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Bu Ülkede Her Yerde Sorun
Varsa Çözümü de Vard›r,
Ak›l Varsa!
Ali ÖZDEN
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“Bildi¤im tek bir ﬂey var,
o da hiçbir ﬂey bilmedi¤imdir.”
SOKRATES
Kiﬂinin cahil olmas› ay›p de¤ildir. Kiﬂinin cahil oldu¤unu bilmemesi ise çok
çok ay›pt›r. Cehaleti
yok edecek e¤itimdir,
e¤itimdir. Bir devletin
kendi çocuklar›n› cahil
b›rakmas› ise ihanettir. Cehalet bir ülkenin baﬂ›ndaki en
büyük belad›r. Çünkü cahil b›rak›lm›ﬂ kiﬂiler her ﬂeyi bildi¤ini ve her ﬂeyi yapabileceklerini san›rlar fakat hiçbir ﬂey bilmediklerinden hiçbir ﬂey yapamazlar, olan ülkeye olur. Bu tip felaketlerden korunmak
için kendimizi bilece¤iz, kendini bilmeyene de ö¤retece¤iz. Sorunlar› bilgi ve becerimizi artt›rarak, ö¤renerek, akl›m›z› kullanarak çözece¤iz.
Her konuda e¤itilmiﬂ insan›n›z yoksa, bu e¤itilmiﬂ
insanlar derinli¤ine uzmanlaﬂmam›ﬂsa sorunlar›n
sa¤l›kl› çözümü zordur. Ülkemiz elli y›lda hala kald›r›m taﬂ› yerleﬂtirmesini ö¤renemedi. Bu ülkede sorun e¤itim, e¤itim ve uygulamal› e¤itimdir. Maalesef
ilk, orta, lise, üniversite e¤itiminde, uygulamada ve
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içerikte sorun vard›r. Bu sorunlar›n var oldu¤unu
herkes bilmektedir. Fakat çözümü herkesi rahats›z
edece¤inden çözüme kimse el atmak istememektedir. Bu konuda akademik çevreler sorunlar› çözümsüz b›rakt›klar› için ve akademik bir duruﬂ sergilemedikleri için tarih karﬂ›s›nda sorumludurlar.
Esas konumuza girmeden önce k›saca tarihsel çizgide t›p alan›ndaki e¤itim ve uygulamaya de¤inmek istiyorum. Böylece esas konumuz olan 21. yüzy›lda
gastroenteroloji sorunlar›na yaklaﬂ›m›m›z nas›l olmal›d›r sorusuna yan›t bulmam›z daha kolay olacakt›r.
Tarih Öncesi (Prehistorik)
a) Taﬂ Devri
Yontma Taﬂ Devri (Paleolitik)
Orta Taﬂ Devri ((Mezolitik)
Cilal› Taﬂ Devri (Neolitik)
b) Maden Devri
Bak›r-Taﬂ Devri (Kalkolitik)
Tunç Devri
Demir Devri (Anadolu’da Tarihi Devirlerin Baﬂlamas›)
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Prehistorik dönemde uygulanan primitif t›p do¤al reaksiyonlar›n yan› s›ra do¤ay› gözlemlemeden elde
edilen bilgilerin uygulamas› ﬂeklindedir. ‹lk Ça¤da
ise t›p uygulamalar› sihirbaz hekimler, rahip hekimler, ﬂaman hekimlerin kontrolündedir.
‹lk ça¤›n MÖ.500 ile MS.500 aras›ndaki döneminde Yunan
T›bb›n›n uygulamada yer ald›¤› görülmektedir. Yunan
t›bb›nda din, mitoloji, felsefe yer al›rken baﬂlang›çta
‹stanköy’lü
Hipokrat’la
(MÖ.460-370) birlikte ak›l ve
gözleme dayal› yaklaﬂ›m gündeme gelir. Sokrat (Socrates: MÖ.469-399) ve ö¤rencisi Eflatun (Platon: MÖ.429-347) Atina’da “Akademi”yi kurarak felsefi
konular› ele al›rken
ö¤rencisi Aristoteles
(MÖ.384-322), (Büyük ‹skenderin Hocas›) do¤a bilimleri, felsefe, yaﬂam ve t›p konular›yla da ilgilenmiﬂtir. Daha sonraki
yüz y›llarda ise ‹skenderiye’nin t›pta
ekol oldu¤u görülür. MS ikinci yüzy›lda ise Bergama’l› Galen (MS.130-200)’in Hipokrat’tan sonra t›pta en önemli bir otorite oldu¤u görülmektedir.
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Orta Ça¤da T›p (MS: 476-1453)
Orta Ça¤a karanl›k ça¤ diyenlerin ne kadar hakl› oldu¤unu bugün daha iyi anl›yoruz. Dini kurumlar insano¤luna inan›lmaz ac›lar yaﬂatm›ﬂt›r. Din adamlar› hastal›klar›n iﬂlenen günahlar karﬂ›l›¤› tanr›n›n cezaland›rmas› oldu¤unu, bunlara katlan›lmas› gerekti¤ini söylemekteydiler. Hastal›klar iﬂlenen günahlar
nedeniyle tanr›n›n cezaland›rmas› oldu¤u gibi cinlerin de hastal›klara neden olabilece¤i din adamlar›nca
kabul edilmekteydi. Kilise adamlar› ilaçlar›n hastal›klara karﬂ› kullan›lmas›n›n hem etkisiz hem de günah oldu¤unu öne sürerek kendilerine maddi manevi
yarar sa¤layacak yöntemler ileri sürmekte ve uygulamaktayd›lar. Din adamlar› ilaç yerine dua, dinsel ziyaret, Kudüs’ün kutsal ya¤› yan› s›ra cin kovma yöntemleri uygulamaktayd›lar. Bu devrede dinsel t›p
manast›r keﬂiﬂleri ve görevlileri taraf›ndan uygulanmaktayd›. Allah›n cezas› olan hastal›klardan tövbe,
dua ve ermiﬂ azizlerin yard›m› ile kurtulmaya çal›ﬂ›l›rd› (Aziz Etienne Ateﬂli hastal›klardan, Aziz Meen
uyuzdan, Aziz Roche Veba’dan, Aziz Clair göz hastal›klar›nda kurtulmada baﬂvurulacak azizlerdi.).
Orta Ça¤da din adamlar› cin, büyü, cad›, ﬂeytan gibi
kavramlarla u¤raﬂarak bilimsel geliﬂmeye mani olmuﬂlard›r. Dini kesimlerin bu trajikomik yaklaﬂ›m›,
19. yy baﬂ›na kadar devam etmiﬂtir. Maalesef ülkemizde ve daha da ac›s› üniversitelerimizde cin, peri,
büyü vs inanan ö¤retim üyeleri vard›r. Bu nedenlede
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rahatça hala ortaça¤ karanl›¤›na dönmek ve yaﬂamak
isteyen toplum kesimleri vard›r.
Ortaça¤da 8-9 yüzy›lda baz› manast›rlarda basit t›p
okullar› kuruldu¤u görülür. 1130 y›l›nda din adamlar›n›n t›p ile u¤raﬂmalar› yasaklan›r. Orta ça¤da Avrupa klisenin aﬂ›r› dinci ba¤nazl›¤› nedeniyle karanl›¤›
yaﬂarken, ‹slam dünyas› Türklerin yaratt›¤› hoﬂgörüyle T›pta alt›n bir ça¤›n kap›s›n› açm›ﬂt›r. ‹bn-i Sina gibi bilim adamlar› gözlem ve deneyi gündeme
getirmiﬂlerdir. ‹bn-i Sina’n›n eserleri yüzlerce y›l
Avrupa’da ayd›nlanma devrinde okunmuﬂtur. ‹mparator Frederik II (1194-1250) Padua - Napoli Üniversitesi’ni kurdurarak bilimin geliﬂmesinde öncülük
yapm›ﬂt›r.
Yeni Ça¤da T›p (1453-1789)
Belçikal› Anatomist Andreas Vesalius (1514-1564),
Kimyac› Paracelsus (1493-1541), Cerrah Ambroise
Pare (1510-1592), Rönesansta t›p alan›ndaki y›ld›zlard›. 17. Yüzy›lda bilimsel ilerlemenin h›z kazand›¤› görülür. William Harvey (1578-1657) 1628’de
kan dolaﬂ›m›n› keﬂfederek en önemli ve zorlu bilmeceyi çözmüﬂtür. Daha sonra mikroskop’un keﬂfi ve
Santorius, Malpighi, Wirsung, Brunner’in buluﬂlar›
17 yüzy›la renk vermiﬂtir.
Yak›n Ça¤da T›p (1789-2000):
19. yüzy›l bilimsel t›p yüzy›l›d›r. Otopsi teknolojisindeki yenilikler patolojinin
geliﬂmesine katk›da bulunmuﬂtur. Edward Jenner (1749-1823) 1798’de çiçek
aﬂ›s›n› keﬂfetmiﬂtir. Laenec (1781GG

