç insan varsa
Sürekli idrar kaçırma ile tekrarlayan enfeksiyonlar ve

bizlere insanlığın zulme uğrayışını, çöküşünü ve yok

ölü doğumlar ile sonuçlanan oldukça ağır bir hastalık

oluşunu fısıldıyor. İnsanlık, ancak duyulmadık tek

olan “fistül”ün tek tedavisi cerrahidir. Nijerli anneleri

bir fısıltı kalmadığında varlığına kavuşabilir. Yeryüzü

acılarla dolu bir yaşama mahkûm eden hastalığın teda-

Doktorları, kendisinin beklenilen olduğunu bilen gönül-

visi için bugüne kadar 85 Nijerli fistül hastasını şifaya

lüsü ve destekçisi ile birlikte insanlığı, sağduyuyu,

kavuşturan Yeryüzü Doktorları, gönüllülerinin katkıları

merhameti, iyiliği ve kardeşliği yeryüzüne yaymak için

ile “Umut Menekşeleri Projesi” kapsamında bölgeye
maddi ve tıbbi yardımlarını sürdürmektir.

“ORADA VE HER YERDE”.
Yoksula ve yoksuna verdiği hayatla aslında kendi

   Gülümsemek en çok da çocuklara yakışır,

hayatına anlam kazandırabilmek için…

aslında. Yarık dudak-damak, yanık kontraktürü,

Vermek için gidip, alanlardan olmak için…

doğumsal ekstremite anomalileri, hipospadias ve

İsimsiz

ameliyat sekelleri gibi hastalıklardan muzdarip fakat
yeterli imkâna sahip olmadığı için ameliyat olamayan çocukları da görmezden gelmeyen Yeryüzü
Doktorları, “Gülümseyen Çocuklar” projesi kapsamında
birçok bölgede yüzlerce estetik ameliyatı yapmış ve
yapmaktadır.
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Yale Nörogenetik Deneyimleri
Stj. Dr. Pınar Kuru
Vize,  Yolculuk ve Konaklama

Evi www.craiglist.com adresinden buldum. 1,5 aylık

Vize için ABD konsolosluğunun internet

kira ve diğer giderler (Su ve internet ücreti) toplam

sitesinden sizin için uygun olan vize formunu

650 dolar tuttu. Yale mezunu bir çiftle kaldım.

dolduruyorsunuz ve gerekli ücreti bankaya

Kendileri oldukça yardımseverdi . Gittiğimin 2. günü

yatırıyorsunuz.

doğum günümdü. Sürpriz doğum günü partisi bile
yaptılar. Laboratuara 20 dakikalık yürüme mesafesinde

Gerekli evraklar Avrupa ülkelerinin

olduğu için toplu taşıma kullanmadım. Ama istenirse

konsolosluklarıyla karşılaştırıldığında çok daha az. DS-

günün belli saatlerinde ortak noktalardan Yale Shutte’ı

100 formu, kabul edildiğinize dair belge yeterli oluyor.

kullanabilirsiniz.

Görüşmeye giderken yanınızda telefon vb. elektronik
eşya götürürseniz emanete almıyorlar. Esnafa 5 TL

Bilimsel Deneyim

karşılığı bırakabiliyorsunuz.

6 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında Yale
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörogenetik Laboratuar’ında

Görüşme esnasında size nereye, ne amaçla

staj yaptım. Laboratuar’ın başında başarılı Türk beyin

gideceğinizi soruyorlar. Eğer yaz stajı için gidiyorsanız

cerrahlarından Murat Günel var. Kendisi hem aktif

‘internship’ demeyin Çünkü B1-B2’ye uygun olmadığını

cerrahiyi sürdürüyor hem de her bulduğu fırsatta

“J” türü vize almanız gerektiğini söylüyorlar. Gözlemci

laboratuara geliyor ve deneyleri kontrol ediyor. Her

(Observer) anahtar kelime. Görüşme 2-3 dakika sürü-

Cuma günü yapılan toplantılarda deneylerle ilgili

yor. Vizeniz onaylandıysa 2 gün içerisinde pasapor-

değerlendirme yapılıyor ve projenin devamı için belirle-

tunuz adresinize geliyor.

nen hedeflerle ilgili ne aşamada olunduğu tartışılıyor.

