TÜRKİYE’NİN İLK TIP DERGİSİ

SONBAHAR 2013 • SAYI: 301

RÜZGÂRIN
DELİKANLILARI
EROL FRİK:
“DİRİM DERGİSİ DEDEMDEN
KALAN BİR MİRAS”
MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE
TIPTA YENİ TEKNOLOJİLER:
ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR

editör

Vasatın hâkimiyeti
Yaratıcı fikirler aykırıyı düşünme becerisiyle yeşerir.
Yeni buluşlar için vasatın dışına çıkmak gerekir.
VASAT...
Sözlüğe göre iki şeyin ortasında olan, sıradan.
Vasatta yaşayan, vasatın hâkimiyetindeki beyinler yeni şeyler
düşünemezler. Teknolojik buluşlar yapamaz, düşünsel akımlar
üretemez, sanatsal yaratımlarda bulunamazlar.
Türkiye neden bu kadar az buluş yapıyor?
Patent sayıları niye bu kadar az?
Toplumsal krizlerde niye hep akıl tutulmaları yaşıyoruz?
Sanatsal ve mimari zenginliğimiz neden köreldi?
Bu soruların yanıtını verebilir misiniz?
Çünkü Türkiye vasatın hâkimiyetinde.
Çünkü farklı düşünmek, aykırı yaşamak ayıplanıyor.
Çünkü vasat yeterli bulunuyor, takdir ediliyor, alkışlanıyor.
Çok şükür ki bu topraklarda vasatı aşmış insanlar da
sıkça var olmuşlar. Bunların güzel bir örneği Dr. Feridun
Frik’tir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk tıp dergisi olan
Dirim Dergisi’ni çıkarıp, Türk tıbbının gelişebilmesi
için bu dergiyi on yıllarca ücretsiz dağıtmış aykırı bir
kişiliktir. Bu sayede vasatın dışına çıkabilen pek çok
hekimin yetişmesine öncülük etmiştir.
Bu sayı ile Dirim Dergisi klasik içeriği ve şeklinden
farklı bir yapıda yeniden diriliyor. Dirim Dergisi
artık sosyal ve sanatsal içerikli bir tıp dergisi olarak
meslektaşlarımıza hizmet verecek. Amacı ilk günkü gibi,
yine vasatın hâkimiyetini kırmak.
Amacımız bugünün sıkıcı, yorucu, sıradan yaşam
koşuşturmacasında meslektaşlarımıza bir renk olmak,
vasatın dışında düşünebilmeyi sağlamak ve yaşam
coşkusunu artırabilmek. Bu amacımıza ulaşmada
hepinizin desteğini bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki
hekimler toplumların hep önünde gitmiş ve vasatın
dışında olabilmeyi başarmışlardır.
Dirim Dergisi’nin yeniden canlanmasına destek veren
Sayın Erol Frik ve Ortopro’ya teşekkürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Nadir Şener
Dirim Dergisi’ne içerik katkılarınız için nadir.sener@acibadem.com.tr
adresinden bana ulaşabilirsiniz.
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Dr. Feridun Frik tarafÇndan
1925 yÇlÇnda çÇkartÇlmaya
baçlayan ve Türkiye’nin en eski
tÇp dergisi Dirim’in dedesinden
miras kaldÇºÇnÇ söyleyen Erol
Frik, her mirasÇ kaldÇrabilmenin
zorluºunu, Dirim Dergisi’nin
yaçatÇlmasÇ gerekliliºini anlattÇ.
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OSTEOSENTEZİN TARİHİ
PLAKLAR VE VİDALAR

20.YüzyÇlÇn ikinci yarÇsÇndan
itibaren kÇrÇk tedavisinde
osteosentezin önemi kabul edildi,
implantlar ve cerrahi teknikler
bugünkü standartlarÇna ulaçtÇ.
Bu süreç içinde beºenilen veya
beºenilmeyen, yaygÇn kullanÇlan
veya yalnÇzca birkaç cerrahÇn tercih
ettiºi çok çeçitli implantlar üretildi.
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SÖYLEDİKLERİMİ DİNLE,
YAPTIKLARIMI YAPMA!
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Prof. Dr. Mehmet Demirhan
ve Prof. Dr. Mustafa Karahan,
açil tendon kopmasÇ yaçayan
iki ortopedist. Her iki uzman
hekim de geçirdikleri rahatsÇzlÇk
sonrasÇ hastaya ve hastalÇºa
bakÇç açÇsÇnÇn deºiçtiºinde
birleçiyor. Bir de “Söylediklerimi
dinle ama yaptÇklarÇmÇ yapma”
nasihatinde…
TOLGA YALÇINKAYA