1826), William Stokes (1804-1878), Thomas Addison (1783-1860)’›n bilime katk›lar› büyük heyecan yaratm›ﬂt›r. Louis
Pasteur (1822-1895)’ün fermentasyonu
keﬂfi yan› s›ra mikrop konusundaki görüﬂleri ve bakteriyi hastal›k nedeni olarak gündeme getirmesi bilimin yolunu açm›ﬂ ve güneﬂi do¤urmuﬂtur.
Pasteur’ün 1881’de ﬂarbon, 1884-88’de kuduz aﬂ›s›n›
keﬂfi bilimin zaferidir ve bu geliﬂmeler din adamlar›n›n sesini kesmiﬂtir. Yobazl›¤›n sesini yaln›z bilimin
ve bilim adamlar›n›n kesebilece¤i görüldü. Robert
Koch (1843-1910) 1882’de Tüberküloz, 1883’te koleraya neden olan mikroorganizmalar› gösterdi. Joseph
Lister (1827-1912)’in antisepsiyi asit fenik ile oluﬂturmas›, Charles Darwin (1809-1882)’in
1859’da evrim teorisini gündeme getirmesi insan o¤lunun do¤al yolculu¤unu
anlamam›zda yeni bir aç›l›m sa¤lam›ﬂt›r.
Röntgen 1895’te X ›ﬂ›nlar›n› keﬂfederek t›p uygulamas›na sokmuﬂtur. Hugo de Vries (1848-1935)
1900’da Mendel (Gregor Johann Mendel1822-1884)’in kal›t›m teorisini gündeme
taﬂ›yarak bilimde yeni bir yüz y›la geçiﬂi
taçland›rm›ﬂt›r.
Marie François Xavier Bichat (17711802) uzmanl›k geliﬂiminin do¤al bir yasa oldu¤unu bildirmiﬂtir. Claude Bernard
(1813-1878) “Laboratuar T›bb›n mabedidir.” diyerek deneysel t›bb›n temelini ve
bilimsel t›p araﬂt›rmalar›n›n öncülü¤ünü
yapm›ﬂt›r. 19. yüzy›l ikinci yar›s›nda
Koch, Virchow, Schwann ile patolojide
yaﬂanan geliﬂmeler bakteriyoloji ve klinik t›pta da
görülmüﬂtür. Toplum bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda bilime ve uzmanlaﬂmaya destek vermiﬂtir. 20. yüzy›lda
ise fizyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, farmakoloji, moleküler biyoloji, viroloji, biyoteknoloji, radyoloji ve klinik t›p bilimleri, cerrahide inan›lmaz ilerleme yaﬂanm›ﬂt›r. Günümüzde her y›l binlerce y›ll›k
ilerlemenin binlerce kat› h›zla bir ilerleme yaﬂanmaktad›r. Bu geliﬂim nedeniyle belli konuda uzmanlaﬂma günümüzün temel anlay›ﬂ› olmuﬂtur.
Y›l 1923 Türkiye’de nüfus 12,5 milyon, 554 doktor
var. Uzman yok. 1928’de hekim say›s› 1078. Y›l
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1997, nüfusumuz 62,6 milyon 78.198 doktorumuz
var ve 23.455’i uzman. 1997 verilerine göre 801 kiﬂiye bir hekim düﬂmekte. USA’da 2.000 y›l› verilerine göre 260 milyon nüfus ve 696.500 hekim var, 370
kiﬂiye bir hekim düﬂmektedir.
1998 verilerine göre ülkemizde 72 üniversiteden
47’sinde T›p Fakültesi vard›r. T›p fakültelerine her
y›l 4455 ö¤renci al›nmaktad›r. 1998 verilerine göre
toplam 33.721 hekim aday› ö¤renci okumaktayd›.
Bu say›lar her geçen y›l artmaktad›r. Art›k belli konuda uzmanlaﬂma için yeteri kadar insan kayna¤›na
sahibiz. Tüm hekimlerin her ﬂeyden anlamas› yerine
önemli bir k›sm›n›n belli konuda uzmanlaﬂmas› gerekmektedir. Genellikle ülkeyi yönetenler sa¤l›k giderlerinin artmamas› için sorunlar› pratisyen hekimler veya birinci basamak hekimleriyle (pratisyen, iç
hastal›klar›, çocuk uzman›, genel cerrah) çözmek isterler. Vatandaﬂ ise sa¤l›k sorunlar›n›n konu uzmanl›¤›na sahip hekimlerce çözülmesini arzu eder. Bu
nedenle en ak›lc› çözümün bulunarak sistemin kurulmas› gerekir. Ak›lc› çözüm birinci basamak ile konu
uzmanl›¤› aras›nda iﬂlevi olan bir köprünün varl›¤›na
dayal› bir sistemin yaﬂama geçirilmesidir.