Uçak biletini ben Delta Havayollarından aldım.

Ben gitmeden önce Kaya hoca (Tıbbi Ge-

Günleriniz konusunda esnekliğe sahipseniz uygun

netik doktorası yapan bir abimiz) yayınlanmış

fiyatlı bilet bulabiliyorsunuz. Tavsiyem her zaman uçak

araştırmalardan örnekler göndermişti. Gitmeden

biletini vize sonucundan sonra almanız. Biletlerde

önce neler yaptıkları hakkında bilgi sahibi

değiştirme yapılmadığı için sıkıntı yaşamazsınız. Ben

olabilmek için onları okudum. Laboratuar’ın ilk günü

gidiş-dönüş biletini 885 TL’ye aldım. İkramları güzeldi

araştırmacılarla tanıştım. Victoria, Günel Lab’ın önemli

ve konforlu bir yolculuk geçirdim. Hava alanından New

araştırmacılarından. Murat hoca onunla çalışmamı

Haven’a gidebilmek için çeşitli alternatifler var. Shuttle

önerdi. Sonraki 3 gün başka bir araştırmacı kan özütü

kiralayabilirsiniz, New York Merkez istasyonundan

çıkarma eğitimi verdi. Ancak güvenlik nedeniyle oranın

trene binebilirsiniz ya da otobüsle gidebilirsiniz. Ben

resmi çalışanı olmayanların kan ile teması olabilecek

treni tercih ettim. Shuttle’a göre daha uygundu. Yale’in

deneylere aktif katılmasına izin verilmiyor.

öğrenci evi yoktu. O nedenle de kiraladım.
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Yaptığımız deneyleri not aldığım bir deney

derecede büyük. Sipariş ettikleri ürünleri bekleme

defterim vardı. Stajım boyunca yaptıklarımızı ona

süresi oldukça kısa.

kaydettim. Daha sonraki üç hafta Victoria ile çalıştım.
Önce deneyleri hakkında bilgi verdi. 1-2 gün onun

Sonraki 3 hafta ise laboratuarın diğer bölü-

yaptıklarını gözlemledim. Daha sonra işlemleri kendi

mündeydim. Burada da kök hücre çalışmaları, immüno-

kendime yaptım. Genel olarak her yapılan deneyde

histokimya çalışmalarını gözleme fırsatı buldum. Bu

standart kitler ve protokoller var. Birkaç değişiklik

gözlemlerimin en büyük katkısı özgüven katması oldu.

dışında bu standartların dışına çıkılmıyor. Biz tümör

Doğru bir araştırma hipoteziyle ve imkanlar ölçüsünde

örneğinin kalite kontrol basamağından Sanger

araştırma yapmak sanıldığı kadar zor değil. Sadece

sekanslamasına kadar olan basamakları yürütüyor-

kalpten istemek ve kararlı olmak gerekiyor. Araştırma

duk. Aynı zamanda Sanger Sekans sonuçlarına göre

sürecinde tabiki zorluklarla karşılaşılabilir ancak

mutasyon tespitlerini inceledik. Yapılan araştırmalar

çalışmalarımızda her zaman kararlı olmalı ve yaptığımız

çok uzun süreli araştırmalar ve bütün laboratuar ekibi

işe inanmalıyız.

araştırmanın başka bir basamağını yürütüyor. 10-15
kişilik büyük bir ekibin aynı proje için çalışması büyük
bir güç birliği. Tabi araştırmaların bütçeleri de aynı
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Gezi-Yaşam

New Haven, New York şehri ve Boston’a

Öncelikle yaşadığım çevreyi tanımak adına

neredeyse eşit mesafede. Tren’le gidebilirsiniz ama

New Haven’ı gezdim. Yale Cushing Center

ziyaret edeceğiniz tarihleri önceden ayarlayabilirseniz

kütüphanenin alt katında. Yale’e giderseniz mutlaka

MegaBus gibi otobüs şirketlerinden 1 dolara bile bilet

görmenizi tavsiye ederim. Beyin ve Sinir Cerrahı

bulmanız mümkün. New York’ta çok fazla müze var.