ÜÇ BOYUTLU YAZILAR

Bugün üç boyutlu yazÇcÇlarÇn
fiyatlarÇ ilk çÇkan renkli, mürekkep
püskürtmeli yazÇcÇlarÇn fiyatÇnda.
Bugün renkli yazÇcÇlarÇn
fiyatlarÇnÇn düçerek neredeyse
içlerindeki mürekkep kartuçlarÇ
fiyatÇna satÇldÇºÇ göz önüne
alÇnÇrsa yakÇn zamanda hepimizin
masasÇnda bir üç boyutlu yazÇcÇ
olacaºÇnÇ öngörebiliriz.
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EFSANE AVCISI
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Bu sayÇda Clinical
Orthopedics’te yayÇnlanan
ve çehir efsanesi haline gelen
bazÇ uygulamalarÇ irdeleyen bir
çalÇçmanÇn özetini sunacaºÇz.
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Ortopedi uzmanÇ üç hekim.
Üçünün de ortak tutkusu
deniz ve yelken. Prof. Dr.
Mahmut Berkman, Prof. Dr.
Nejat Güney ve Prof. Dr. Metin
Türkmen, denizin keyfini
çÇkartarak yaçÇyor. Hekimler,
yoºun mesleki tempodan
denizin, rüzgârÇn ve yelkenin
sakinliºiyle uzaklaçÇyor.

38
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PROF. DR. NADİR ŞENER

HEKİMLER DE YAŞLANIR

Halen aktif çalÇçan 882 hekimin
katÇldÇºÇ bir ankette, 50 yaç
altÇndaki hekimlerin yüzde
6,5’inin, 70 yaç üstü hekimlerin
ise yüzde 40’ÇnÇn emeklilik planÇ
olduºu tespit edilmiç. 50 yaç
altÇndakilerin oranÇnÇ anladÇm
ama 70 yaç üstündekilerin
yüzde 60’nÇn bir gün emekli
olabileceºini düçünmemesi ilginç.

Sahibi Ömer Erol Frik
Genel YayÇn Yönetmeni
Prof. Dr. Nadir fener
YazÇ Gçleri Müdürü Gizem Çokgör
KatkÇda Bulunanlar
Doç. Dr. Fatih Dikici
Prof. Dr. Önder KÇlÇçoºlu

YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER

MEKTEBİ TIBBİYEİ ŞAHANE

Gün batÇmÇna yakÇn KadÇköy’den
vapurla karçÇya geçerken
güneçin altÇn ÇçÇklarÇ ile yÇkanan
bir bina mutlaka dikkatinizi
çeker. Selimiye KÇçlasÇ’nÇn hemen
yanÇnda, kÇçlanÇn soºuk erkeksi
mimarisinden belirgin olarak
ayrÇçan süslü, cilveli, kadÇnsÇ
bir binadÇr bu. YÇllarca Türk tÇp
tarihinin kalbi bu binada atmÇçtÇr.

AAOS 2014
CAZIN BAŞKENTI NEW
ORLEANS’DA

Amerikan Ortopedik Cerrahlar
Birliºi (AAOS) toplantÇsÇ
2014 yÇlÇnda cazÇn baçkenti
New Orleans'ta yapÇlacak.
Tüm dünya ortopedistlerinin
buluçma ve paylaçma platformu
haline gelen AAOS toplantÇlarÇ
Mardi Gras KarnavalÇ’ndan bir
hafta sonra düzenlenecek.

Kurucusu
Dr. Feridun Frik

Reklam ve Halkla Gliçkiler
Gletiçim Ofisi
Tel 0212 324 80 17
e-mail info@iletisimofisi.com
YayÇn Türü/AralÇºÇ
Yerel Süreli / Üç ayda bir
Yönetim Yeri
Fenerbahçe Mah. YoºurtçubaçÇ Sok. A Blok
23-1 / 5 KadÇköy / Gstanbul.
Tel0 216 425 28 11
Faks 0 216 425 28 34
www.ortopro.com.tr
Ortopro A.f. sponsorluºunda
hazÇrlanÇp basÇlmÇçtÇr
YayÇna HazÇrlÇk

60

BURSALI ORTOPEDİST
FOTOĞRAFÇILAR

Gsmail Aygan, Tayfun AçÇkgöz,
Ertuºrul AydÇn, Murat Gürün
ve Engin Akgün. Onlar, BursalÇ
beç ortopedist. Beç meslektaçÇ,
uzmanlÇk alanlarÇ dÇçÇnda
birleçtiren bir baçka tutku ise
fotoºrafçÇlÇk. Beç meslektaç,
fotoºraf sanatÇna duyduklarÇ
merak ile de fark yaratÇyor.