Ülkemizde 1928 y›l›nda 1078 hekim vard›r. 1929’da
15 uzmanl›k dal› oluﬂturulur. 1947’de uzmanl›k dal›
22, 1955’te 37, 1965’te 45, 1962’de 60, 1983’te 76
(42 Ana Dal, 34 Yan Dal) uzmanl›k dal› oluﬂtu¤u görülmektedir. Uzmanl›k dallar› her geçen gün artmakta ve yan dallar›n da dallar› oluﬂmaktad›r. Araﬂt›rma
a¤›rl›kl› e¤itim kurumlar›nda birçok ülkede hastal›k
baz›nda uzmanl›k yaﬂama geçirilmiﬂtir.
21. yüzy›lda insan ister hasta ister sa¤l›kl› olsun kutsall›k s›n›r›nda önemlidir. Art›k sa¤l›k kurumlar› insana karﬂ› do¤rudan sorumlulu¤u üstlenmektedir.
Bunun için de sa¤l›k kurumlar› standartlar›n› en üst
düzeye ç›karmak zorunlulu¤u hissetmektedirler. Bilgilerimiz artt›kça bilinmeyenler ç›¤ gibi artt›¤›ndan
araﬂt›rma t›bb›n olmazsa olmaz› olmaya devam etmektedir. Tüm bu geliﬂmeler yeni uzmanl›k dallar›n›n oluﬂmas›na zemin haz›rlamaktad›r.
ﬁimdide gastroenteroloji uzmanl›k dal›n›n dünyada
ve ülkemizde do¤uﬂuna de¤inelim. 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Avrupa’da T›pta ayd›nlanman›n ilk ayak
sesleri duyulmaya baﬂlam›ﬂt›r. Anatomi, fizyoloji,
patoloji, mikrobiyoloji, nöroloji alan›ndaki buluﬂlar

Hekim

Cerrah

Genel Pratisyen

Genel Cerrahi

Pediatri, Dermatoloji, Nöroloji, Psikiyatri, Hijyen,
Bakterioloji, Syphilogy, Koruyucu T›p

Ortopedi, Oftalmoloji, Otoloji, Rhinoloji,
Lariyngology, Nöroﬂirürji, Üroloji,
Jinekoloji, Gö¤üs-Kalp

Genel Pratisyen
Bilim ve Teknoloji

Genel Cerrahi Uzmanl›¤›

Genel Dahiliye Uzmanl›¤›
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Sistem Uzmanl›¤›

Sistem Uzmanl›¤›

(G‹, End, Nef, Hem, ‹mm, Gö¤üs Has.)

(G‹, End, Transplantasyon)

Organ Uzmanl›¤›

Akademik T›p

Organ Uzmanl›¤›

Hastal›k Baz›nda Uzmanl›k

Araﬂt›rma

Hastal›k Baz›nda Uzmanl›k
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uzmanlaﬂman›n kaç›n›lmaz bir zorunluluk oldu¤unu
gündeme getirdi. 1885 y›l›nda Ismar Boas Almanya’da ilk gastroenteroloji klini¤ini kurdu. Avrupa’da
t›p e¤itimi görerek yada bilgi görgüsünü artt›rarak
Amerika’ya dönen bilim adamlar› Amerikan t›bb›n›n
görünümünü süratle de¤iﬂtirmiﬂlerdir. Almanya’dan
ülkesine dönen Max Einhorn 1888 y›l›nda Amerika’n›n ilk gastroenteroloji profesörü olmuﬂtur. 1893
y›l›nda Amerika’da Johns Hopkins Üniversitesi’nde
“Full-time” çal›ﬂman›n gerçekleﬂmesi t›pta bilimsel
devrimin baﬂlang›c› olmuﬂtur. Hala ülkemizde “Parttime” çal›ﬂman›n üniversiteleri ayakta tuttu¤una kendini ve çevresini inand›rmaya çal›ﬂan rektörler, rektör adaylar› ve ö¤retim üyeleri vard›r. Bu zihniyet
hem üniversitelerimizi hem de ülkemizi periﬂan etmektedir.
1897 y›l›nda Amerikan Gastroenteroloji Derne¤i kurulmuﬂ ve uzmanlaﬂma yolunda üzerine düﬂen görevi yerine getirmiﬂtir. Gastrointestinal fizyolojideki
keﬂifler klinik gastroenterolojinin geliﬂimine ve kurumsallaﬂmas›na zemin haz›rlam›ﬂt›r.
W. Bayliss ve E. Starling 1902 y›l›nda sekretini, J. S.
Edkins 1905’de gastrini, A.C. Luy 1928’de kolesistokini keﬂfederek bilimin ayd›nl›¤›nda ba¤nazl›¤›n,
gericili¤in son kalelerini de y›km›ﬂlard›r. New York
Post Graduate Medical School’da 1916’da, “Massachusetts General Hospital”da 1921 y›l›nda gastroenteroloji klinikleri aç›lm›ﬂt›r. Bunlar› h›zla di¤er
gastroenteroloji klinikleri izlemiﬂtir. ‹kinci dünya savaﬂ› s›ras›nda Avrupa’dan göç eden bilim adamlar›n›n katk›lar›yla Amerika’da uzmanlaﬂma büyük bir
ivme kazanm›ﬂt›r. Her yenili¤e karﬂ› koyan tutucu
bir çevre mutlaka oluﬂur. Bu t›pta da her devirde görülmüﬂtür. Bat› dünyas›nda uzmanlaﬂmaya önce genel pratisyenler karﬂ› ç›karken daha sonra “Genel
Uzmanlar – dahiliye, cerrah,” spesifik uzmanlaﬂmaya karﬂ› ç›karak cephe oluﬂturmuﬂlard›r. Zaman onlara bilimsel geliﬂmeyi hiçbir gücün durduramayaca¤›n› ö¤retecektir. De¤iﬂim ve geliﬂime ayak uyduramayanlar›n k›sa zamanda gündemden düﬂtü¤ünü zaman ortaya koymakta gecikmedi. Bilim gücünü de¤iﬂim ve geliﬂime ayak uydurmaktan almaktad›r. Bilimin karﬂ›s›nda de¤iﬂim ve geliﬂim göstermeyen her
kavram yok olmaya mecburdur.
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Ülkemizde gastroenterolojinin ve di¤er yan dallar›n
do¤uﬂunda öncülü¤ü Üniversitemiz T›p Fakültesi
yapm›ﬂt›r. Prof. Dr. Zafer PAYKOÇ 1959 y›l›nda
gastroenteroloji klini¤ini açmas› yan› s›ra Prof. Dr.
Hamdi AKTAN ve Prof. Dr. Nam›k Kemal MENTEﬁ’in katk›lar›yla ayn› y›l Türk Gastroenteroloji
Derne¤i’nin kurtuluﬂunu da gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Ankara’n›n yan› s›ra Prof. Dr. Nam›k Kemal MENTEﬁ
‹zmir’de, Prof. Dr. ‹lhan ULAGAY ve Prof. Dr. Müfide KÜLEY ‹stanbul’da, Prof. Dr. Tevfik USER
G.A.T.A.’da ayn› y›llarda gastroenteroloji ve hepatolojinin geliﬂimi için ellerinden geleni yapm›ﬂlard›r. Cumhuriyetin ilk kuﬂa¤› tarihi görevlerini büyük bir özveri
ile gerçekleﬂtirmeleri yan› s›ra Cumhuriyet’e de kol ve
kanat olmuﬂlard›r.
19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ve 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda genel pratisyen hekimlerin tüm karﬂ›t çabalar›na
ra¤men genel uzmanl›k (dahiliye, cerrahi) kurumsallaﬂm›ﬂt›r. 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ise genel uzmanl›k dallar›n›n karﬂ› ç›kmas›na ra¤men sistem uzmanl›¤› (gastroenteroloji, kardiyoloji, endokrinoloji,
hematoloji, nefroloji vs) yaﬂama geçmiﬂtir. Genel
dahiliyede yan dallar›n oluﬂmas›nda gösterilen baﬂar› genel cerrahide gösterilememiﬂtir. Günümüzde
akademik ortamlarda organ veya hastal›k baz›nda
uzmanl›k bir gerçektir. Kendine bilimi rehber kabul
eden ülkelerde yandal›n dallar›nda uzmanlaﬂma kurumsallaﬂm›ﬂt›r. Bu gerçe¤i görmemek bilimle z›tlaﬂmaya girmektir. Bilim kendisine karﬂ› konacak
her tavr› bertaraf edecek içselli¤e sahiptir. Bilimsel
geliﬂime karﬂ› konan tav›r zaman kayb›na ve ülkemiz
bilim yaﬂam›na telafisi mümkün olmayan zararlar
vermektedir. Geliﬂen teknoloji de alet-iﬂlem baz›nda
yeni uzmanl›k dallar›n› yaratma yolundad›r. Genç
kuﬂaklar›n yürümekte olduklar› yolda onlara sorun
yaratmamak için özen göstermek mecburiyetindeyiz.
Sindirim Sistemi Endoskopik Muayenesini Kim
Yapacakt›r?
Bu soru y›llard›r sorulmaktad›r. 3-7 Ekim 1993 y›l›nda Bursa’da yap›lan Ulusal Gastroenteroloji Kongresinde sorunlar›m›z panelinde ülkemizde yeterli gastroenterolog olmad›¤›, mevcut aç›¤›n kapat›l13