Harvey Cushing’in doku örnekleri, kitapları, cerrahi

İlginize göre seçebilirsiniz. Tüm dünya mirası nasıl

aletler.. Aynı zamanda kendisi ile ilgili bir video da

olmuşsa buralara kadar gelmiş!. Gez gez bitmez yani..

hazırlamışlar. İlham verici bir yer.  
5. Cadde’den Merkez Park’a çıkıp 7. Caddeden
Chapel Sokağı New Haven’ın meşhur sokağı.

inebilirsiniz. Tabi yorulduğunuzda metroya atlayın. Belli

Başından sonuna yürümenizi öneririm. Bir çok

saatlerde Özgürlük Anıtı’nın etrafında ücretsiz feribot

dükkan ve kafe bulabilirsiniz. Müzelerde genelde bu

turları var. Genel olarak etkileyici bir şehir değil.    

yol üzerinde. Gıda alışverişi için çok fazla seçenek

Boston ise Avrupa tarzında kurulmuş bir şehir.

yok. Tekelleşme var. Nüfusu da çok kalabalık

Harvard, MIT gibi ünlü üniversiteler burada. Süreniz

olmadığından ihtiyaç duymuyor olabilirler. Çünkü nere-

kısıtlıysa şehir turu yaptıran özel işletmeler var. Açık

deyse herkeste araba var ve alışverişlerini şehir dışına

otobüsle şehri gezdiriyor, aynı zamanda gezilen

yakın büyük alışveriş merkezlerinden yapıyorlar. Tabi

yerleri anlatıyor. Denizden de tur yaptıran ördek

bir de gitmişken The Bar’ın pizzasından tatmadan

turlarını kapsayanları da var. Kısa sürede şehir

olmaz.

hakkında fikir edinebilmek için önerebilirim.

Brooklyn Köprüsü’nden bir görünüm
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Lars Von Trier - Film Eleştirisi
‘İyi bir film ayakkabınıza sıkışmış bir çakıl taşına benzer.’
Ceren Çiçek

Bir yönetmen düşünün; dahice kullandığı bir

Trier Danimarkalı birkaç yönetmen ile birlikte

tekniği, gün yüzüne çıkardığı  huzursuzluklarınız ve

teknolojik gelişmeler sonucunda sinema kültürüne ha-

hiç şüphesiz mesaj verme kaygısı olsun.  

kim olan ‘sinema bir yanılsamadır’ anlayışı başta olmak
üzere, burjuva ideolojisine dayalı olan bireysel tür

Sinemanın izleyiciyi iki ayrı kutuba ayırdığı

sinemasına, yıldız oyunculara, yapay ışık ve

en belirgin noktalarından biri hiç kuşkusuz Lars Von

mekan tasarımlarına ve de yüzeysel aksiyon

Trier’in yapımlarıdır. Daha çocukken sinemanın dış

sahnelerine dayalı günümüz sinemasına hakim olan

dünyaya açılan bir kapı olduğunu düşünen Trier,

trende karşı duruş sergileyen ve anti-amerikan bir

süper 8 kamera ile 11 yaşında iken ilk filmlerini

çizgide duran Dogma 95 manifestosunu yayınlamıştır.

çekmeye başlamıştır. Amerikan sinemasındaki bir çok

Bu manifesto doğal mekan, doğal ışık, doğal ses, el

yönetmenin aksine gözümüzü mutlu sonlarla boyayıp

kamerası ve 35 mm film formatı gibi film yapımlarıyla

bize umut vermek niyetinde değildir ve sinemanın

ilgili katı kuralları kapsıyor. Bununla birlikte sinemaya

illüzyon kavramına dolayısıyla izleyiciye çarptığı

yeni bir soluk getirdiği şüphesizdir.

tokatla düşünceleri altüst eder. Diyebiliriz ki Trier
Danimarka’nın huzursuz ve tedirgin ikinci Hamlet’idir.

