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editör

Yunan mitolojisinde Phoenix, Doğu mitolojisinde Anka 
kuşu veya Simurg, Türk mitolojisinde Tuğrul kuşu, Antik 
Mısır mitolojisinde Benu, Hint mitolojisinde Garuda, Çin 
mitolojisinde Fenghuang. 

Neredeyse her kültürde benzer efsane ile anılır. 

Anka kuşu kuşların kralıdır. 

Tüm kuşların kendisinden akıl aldığı bilge bir kuştur. 
Tüyleri ateş rengidir. İnanışa göre çok uzun yaşadıktan 
sonra yanarak kül olur ve küllerinden yeniden doğar. 
Ölümsüzlüğün sembolüdür.

Dirim Dergisi de Anka kuşu misali Cumhuriyetin ilk 
yıllarında Türk tıp yayıncılığının başlıca dergisi oldu. 
Herkesin danıştığı, bilgi edindiği en önemli kaynaktı. 
Yıllarca zor bir görevi yerine getirdi. Yayın hayatına 
verdiği iki yıllık aradan sonra bir önceki sayımızla 
küllerinden yeniden doğdu. Sosyal ve sanatsal içerikli tıp 
dergisi formatında çıkardığımız bu ilk sayı ile çok olumlu 
geri dönüşler aldık. İçeriğe katkısı olanlar, ilgi alanının 
ortopedi ile sınırlı kalmamasını talep edenler, daha sık 
çıkmasını isteyenler, bilimsel makale de yayınlanmasını 
isteyenler oldu. 

Bu sayımızda ana konumuzu “Kadın Ortopedistler” olarak 
seçtik. Türkiye’deki ilk ortopedi asistanının Prof. Dr. 
Fethiye Ayral hocamız, yani bir kadın olduğunu sanırım 
pek azınız biliyordur. 2006 yılı itibariyle Türkiye’de kadın 
ortopedistlerin oranı tüm ortopedi uzmanları içinde 
yüzde 1,6’dır. Bu nedenle bu konuyu tekrar gündeme 
getirmek ve eski kadın ortopedistleri tanıtmak, bugün 
aktif çalışan kadın meslektaşlarımızın düşüncelerini 
paylaşmak istedik. En azından tarihe kayıt düşecek 
önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum.

Prof. Dr. Nadir Şener

Anka Kuşu

Bu sayı ve ilk çıktığı tarih olan 1925’ten bugüne pek çok sayıya  www.dirim.com 
adresinden ulaşabilirsiniz. Derginin ücretsiz gönderilmesini istiyorsanız, 
reklam@dirim.com e-posta adresine iletişim bilgilerinizi bildirebilirsiniz.
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ORTOPEDİNİN AMAZONLARI
Ortopedide kadın 
meslektaçlarımızın sayısı diºer 
brançlara oranla çok az. Hatta 
geçmiçe oranla bile daha az. 
Ortopedi gibi zorlu bir brança 
gönül veren meslektaçlarımızın 
görüçlerini paylaçmak ve 
geçmiçte bu mesleºe gönül 
veren kadın meslektaçlarımızın 
bazılarını sizlere tanıtmak 
istedik.

KESİŞEN YOLLAR
Bülent Alparslan, Mümtaz 
Alpaslan ve Ünal Kuzgun. Vefa 
Lisesi’nde baçlayan arkadaçlıºın 
yıllar içinde birçok kez 
kesiçmesiyle bir ömre yayılan 
dostluºun tanıkları. Gstanbul Tıp 
Fakültesi ve TOTBGD’de devam 
eden bu güzel dostluºun üç 
tanıºı, uzun bir aradan sonra 
Vefa Lisesi’nde bir araya gelerek, 
o günleri özlemle  yâd etti .

VAZGEÇİLMEZ TUTKULARI 
BASKETBOL VE ORTOPEDİ
Basketbol ve ortopediyi 
vazgeçilmez iki tutkuları olarak 
benimseyen Orhan Girgin ile 
Tuºrul Berkel, sporun her dalıyla 
ilgilenen eºitimli bir kuçaºın 
temsilcileri. Baçarıyla dolu spor ve 
hekimlik hayatları, bugünün genç 
sporcularına olduºu kadar genç 
hekimlerine de örnek
olacak gibi…

YRD. DOÇ. DR. NEZİH VAROL
TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA 
İLİŞKİN MALİ SORUMLULUK 
SİGORTASI HAKKINDA 
BİLİNMESİ GEREKENLER
Meslek hayatımıza 2010 yılında 
giren, daha öncesinde
 “Acaba içe yarar mı?” diye 
düçünüp yaptırmadıºımız ama 
çimdi zorunlu olunca paça paça 
yaptırdıºımız bu ZMSS nedir? 

PROF. DR. ÖNDER KILIÇOĞLU 
OSTEOSENTEZİN  TARİHİ 
KALÇA KIRIKLARI
Kalça kırıºı her zaman 
ortopedistlerin en sık karçılaçtıºı 
kırıklardan biri olmuçtur. 
Bölgenin anatomisinin 
özelliºi, mekanik özellikleri ve 
vaskülaritesi, hastaların genel 
saºlık durumlarının kötü olması 
bu alandaki arayıçların devam 
etmesinin önemli nedenleridir. 
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KASIMPAŞA 
DENİZ HASTANESİ
Gstanbul’da her gün önünden 
geçtiºimiz pek çok binanın 
hikâyesini, ne için kullanıldıºını 
bilmeyiz. Kasımpaça Deniz 
Hastanesi de bunlardan birisidir. 
Askeri bir kurum olduºu için 
içini bilenimiz de çok azdır. 
Oysa Haliç’in en güzel yerinde 
en görkemli binalardan birisidir. 
Görkemli ama kadersiz bir bina...

ARİSTOKRASİNİN BAŞKENTİ 
2014 EFORT (European 
Federation of Orthopaedic 
AssocIations) Kongresi 
Londra’da yapılacak. Kongrelerin 
yapıldıºı çehirler fırsatları 
deºerlendirenler için bu mesleki 
seyahatlere ayrı bir lezzet 
katıyor. Özellikle de kongre 
öncesi veya sonrasına birkaç 
gün eklenebiliyorsa çehrin tüm 
özelliklerini yaçamak mümkün. 

HEPİMİZ BİRER 
BİLİM FİLOZOFUYUZ
Öncelikle düçünen birer insan, 
sonrasında merak etmeyi 
bilen birer hekim ve ortopedist 
olarak, meslek hayatımızda en 
basit kırıºın iyileçmesinden en 
karmaçık kök hücre tedavisini 
algılamaya kadar merak 
ettiºimiz ve araçtırdıºımız 
sürece hepimiz birer bilim 
filozofuyuz. 

Kurucusu 
Dr. Feridun Frik

Sahibi Ömer Erol Frik

Genel Yayın Yönetmeni 
Prof. Dr. Nadir fener
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NOT: Reklamlar, reklam veren çirketin 
sorumluluºundadır. Dergimizde yayımlanan 

yazı ve fotoºraflar Dirim Dergisi’nin izni 
alınarak, kaynak belirtilerek, tam veya özet 

alıntı yapılarak kullanılabilir. 