mas› gerekti¤i ortaya konmuﬂtu. Konu hakk›nda bilgisi olmayanlar mevcut say›n›n yeterli oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdi. Ülkeyi yöneten kadrolarda insan gücü saptamas›nda bilgi birikimi olmad›¤›ndan bugüne
dek sorun çözülememiﬂtir. Mevcut hükümet ve konu
ile ilgili kurumlar (dernekler, üniversite, e¤itim hastaneleri) da geçici çözümler peﬂindedir. Mevcut gereksinimin k›sa süreli kurslar ile karﬂ›lanmas›n› tart›ﬂ›rlarken, genel cerrahlar, dahiliye uzmanlar›ndan
sonra aile hekimleri de bu kurslara kat›l›m› talep etmektedirler.
Yak›n gelecekte pratisyen hekimler, intaniye uzmanlar› da endoskopik e¤itim için baﬂvururlarsa hiç ﬂaﬂmamak gerekir. Kurs-sertifikasyon yaklaﬂ›m› ile bu
sorunun çözümü mümkün de¤ildir. Kimsenin bilimsel geliﬂmeyi ters-yüz etmeye gücü yetmez. Sadece
kiﬂisel ç›karlar için geçici bir süre çözümü sürüncemede b›rakabilirler.
Ülkemizde endoskopi konusunda bir kaos yaﬂanmaktad›r. Bat› ülkeleri 50 y›l önce bu sorunu yaﬂad›lar ve süratle çözümlediler. Kimse kendi alan›ndan
hoﬂlanmamakta kendine yeni alanlar aramaktad›r.
Böyle bir t›p e¤itim ve uygulama al›ﬂkanl›¤› orta
ça¤da vard›, bu gün yoktur. Art›k orta ça¤a seyahatten vazgeçilsin. Yan dallar›n muhatab› ne genel dahiliye ne de genel cerrahidir. Genel dahiliye gibi genel cerrahi de yan dallara ayr›lmal› ve yan dal uzmanl›klar› kurumsallaﬂmal›d›r. Gençlerin geçece¤i
köprüleri y›kmaya kimsenin hakk› yoktur. Üniversiteler birer dini kurum de¤ildir. Üniversiteler de¤iﬂim
ve geliﬂim ile ayakta durabilir, sayg›nl›¤›n› sürdürebilir. Modern t›pta uzmanlaﬂma iﬂin do¤as› gere¤i
tüm zamanlar›n gerçe¤i olarak gündemde olacakt›r.
Sindirim sistemi endoskopisini gastroenterologlar›n,
gastrointestinal sistem cerrahlar›n›n, pediatrik gastroenterologlar›n yapmas› konusunda bugün tüm
dünyada bir fikir birli¤i vard›r. Çünkü bu uzmanl›k
dallar›n›n e¤itim programlar›nda endoskopi e¤itimi
vard›r. E¤itim programlar›nda endoskopi olmayan
hekimlere kurs-sertifikasyon ile endoskopi yapma
yetkisi vermek 21. yüzy›l t›p e¤itimine uymamaktad›r. Bunun olumsuz sonuçlar› en ac› ﬂekilde yaﬂanmaktad›r. Endoskopik muayene ve kronik karaci¤er
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hastal›klar›n›n tedavisi konusunda yaﬂanan olumsuzluklar gerçekten insanl›k sorunu boyutlar›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu konular türban sorunlar›ndan daha önemlidir.
Çünkü toplum bilimsel çözüm yollar› yerine, geçmiﬂe taﬂ›narak sorunlardan kurtulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
‹nsanlar, kiﬂisel maddi-siyasi ç›karlar›ndan kendini
soyutlamadan, bilgi ve akl›n› kullanmadan hiçbir sorunu çözemez. Bilimsel ve teknolojik geliﬂim yak›n
gelecekte endoskopik muayene ve giriﬂimleri gastroenterolojinin yan dal uzmanl›¤› haline getirecektir.
Ufukta olup biteni kavramadan harita yapmaya çal›ﬂmak yanl›ﬂt›r.
Türkiye’de gastrointestinal sistem cerrahisi ve onun
da yan dallar› ivedilikle kurumsallaﬂt›r›lmal›d›r. Yeni kuﬂak hekimlerimiz organ baz›nda uzmanlaﬂmal›d›r ki bilimden kopmas›nlar. Sindirim sistemi cerrahisinde inan›lmaz bir yaklaﬂ›m farkl›l›¤› kap›dad›r.
“Natural Office Transluminal Endoscopic Surgery”
NOTES gündemdedir. Bu geliﬂimlere yan dal uzmanl›¤› kurumlar›n› kurmadan ayak uydurmak
mümkün de¤ildir. Amerika’da Gastrointestinal Endoskopik Cerrahi Derne¤i’nin 4000 cerrah üyesi oldu¤unu hat›rlamakta yarar vard›r. Bat› dünyas› bugün NOTES’u tart›ﬂmakta ve konuyla ilgili dünya
kongreleri yapmaktad›rlar. NOTES yapacaklar laparoskopi ve endoskopi e¤itimi almak zorundad›r. Kim
bu iﬂi yapabilir sorusunun yan›t› gerekli e¤itimi alm›ﬂ cerrah ve gastroenterolojisttir. Temel yaklaﬂ›m
gerekli e¤itimi alm›ﬂ olmakt›r. NOTES yapacak cerrah 5 y›ll›k cerrahi e¤itiminden sonra 1 y›l gastroenterolojide endoskopi e¤itimi ve 1 y›l ileri endoskopi
(endoskopik giriﬂimler, endosonografi) e¤itimi al›r.
Toplam 7 y›ll›k bir e¤itim. Bunun için önce e¤itici
kadrolar›n oluﬂturulmas› gerekiyor. NOTES yapacak
gastroenterologlar için gastroenteroloji e¤itiminden
sonra 3 y›l ileri e¤itim sonra bir y›l aç›k ve laparoskopik abdominal cerrahi e¤itimi gerekmektedir. T›ptaki bu yeni geliﬂimlere karﬂ› tav›r koymakla bir yere var›lamaz. Mevcut duruma ayak uydurmak için
elimizden gelen çabay› göstermek durumunday›z.
Sa¤l›k giderlerini azaltman›n yolu yeterli bilgi ile
donan›ml› birinci basamak hekimi (iç hastal›klar› uzAral›k 2007