Trierin ilk üçlemesi olan Avrupa-Triology’de
kullandığı renk karelerini, sahnenin değişen açılarını,
yakın çekimlerini görebiliriz. Filmlerinin kimi yerlerinde
tekniğin, karakterlerin ve konunun önüne geçmesi hiç
kuşkusuz onu diğer yönetmenlerden ayıran en büyük
özelliğidir. Triology’de Alman dışavurumculuğu ile
Amerikan kara-film eserlerinden feyz alan Trier bireyin
yabancılaşmasına dikkat çeker. Yabancılaştırmada
aslında sahnedeki kişi üstünden seyircinin değer
yargılarını kökten sarsıcı bir ters yüz etme işlemini
dahice kullanır. Ayrıca Trier bilinçaltının oynadığı
oyunları ve hipnozu karakterleri üzerinde önemli bir
unsur olarak kullanarak seyirciye Avrupa tasvirini
başarılı bir şekilde aktarmaktadır.
Trier sinemasının ilk örnekleri niteliğinde olan
bu filmleri sıralayacak olursak; Element of The Crime
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(Suç Unsuru), Epidemic (Salgın), Europa(Avrupa)
şeklinde ilerler. İçeriğin Avrupa üzerinden anlatımı
nedeniyle Triolog’ye Avrupa ismini vermiştir.Her üç
filminde içerikle birlikte biçim ve ana kahramanlar
benzerdir. Kullanılan hipnoz, renk kullanımında ortaya
çıkan rahatsız edici gerçek dışılık, yakın çekimler film
izlediğiniz hissini uyandırmakta çok başarılı. Gerçek ile bilinçaltının iç içe geçtiği bu yapımlarda Trier
genel olarak karanlık bir Avrupa portresi çizmiştir.
Sergilediği Avrupa’da insana dair üç şey vardır; suç,
salgın ve savaş.

   

Europa’da ise karanlık, kasvetli II.Dünya

savaşı yorgunu olan Almanya’ya gelen Amerikalı Leo
Element of The Crime’ da bir cinayet vakasını

dünyanın iyi bir yer olduğuna ve insanlık adına

çözmek adına Avrupa’ya dönen dedektif Fisher,

yardım etmenin dünyayı kurtaracağına inanan idealist

zaman içinde yakalamaya çalıştığı seri katili anlamak

biridir. Zentropa adındaki trende yataklı kondüktörü

için onun gibi yaşamaya başlar ve bir süre sonra

olarak çalışmaya başlayan Leo, sıkı kuralların arasında

şiddete bulaşır. Fisher’ın idealist tavırları Avrupa’ya

zamanla sıkışır. İdealist fikirlerle geldiği Almanya’da

ayak bastığında devam etse de  Avrupa’nın karanlık

aldığı kararlar yüzünden her şey ters tepmeye başlar.

yüzünde zamanla değişmiştir. Şiddetin insan doğasında

Son ana kadar saflığından kurtulamayan Leo, Alman

bulunduğu ve her bireyde koşullarla birlikte ortaya

darkafalılığının yarattığı kaos durumunda savaş sonrası

çıkabileceğini Trier çarpıcı bir şekilde aktarıyor.

Avrupa’nın genel halini gözler önüne serer.