man›, aile hekimi, çocuk hekimi, genel cerrahi) yetiﬂtirmektir. Ça¤a uygun sa¤l›k hizmeti vermenin yolu da birinci basamak ile ikinci basamak (yan dal uzmanlar›) ve üçüncü-dördüncü basamak (organ-hastal›k baz›nda uzman bar›nd›ran üniversite-e¤itim hastaneleri) hekimler aras›nda iﬂbirli¤ini hayata geçiren
bir sistem kurmaktan geçer.

Hükümetlerin üniversitelere gösterece¤i sevgi ve
sayg› ülkemizin bilimle ayd›nlanmas›na f›rsat verecektir. Hekimlerimize gösterilen sevgi ve sayg› ise
insan›m›za yans›yacakt›r. Yine tekrarl›yorum, en
önemli sorunumuz e¤itim, e¤itim, e¤itimdir. Korkular›m›zdan bizi kurtaracak olan yaln›zca e¤itimdir.

Bir
10 KASIM
Günü ‹di...
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Morfoloji binas›ndaki bir amfide T›bbi Frans›zca dersi vermekteydim.
O gün 9’u 5 geçe bir dakikal›k sayg› duruﬂundan
sonra derse devam edecektik. Dördüncü s›n›f talebeleriydi. Ö¤rencilerden biri, “Hocam” dedi, “Sizin
Atatürk’le ilgili hiçbir hat›ran›z yok mu? O’nu hiç
gördünüz mü? O’nunla karﬂ›laﬂt›n›z m›? Anlat›rsan›z
memnun oluruz.” Bunu söyleyen talebe derslerini iyi
izleyen bir kiﬂi oldu¤u için bu fikrin alt›nda dersi
kaynatmak iste¤i olamazd›. Birkaç ö¤renci daha bu
iste¤i destekledi. Zaten ben de Atatürk’ü anlatmak
niyetindeydim.
“Çocuklar” dedim, “Ben çocukken O’nu iki kez gördüm. San›r›m 1934 y›l›nda. Herhalde o zaman 12
yaﬂlar›nda idim. Atatürk’ün Bal›kesir’e gelece¤ini
duymuﬂtum. Trenle gelecekti. Tren istasyonunda kap›da askerler ve polisler vard›. Halk o kadar kalabal›kt› ki, o bölgede caddeler bile dolup taﬂ›yordu. O’nu
GG