Epidemic yapımında yazdıkları senaryonun

Savaş kaybedilmiş olsa bile faşizmin etkileri

kaybolmasıyla yeniden senaryo yazmaya uğraşan

Almanya’da silinememiştir. Faşist devlet yıkılmıştır ancak

yönetmen ve senaryo yazarının farkında olmadan

toplum özünde tamamen faşist kalmıştır.

yarattıkları salgını anlatıyor. İki farklı öykünün iç içe
geçmesi sonucu yazarların yarattığı Dr. Mesmer karak-

Trier, Avrupa’nın karanlık yüzünü masalcı  

teri salgın hale gelen virüsü engellemek isteyen idealist

anlatımdan uzak, sert ve gerçekçi bir üslupla bu

biridir fakat çantasındaki virüs ile salgının yayılmasına

üçlemede bize gösteriyor. Zaten bu üslup  Trier

sebep olur. Salgına yakalanan kızın cinnet geçirdiği

sinemasının olmazsa olmazlarından. Bir arkadaşımın

sahne  izleyenleri oldukça rahatsız edecektir. Hiç

tavsiyesiyle izlemeye başladığım Trier’in ne derecede

kuşkusuz bu Trier’in atmakta olduğu ya da olacağı

bağımlılık yarattığını gördüm, darısı başınıza...

tokatlarından biridir.
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Harry Potter ve Tıp Fakültesi
Stj. Dr. Gözde Temiz
Yazar Joanne Rowling’in elinden çıkan Harry

soktuğunda, normalde tek bir asa hareketiyle kesikleri

Potter serisini okumak, bir kere kendini kaptıranlar için

kapatan şifacılar,bu kesikleri kapatamadılar.Çünkü

büyük bir hobi haline gelmiştir hep. Öyle ki, çoğumuz

yılanın zehrinde kesiklerin kapanmasına engel olan

okumaya başladığımızda, kitaptaki kahramanların

bir lanet vardı. Bu yüzden Bay Weasley, hastanede

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na başladığı

tamamlayıcı tıpla ilgilenen stajyer şifacıyla anlaştı ve

yaştaydık ve ister istemez bu seriyle büyüdük. Ama

Muggle’ların dikiş yöntemlerini denemeye karar

hikayeye o zamanki bakış açımla tıp fakültesine girdik-

verdiler! Ancak yılanın zehri sütur ipliklerini de eritti!

ten sonraki bakış açım arasında epey fark var. Orada

Sonunda Baş şifacı çok uğraşıp bir panzehir oluşturdu

insanların sağlık sorunlarını çözme biçimi ile bizimki

da, ancak öyle çözüm bulunabildi. Üstelik kocasının

arasındaki farklılıklara bakıyorum da; bundan uzun

Muggle yöntemlerini denediğini öğrenen Bayan

bir yazı olurdu diye düşündüm ve bu yazıyı okuyan

Weasley, hayatını bu şekilde tehlikeye attığı için ona

herkes eğlensin istedim.

çok kızdı!

Öncelikle, orada insanlar büyücüler ve
Muggle’lar (büyücü olmayanlar) olarak ikiye ayrılıyor.

Orada pek hoş karşılanmıyoruz. Peki o zaman,
onların nasıl bir sağlık sistemleri var?

Orada doktor kelimesi yerine “şifacı” kelimesi
kullanılıyor. Hastanenin içerisinde beyaz önlük değil;

Büyücüler tüm hastalıklar için St.Mungo Sihirsel

limon yeşili cüppe giyiyorlar, yakalarında çift yılan

Hastalıklar ve Sakatlıklar Hastanesi’ne gidiyorlar ama

amblemi yerine çapraz duran bir asa ve bir kemik

bizim gibi anabilim dalları yok. Hastanenin koğuşları

amblemi var. Harry ve en yakın arkadaşı Ron arasında

şöyle: Eşya Kazaları, Yaratıkların Yol Açtığı Yaralan-

geçen şu diyalog, büyücülerin bizlere bakış açısını çok

malar, Sihirli Böcekler, İksir ve Bitki Zehirlenmeleri,

iyi anlatıyor.