görebilmem imkâns›zd›. Toplanm›ﬂ olan insanlar›n
arka s›ralar›nda oldu¤um için önümü göremiyordum.
Akl›ma uygun bir fikir geldi. O anda askeri mahfel
yani orduevi bahçesindeki bir a¤ac›n dal›na t›rmand›m. Art›k önüm apaç›kt›. ﬁöyle böyle aradan yar›m
saat geçti. Bir tren sesiyle kalabal›k dalgaland›.
Herkes pür dikkat kesilmiﬂti. Birden bire meydana
bir sessizlik çöktü. Gözler Atatürk’ün istasyonun
caddeye aç›lan kap›s›ndan ç›kmas›n› beklemekteydi.
Birkaç dakika sonra, Gazi yan›nda ‹ran ﬁehinﬂah› R›za ﬁah Pehlevi ile göründü. O da o günlerde, Atatürk’le tan›ﬂ›p görüﬂmeyi isteyen bir devlet reisi olarak, O’nu ziyaret etmek için Türkiye’ye gelmiﬂti. O
esnada coﬂkulu bir alk›ﬂ tufan› yükseldi. R›za ﬁah
Pehlevi boylu poslu iri yap›l› bir adamd›. Yald›zl›
ﬂapkas›, üniformas›nda birçok madalya taﬂ›yan bir
devlet reisi idi. R›za ﬁah Pehlevi adeta gözlerimi kamaﬂt›rm›ﬂt›.
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Bizim Gazi’miz onun ancak omuzlar›na geliyordu.
Bu iri yap›l› adam›n yan›nda ufak tefek bir görünümü vard›. Elbisesi süssüz, madalyas›z, koyu renkli,
sade bir elbiseydi. Do¤rusu ben, Gazi’nin bu yap›da
oldu¤unu düﬂünmemiﬂtim. Yedi düveli yendi¤i söylendi¤ine göre, O’nu dev yap›l› bir kiﬂi olarak kafamda canland›r›yordum. Çocuk hayalim böyleydi.
Ama O’nun gerçekleﬂtirdiklerini ﬂimdi düﬂünüyorum da her geçen gün O benim gözümde gün geçtikçe, daha bir de¤er kazan›yor ve daha büyüyor. Büyüklü¤ün gösteriﬂle ve madalyalarla olmad›¤›n› o
gün anlayamam›ﬂt›m.
Mustafa Kemal ve ﬁehinﬂah R›za Pehlevi, Bal›kesir
talebelerinden baz›lar›n›n konuﬂmalar› ve sonradan
ö¤rendi¤ime göre Belediye reisinin konuﬂmalar›ndan
sonra bir otomobile binerek, caddelerde ve sokaklarda toplanm›ﬂ olan Bal›kesir halk›n› selamlam›ﬂ ve ayn› cadde üzerindeki Vali Kona¤›na giderek, askerlerin
ve okullar›n yapt›klar› bir geçit resmini izlemek üzere, Kona¤›n geniﬂ balkonunda yerlerini alm›ﬂlard›.
A¤açtan indim ve onlar› daha yak›ndan görmek için,
Vali Kona¤›na yak›n say›lan bir yerde kendime yüksekçe bir yer bulabildim. O gün, ikindi s›ralar›nda
yap›lan bu geçit resminde bana çocuk olarak, en çok
etki yapan ve gurur veren bir manzara, askerlerimizin yapt›¤› geçiﬂti. Bulundu¤um yerden Atatürk’ü ve
ﬁehinﬂah› oldukça iyi görebiliyordum. Askeri bando
çald›¤›nda, k›rm›z› ﬂeritli pantolonu ve yan›nda k›n›
içinde sallanan k›l›c›yla, sert ad›mlar›yla yürüyen,
genç bir Türk subay›n›n, bir generalin, sonradan ad›n› ö¤rendi¤im Muzaffer Paﬂa’n›n yürüyüﬂündeki gücü, güzelli¤i ve etkiyi hiçbir zaman unutmam›ﬂ›md›r.
Uzakta olmama ra¤men, bu genç generalin Vali Kona¤›n›n önünden geçerken, yan› baﬂ›nda sert ad›mlar›yla beraber sallanan k›l›c›n› k›n›ndan çekip ç›kard›¤›n› ve bir süre bu k›l›c› tutarak tam Vali Kona¤›na
yaklaﬂt›¤›nda, Atatürk ve ﬁehinﬂah’›n önüne geldi¤i
s›rada, k›l›c›n› havadan ileri do¤ru ve yere paralel
olarak tutarak ve baﬂ›n› sert ﬂekilde, sa¤a döndürerek
selam veriﬂi ve geçiﬂi unutulmaz bir görünümdü benim için. Sonra askerlerin geçiﬂi baﬂlad›.
Arkadan geniﬂ sa¤r›lar›yla ve yere kadar sarkan,
uzun kuyruklar›yla, iri yap›l› Macar kadanalar›n›n
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çekti¤i top arabalar›n›n tekerlek gürültüleri ve bu
güçlü atlar›n yeri sarsan nal seslerinin ﬂak›rt›lar› akﬂam›n yaklaﬂan saatlerini doldurdu ve sonra talebeler
ve halk ak›n ak›n bu caddeden geçip gittiler ve art›k
ben de hava iyice kararmaya baﬂlad›¤›ndan eve döndüm.
Öbür gün, Atatürk ve ﬁehinﬂah’›n Çanakkale’ye gideceklerini duymuﬂtum. Bizim evimiz ﬂehrin d›ﬂ›nda
yer alan Baﬂçeﬂme mezarl›¤›n›n önünden geçen bir
derenin k›y›s›nda idi. Evimizin yak›n›ndaki bir tahta
köprüden Çanakkale ﬂosesine ç›k›l›rd›. Bu yol onlar›
Çanakkale’ye götürecek yoldu ve o zamanlar ﬂimdiki kadar geniﬂ bir yol de¤ildi, dar bir cadde say›l›rd›.
Ben saat sekiz sular›nda, bu yolun kenar›nda köprünün baﬂ›nda bir yerde, Atatürk’ün ve ﬁehinﬂah’›n geçiﬂini bekleyerek, O’nu bir defa daha görmeyi istedim.
Bana Atatürk’ün bak›ﬂlar›n›n çok çarp›c› ve etkileyici oldu¤unu söylemiﬂlerdi. Bu bak›ﬂlar› ben de görmek istedim. Hemen hemen 1 saat kadar bekledim
köprüde. Bir müddet sonra, uzaktan motor seslerinden kafilenin yaklaﬂt›¤›n› duydum. Atatürk ve ﬁehinﬂah üstü aç›k bir arabada idiler. Bir süre sonra, Atatürk ve ﬁehinﬂah arkalar›ndaki otomobillerde maiyetleri olmak üzere geçerken, maalesef o bak›ﬂlara
rastlamak mümkün olamad› benim için. Tam benim
önümden geçerken ﬁehinﬂah’la konuﬂmakta idiler ve
beni fark etmemiﬂlerdi. Ama güneﬂte parlayan sar›
saçlar› oldu¤unu fark ettim O’nun. Bu benim O’nu
ikinci ve son görüﬂümdü. Türk tarihinin ve dünya tarihinin bu ünlü adam›n› yaﬂarken iki defa görmüﬂ olmam bugün benim için en büyük mutluluktur.
Aradan y›llar geçti. Ben 1959 y›l›nda bir y›l kalmak
ve otelcilik ve turizm konusunda staj yapmak üzere,
Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan Fransa’ya gönderildim. Frans›z hükümeti, Quaid’Orsay de yani onlar›n Hariciye Bakanl›¤›nda, hemen hemen dünyan›n
dört bir yan›ndan gelen stajyer ö¤rencilere bir resepsiyon yani bir hoﬂ geldin toplant›s› düzenlemiﬂti.
Frans›z sorumlu memurlar›ndan bir zât, bu yabanc›
stajyerlere bir karﬂ›lama konuﬂmas› yapt›, Fransa’da
kalaca¤›n›z bu bir y›l içinde size baﬂar›lar ve mutluluklar temenni ederim dedi.
Aral›k 2007

Stajyer olarak gelenler aras›nda, Brezilyal›lar, Arjantinliler, ‹ranl›lar, M›s›rl›lar, Kübal›lar ve Türk olarak
da mesleki teknik k›z ö¤retmen okulundan iki bayan
ö¤retmenle bir de ben bulunuyordum. O zamanlarda
ben Bal›kesir Ticaret Lisesi’nde Frans›zca Ö¤retmeniydim.
Resepsiyon baﬂlamadan önce, bu stajyer gruplar aras›nda ben Frans›z hariciye memurunun konuﬂmas›ndan sonra, bu yabanc› gruplar ad›na bu konuﬂmaya
cevap vermek üzere sözcü tayin edildim. Frans›z hariciye memurunun hoﬂ geldin sözlerinden sonra,
memleketlerimizden ayr›larak geldi¤imiz Fransa’da
ö¤renece¤imiz bilgilerin, Frans›z kültüründen ve
Frans›z deneyimlerinden memleketlerimize taﬂ›yaca¤›m›z bilgilerin, memleketlerimizin ilerlemesinde
çok yararl› olaca¤›n› belirttim. Daha ﬂimdiden bu
mutlulu¤u duydu¤umuzu ve Fransa’n›n bu mutlulukta büyük pay› olaca¤›n› hissetmekteyiz dedim. Bu
bak›mdan memleketlerimize dönmeden önce, Frans›z hükümetine ve halk›na peﬂin teﬂekkürlerimizi
sunmak istiyoruz diyerek sözlerimi bitirdim. San›r›m
bu sözler üzerine biraz da alk›ﬂ toplam›ﬂ oldum.
Bu konuﬂmamdan sonra aradan 5-6 ay kadar geçti.
Coopération Technique ad›nda Bakanl›¤a ba¤l› bir
dergide, Fransa’da konumuzda edindi¤imiz bilgileri
belirten yazd›¤›m bir yaz› üzerine, Frans›z hükümeti
taraf›ndan bursumdan hariç, hemen hemen bursumun 4 kat› miktar›nda taraf›ma bir para tahsis edildi
ve Fransa’n›n belli baﬂl› turistik bölgelerinde bir gezi yapmak üzere elime bir program verildi. Bu programa göre kuzeyde Rouen ve Saint Malo ﬂehirlerini
gördüm. Daha sonra, Fransa’n›n Riviera bölgesindeki Cannes ve Nice ﬂehirlerindeki ilginç otelleri ziyaret etmem programa dahil edilmiﬂti. Son olarak programda ‹talya s›n›r› yak›n›nda Menton ﬂehrine gitmem planlanm›ﬂt›. Nice ﬂehrinden Menton’a geldi¤imde, trenden indi¤imde benim bir Frans›z rehber
han›m taraf›ndan karﬂ›lanaca¤›m bildirilmiﬂti. Beni
özel arabas›yla güzel bir Frans›z k›z› karﬂ›lad› ve önceden benim için ay›rt›lm›ﬂ olan bir otele misafir
edilmek üzere eﬂyalar›m b›rak›ld›ktan sonra Menton
ﬂehrinin yamaçlar›nda yer alan turistik bir oteli görmeye götürüldüm.
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Menton’un yeﬂil yamaçlar› içinde yer alm›ﬂ, tek katl›, parça parça bölümlerden ibaret bulunan bir otelin
resepsiyonuna müracaat ettik ve kendisinden randevu al›nm›ﬂ otel sahibesini görmek istedi¤imizi bildirdik. Az sonra, 45-50 yaﬂlar›nda, otel sahibesi olarak
hâlâ gençlik güzelli¤ini kaybetmemiﬂ bir han›m bizi
salonda bir köﬂeye ald› ve “Siz çay›n›z› içinceye kadar benim küçük bir iﬂim dolay›s›yla sizi k›sa bir süre yaln›z b›rakmam gerekiyor.” diyerek yan›m›zdan
ayr›ld›. Biraz sonra tekrar yan›m›za döndü.
Bu otel ölmüﬂ olan eﬂi zengin bir ressamdan kendisine miras kalm›ﬂ. Eﬂinin sa¤l›¤›nda her y›l Fransa’n›n
ünlü bilim ve sanat adamlar› ve ayr›ca dünyan›n çeﬂitli memleketlerinde ün salm›ﬂ seçkin insanlar bu
otele davet edilmekte imiﬂler. Kendilerinden yemek
ve konaklama için bir ay süreyle hiçbir ücret talep
edilmezmiﬂ. Bu bir ay zarf›nda, gelen insanlar›n bilgilerinden ve tecrübelerinden yararlanmak üzere konuﬂmalar tertip edilirmiﬂ. Bu bilgiyi bana beni oraya
götüren rehber k›z vermiﬂti. Otel sahibesi han›m eﬂini kaybettikten sonra da otelin bu gelene¤i ortadan
kalkmam›ﬂ.
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Otel sahibesi han›m, yan›m›za döndü¤ü zaman yerine oturmadan, biz tabii aya¤a kalk›p onu selamlam›ﬂt›k, ama bizim oturmam›z› rica etti¤inden tekrar
oturduk. O s›rada kendisi oturmadan bana dönerek,
“Bugün, benim için, çok büyük bir mutluluk oldu¤unu söylemeden geçemeyece¤im.” dedi.
Kendisi y›llar sonra, karﬂ›s›nda bir Türk konu¤unun
bulunmas›yla, y›llar önce, Türkiye Cumhuriyetinin
10 uncu y›l›nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi karﬂ›s›ndaki Ankara Palas otelinde verilen, davetliler
aras›nda bütün yabanc› elçilik mensuplar›n›n da bulundu¤u bir Cumhuriyet Balosunda, kendisinin o s›rada konu¤u bulundu¤u Frans›z Elçisiyle birlikte, bu
baloda Cumhurbaﬂkan›m›z Kemal Atatürk taraf›ndan dansa kald›r›ld›¤›n› ve dans›n sonucunda Atatürk taraf›ndan kendisine teﬂekkür edildi¤ini ve o gece hayat›nda ilk defa rastlad›¤› ve bir daha rastlayamayaca¤› bir çift mavi gözün güzelli¤ini hiçbir zaman unutmad›¤›n› ve benimle karﬂ›laﬂt›¤› zaman, bu
unutulmaz hat›ran›n kendisinde yeniden canland›¤›n› sözlerine eklemiﬂti ve bu arada bu güzel geceyi
hat›rlatm›ﬂ oldu¤umdan dolay› bana teﬂekkür etti.
Zaten çaylar›m›z ve kuru pastalar›m›z da bitmiﬂti.
Bizi otelini göstermeye davet etti. Otel birbirine yak›n üç mimari özelli¤i bulunan, yani bir bölümü Yunan mimarisini, bir bölümü Acem mimarisini, bir
bölümü san›r›m ‹spanyol mimarisini gösteren bir
tarzda inﬂa edilmiﬂ olup güzel bir tesisti.
ﬁöyle böyle 30-40 dakikay› geçmeyen bir süre sonra, kendisini daha fazla rahats›z etmemek için teﬂekkürlerimizi bildirdik ve yan›ndan ayr›ld›k. Mihmandar k›z beni otelime kadar getirdi ve saat 7’de tekrar
buluﬂmak üzere beni yaln›z b›rakt› ve tekrar gelerek
beni Menton ﬂehrinin yüksek bir yamac›nda bulunan
ünlü bir restorana yeme¤e götürdü. Yemekten sonra
da beni otelime b›rakt›. Menton’da öbür gün birkaç
yeri gezdikten sonra trenime bindim ve Paris’e döndüm.
Bu arada yine okuldaki derslere devam ettim ve bir
Pazar günü Versaille Saray› da dahil olmak üzere,
birkaç güzel saray›n ziyaretini içinde bulunduran bir
ﬂehir turuna kat›ld›m. Versaille Saray›n›n salonlar›n›
ve geniﬂ bahçesini ziyaret ettik. Versaille Saray›
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önünde uzanan o geniﬂ bahçenin güzelli¤i, o ufka
uzanan uzakl›¤› hala haf›zamdad›r.
Bu ziyaretim s›ras›nda beni en çok etkileyen ﬂey ﬂu
oldu. Frans›z krallar›n›n toplant›lar›n›n, e¤lencelerinin, saray danslar›n›n yap›ld›¤› görkemli geniﬂ bir
salonda, saray hakk›nda bilgi veren mesle¤i tarihçi
olan bir orta yaﬂl› Frans›z rehber han›m bize salonun
pencerelerinden birini göstererek, “‹ﬂte bu pencere
dedi saray›n önünde toplanm›ﬂ olan ve aç›z ve ekmeksiziz diye ba¤r›ﬂan Paris halk›na XIV. Louis’nin
eﬂi Marie Antoinette’in ekmek bulam›yorsan›z pasta
yiyin diyerek hitap etti¤i bu penceredir.” diyerek
sözlerine son vermiﬂti.
Ben de o s›rada rehber han›m›n yak›n›ndayd›m. Rehber han›m bana dönerek, “Siz hangi millettensiniz.”
diye sordu¤unda Türk oldu¤umu söyledim. Bu rehber han›m birden bire irkildi. Yüzüme dikkatle bakarak “Siz dedi, siz çok mutlu bir milletsiniz. Sizin bu
Cumhurbaﬂkan›n›z Mustafa Kemal sizi büyük bir
millet yapt›. Biz O’nun hayat›n› takdirle okuyoruz ve
gerçekleﬂtirdi¤i devrimleri inceliyoruz.” dedi.
Bir yabanc›n›n a¤z›ndan ikinci defa olarak bu övgü
dolu sözleri iﬂitmek, bir Menton’da bir de Versaille
Saray›nda iki seçkin han›m taraf›ndan Atatürk’ümüzün bu kadar be¤enildi¤ine ve takdir edildi¤ine ﬂahit
olmak beni çok mutlu etmiﬂti. Birden bire ben hiç de
haz›r cevap bir kiﬂi olmad›¤›m halde ﬂu sözleri eklemekten kendimi alamad›m.
Ona dedim ki, “Biz de O’nu çok severiz ama biz de
büyük bir millet olmasayd›k, öyle büyük bir adam
bizim içimizden ç›kmazd›.” dedim. Bu sözlerimin
rehber han›mda iyi bir etki b›rakt›¤›n› gördüm ve
bundan cesaret alarak ondan bir ricada bulundum.
Paris’te yabanc› stajyerlerin her hafta topland›¤› ve
konferanslar tertip edilen Club de Quatre Vents
(Dört Rüzgar Kulübü) denilen bir yerde, benim de
Türkiye ve Türkler hakk›nda bir gece tertip etmem
istenmiﬂti. O günlerde verece¤im bu konferans›n haz›rl›¤› içindeydim. Bu konferans s›ras›nda benim
Varl›k dergisinde yay›nlanm›ﬂ bulunan “Asya ﬁehirleri” ﬂiirimin bir Frans›z taraf›ndan okunmas›n›n daha etkili olaca¤›n› düﬂündü¤üm için kendisinden bu
ﬂiiri o gün okumas›n› rica ettim. Bunu memnuniyetAral›k 2007