Büyü Hasarı. Kullandıkları yöntemler ise asa ile yapılan
büyüler ve şifacıların hazırladığı iksirler sonucu ilaca

Harry (Büyücülerin hastanesine ilk kez gitmiştir

dönüşen sıvılar... O halde bizim karşılaştığımız sorun-

ve yeşil cüppelileri işaret ederek sorar) : “Şunlar dok-

lara onlar nasıl çözüm bulurlardı acaba? Bazı

tor mu?”  Ron: “Doktor mu? Hani şu insanları kesen

örneklerle yorumlamaya çalışalım:

Muggle kaçıklardan mı? Hayır, onlar şifacı.”
Bir gün Harry’nin elinde oluşan derin bir
Anlaşıldığı üzere şifacılar, koter ve sütur

kesik fena halde canını yakmaktaydı ve arkadaşı

kullanmıyorlar ve bu ilkel yöntemleri uyguladığımız için

Hermione’nin yanına gittiğinde, ağrısını alması için

bize hayretle bakıyorlar. Bizim yaptığımız işi bilimsel

ona bir kase Laçan özü verdi. Bu sıvı hemen etkisini

bulmadıkları için de Muggle tıbbına “tamamlayıcı tıp”

gösterdi ve Harry’nin kesiği o kadar acı vermemeye

diyorlar. Bir gün Ron’un babası Arthur Weasley’i yılan
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başladı. O halde biz de acı veren deri lezyonlarında

söylemelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ama bunun

Laçan özü kullanalım ve lokal anestezi yapan

yerine, onlara Veritaserum verelim diyorum. Böylece

pomadları, ağrı kesicileri artık kullanmayalım.

hasta hafiften hipnoz halinde, sorduğumuz tüm sorulara sakin sakin yanıtlar verecek, üstelik yalan söyleme

Peki kırıkları ne yapalım? Şimdilik elimizdeki

ihtimali de yok. Yani hem önemli olan noktaları cımbızla

yöntemler, alçılar ve internal/eksternal

çekebileceğiz, hem de hasta sıkılmadan saatlerce öykü

fiksasyonlar ama bunlarla bile çok uzun zamanda

verecek. Stajyerlerin “ah keşke” dediklerini duyar

iyileşiyor. Şifacılar ise kırıkları, tek bir asa hareketiyle

gibiyim.Ama bu öykü verme meselesiyle ilgili daha par-

iyileştiriyorlar.Üstelik parçalı kırıkları bile! Acaba kemik

lak bir fikir de olabilir. Okul müdürü Dumbledore’un

infeksiyonları ve kemik tümörlerinin sebep olabileceği

Düşünseli adında içi sıvıyla dolu bir cihazı vardı. Bir

kemik kaybının önüne nasıl geçsek? Kolayı var: Bir

asa yardımıyla zihninizden çıkardığınız düşüncelerinizi

asa hareketiyle kemiği tamamen yok edelim. Ardından

cihazın içine bırakıyorsunuz ve sonra başınızı içindeki

hasta, İSKE-BÜY, yani iskelet büyütücü adlı bir sıvıyı

suya sokuyorsunuz. Bu sayede o ana geri dönüy-

içsin ve biraz ağrı yapsa da bir gecede kemikleri

orsunuz ve sanki oradaymışsınız gibi yeniden o anı

yeniden oluşsun!

yaşıyorsunuz.  Düşündüm de, hekim ve hasta aynı
anda hastanın anılarına gitse, problemler çok daha

Dahiliye stajı yapan herkes, öykü almaya

kolay çözülebilir.Bence bu sadece dahiliye için değil,

çalışırken sıkıntı çekmiştir. Bu yüzden binbir çeşit
iletişim tekniği ile hastaların bize şikayetlerini

psikiyatri seansları için de bulunmaz bir nimet olurdu.
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Hatta psikiyatrlar hastalarına bir Hafıza büyüsü

Açıkçası, staj sonu sınavlarına çalışırken, ken-

yaparak, onlara yaşadıkları travmaları da bir çırpıda

dimi “Gerçekten bunun başka bir tedavisi yok mu?”

unutturabilirlerdi.

diye düşünürken yakalıyorum ve büyücülerin bu
kadar önde olduğunu bilirken, sadece tamamlayıcı

Peki pediatristler ne yapsın? Çocuklar hem on-

tıbbı öğrenmek için 6 yıl okuduğumuza inanamıyorum!

lardan korkuyor, hem de muayeneye izin vermiyorlar.

Buralarda harcanıyoruz gibi geliyor…

Oysa ki onlara ufak bir Şaşırtma büyüsü yapsak, hem
uslu uslu bizi dinlerler, hem de her talimatımızı

Pekala, pekala… Artık gerçek dünyaya

uygularlar. Anneler de rahat bir nefes alır.

dönmenin vakti geldi sanırım… Joanne Rowling’in
dünyasında işlerin ne kadar harika yürüdüğünü

Bir gün Hermione başkasının kılığına girmek

gördük. Peki Harry Potter serisini yazdıktan sonra

için kullanılan Çok Özlü İksir’i yaparken, yanlışlıkla

onun kiminle evlendiğini biliyor musunuz? Bir anestezi

iksirin içine o kişinin saçını değil, kedisinin tüylerini

uzmanıyla! Anlaşılan Rowling de umudunu kaybetmiş

koymuştu ve bu yüzden yüzü kıllarla kaplanmıştı.

ve “Muggle’ları kesen kaçıklara”,ameliyatlarını yapa-

Ancak hastane kanadına gittiğinde Şifacı Madam Pom-

bilmeleri için hastaları uyutmakta yardımcı olan birine

frey onu bir hafta onu bir haftaya kalmadan iyileştirdi.

kendini teslim etmeye karar vermiş. Peki kitaplarını

O halde endokrinologlar, hirsutizm tedavisinde, kısa

okuyan onca tıbbiyelinin hayallerinin yıkılacağını hiç

zamanda yol almak için Madam Pomfrey’e sırlarını

düşünmedi mi?

sorsalar mı acaba?
Evet, Harry Potter serisinin verdiği mesaj
Diyelim ki bir cinayet var, ancak bu kişi bir

burada da kendini gösteriyor: Hayatta tüm sihir-

büyücü tarafından Avada Kedavra, yani ölümcül lanet

lerin üstünde olan ve hiçbir sihrin yapamadığını

ile öldürüldü. Bu durumda bu kişiye otopsi yapacak

yapan,işlerin seyrini tamamen değiştirebilen tek

adli tıpçıların işi çok zor olacak demektir. Çünkü bu

bir sihir vardır:Sevgi...Harry Potter’ın düşmanı olan

lanet ile ölen kişinin otopsisinde, ölüm şekli kesinlikle

Voldemort’un onu öldürmesine engel olan tek şey,

anlaşılmıyor. Sadece yüzünde şaşkın bir ifade kalıyor

annesinin Harry’yi korumak için kendini feda et-

hepsi bu… Ölümden söz açmışken; bazı büyücüler

mesiydi, yani onu çok sevdiği için kendi hayatından

ölümsüzlüğün yollarını bulmuş durumdalar. Felsefe

vazgeçmesiydi. Voldemort sihrin derinliklerine ne kadar

Taşı gibi bir icat, Unicorn(tek boynuzlu at) kanı içmek

ulaşırsa ulaşsın, bu sihri asla bozamadı.

ya da ruhunuzu parçalara bölerek çeşitli nesnelerin
içine koymanızı sağlayan  Hortkuluklar sayesinde

Bizlerin mesleki yaşantısını bir anda değiştiren

ölmemeniz mümkün! Oysaki biz, ölümsüzlüğü bırakın,

tek sihir de sevgidir. Mesleğimize ve hastalarımıza

çeşitli koruyucu hekimlik ve erken teşhis uygulamaları

olan sevgimiz… Ne kadar bilgili olursak olalım,hastaları

ile hastaların ömrünü uzatmaya çalışmakla uğraşıp

sevmezsek başarıya ulaşmamız mümkün değil.

duruyoruz! Gerçekten çok ama çok gerideyiz, bunu
kabul etmek gerek…

   Herkese sihirli günler diliyorum…
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Fotoğraf
Stj. Dr. Mete Ercis

Beltur’un
oradaki
çocuk
parkı

Kadın
Doğım
Sözlüsünü
Beklerken...
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