le kabul etti. Adlar›n› hat›rlayamad›¤›m Musée de
l’Homme (‹nsan Müzesi) müdür yard›mc›s› bir yönetici, bir co¤rafya fakültesi son s›n›f ö¤rencisi bir
genci de konuﬂmac› olarak davet etti¤im bir konferans gecesi düzenledim.
O gece, ben dinleyicilere k›saca Orta Asya’dan Anadolu’ya nas›l geldi¤imizi anlatt›m. Selçuklu ve Osmanl› ‹mparatorlu¤undan sonra y›k›lan Osmanl›
Devleti’nin y›k›nt›lar› üzerinden Atatürk’ün önderli¤inde nas›l ça¤daﬂ bir devlet kurdu¤umuzu, Atatürk’ün gerçekleﬂtirdi¤i devrimleri, bir ortaça¤ toplumu olan Türkiye’yi Atatürk’ün nas›l bir uygar devlete dönüﬂtürdü¤ünü anlatt›ktan sonra, Frans›zcaya
çevirmiﬂ oldu¤um “Asya ﬁehirleri” ﬂiirimi dinleyicilere Türk dilinin özelli¤ini yani sesini duyurabilmek
için Türkçe okudum. Sonra Frans›z rehberini sahneye davet ettim. ﬁiirin çevirisi bu Frans›z Han›m taraf›ndan çok güzel bir ﬂekilde okundu.
Daha sonra, Türkiye’ye bir gezi yapm›ﬂ olan ‹nsan
Müzesi Müdür yard›mc›s›, gezisi esnas›nda özellikle
Edirne, ‹stanbul ve Ankara’da tarihi eserlerin, camilerin resimlerini dia yard›m›yla perdeye aktararak,
yapt›¤› bu Türkiye gezisine ait manzaralar› da bu resimlere ekleyerek konuﬂmas›n› bitirdi. Daha sonra
söz alan Paris Üniversitesi co¤rafya fakültesi son s›n›f ö¤rencisi genç, Edirne’den Kars’a kadar süren
yolculu¤u s›ras›nda rastlad›¤› güzellikleri bir bir anlatt›.
Bu anlat›ﬂ› s›ras›nda, benim akl›mda kalan en güzel
hat›ra, onun ‹ç Anadolu’da bir yayladan geçerken,
otomobilinin çarpt›¤› bir taﬂ dolay›s›yla delinen benzin deposunu yaﬂl› bir keçi çoban›n›n, bir m›s›r tar-
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las›nda buldu¤u bir m›s›r koçan› ile nas›l t›kad›¤›n›,
otomobilinin tamiri için ve benzininin doldurulabilmesi için, çok uzak bir yerde çaresiz kald›¤›nda, bu
yaﬂl› keçi çoban›n›n bu yard›m›ndan ve buluﬂundan
ne kadar memnun kald›¤›n› çok güzel sözlerle naklediﬂini hiç unutmuyorum.
O gece dinleyicileri kendisine has renkli üslubuyla,
Edirne’den Kars’a kadar geçti¤i ﬂehirlerde bizi dolaﬂt›rarak, bizleri köy kahvelerinde oturtarak, da¤ çiçeklerinin kokular›n›n ve renklerinin kaplad›¤› yamaçlarda dolaﬂt›rarak, geçti¤i derelerin ça¤›lt›lar›n›
adeta kulaklar›m›zda tekrar canland›rarak, hemen
hemen bir saatlik konuﬂmas›yla bizi çok güzel bir
Anadolu gezisine ç›karm›ﬂt›. O ne güçlü bir anlat›ﬂ
güzelli¤ine sahipti. Hâlâ bugün sizlere bu an›lar›m›
anlat›rken kendimi o yolculukta hissederim. Güzel
bir geceydi ve san›r›m bu gecenin baz› bölümleri
Kulüp yöneticisi taraf›ndan filme de al›nm›ﬂt›.”
Bu sözlerin sonunda da zaten ders saati bitmiﬂti. Talebelerime, “Yabanc›lar›n dahi takdir etti¤i Atatürk’ümüzün bize ba¤›ﬂlad›¤› bu güzel topraklarda,
bu vatanda do¤muﬂ ve bugünlere gelmiﬂ olan bizler
O’na büyük bir sevgi ve minnettarl›k borçlu oldu¤umuzu unutmayal›m.” dedim. “Siz gençlerin bu vatana çal›ﬂmalar›n›zla, O’nun eserlerine katk›da bulunarak mutluluklar getirece¤inize inan›yorum. Benden
Atatürk’ü anlatmam› istediniz ve beni dikkatle ve içtenlikle dinleyerek bana ayr›ca mutluluk verdiniz.”
diyerek sözlerimi bitirmiﬂ oldum.
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