Genel Yönetmen
Gürhan Demirtaç
Genel Yönetmen YardÇmcÇsÇ
Eser Soygüder YÇldÇz
Görsel Yönetmen
Yavuz Karakaç
Grafik TasarÇm
Yasemin Can
Düzeltmen Editör Ersel Ergüz
Fotoºraf
Murat Güney, Damla Salor
Tel 0212 440 27 80
BaskÇ yeri Dünya YayÇncÇlÇk A. f.
Globus Dünya BasÇnevi 100. YÇl Mahallesi
34204 BaºcÇlar GSTANBUL
Tel 0212 440 24 24
Süreli yerel yayÇndÇr.
NOT: Reklamlar, reklam veren çirketin
sorumluluºundadÇr. Dergimizde yayÇmlanan
yazÇ ve fotoºraflar Dirim Dergisi’nin izni
alÇnarak, kaynak belirtilerek, tam veya özet
alÇntÇ yapÇlarak kullanÇlabilir.
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Erol Frik:
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SONBAHAR 2013 • SAYI: 301

Dr. Feridun Frik Dirim
Dergisi için çalışırken

DOKTOR FERİDUN FRİK İSMİ BİRÇOĞUMUZA
YABANCI GELEBİLİR. ANCAK SAĞLIK ALANINDA
HİZMET VERENLER BU İSMİ VE YAPTIKLARINI
ÇOK İYİ BİLİR. Dirim Dergisi’ni yayÇn
hayatÇna kazandÇran tutkulu ve
idealist bir saºlÇkçÇ Dr. Feridun Frik.
AynÇ zamanda da ismiyle anÇlan
Dr. Feridun Frik Glaç Af firmasÇnÇn
kurucusu. Dirim Dergisi ise Türkiye’nin
saºlÇk sektöründe en eski ve köklü
yayÇnÇ, neredeyse Cumhuriyetle
yaçÇt. 1925 yÇlÇnda Arapça yayÇmlanan
ve Tedavi NotlarÇ ismiyle dönemin

baçvuru kaynaºÇ sayÇlan dergi, 1936
yÇlÇnda Latin harfleriyle ve yeni
ismi Dirim’le doktorlarÇn bilgiye
ulaçmadaki en önemli yardÇmcÇsÇ oldu.
Gsim hakkÇ bugün, üçüncü kuçak aile
üyesi ve Dr. Feridun Frik’in torunu Erol
Frik’e geçen dergi, son iki yÇla kadar
düzenli olarak yayÇmlanÇyordu. Gki
yÇllÇk aradan sonra Erol Frik’in yeniden
yayÇn hayatÇna kazandÇrmak istediºi
dergi, saºlÇk sektörünün önemli
firmasÇ Ortopro’nun desteºiyle ve
yenilenen görüntüsüyle nefes alÇyor.
88 yÇllÇk tarihin öyküsünü üç beç
sayfaya sÇºdÇrmak kolay olmasa da
Erol Frik ile yaptÇºÇmÇz keyifli söyleçi
de tarihe not düçen bir özet çÇkardÇk.
Dr. Feridun Frik’in herkes tarafÇndan
bilinmeyen özelliºi ile baçlayalÇm
sohbetimize. Dr. Feridun Frik kimdir?
Dedem Dr. Feridun Frik, çoºu kimse
bilmez ama Türkiye’de Bayer’i isim ve
marka yapmÇç ilk kiçidir.YÇllarca doktor
olarak Bayer’in tÇbbi bölümünün baçÇnda
çalÇçtÇ. Gkinci Dünya SavaçÇ çÇkÇnca Bayer
de mecbur kaldÇºÇndan Türkiye’den

Fotoğraflar: Damla Salor
Dr. Feridun Frik fotoğrafları Erol Frik’in arşivinden
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1925
88 yıllık tarihinde birçok
ilke imza atan Türkiye’nin
en eski sağlık dergisi
Dirim’in değişiminin
öyküsünü kapakları
yansıtıyor.
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Yıl 1962. Dolmabahçe
Sümbül Konak Apartmanı
önü. Fotoğrafta ön sıranın
en ortasında Dr. Feridun
Frik yer alıyor. Fotoğrafta
Dr. Frik’in sağında oğlu
Hasan Frik, solunda
kardeşi Afif Frik ve onun
yanında Güner Frik (Erol
Frik’in babası) bulunuyor.

1931

1935

1936

1940

ayrÇlmÇç. Dedem de o zamana kadar
Bayer’in Türkiye’de ruhsatlandÇrdÇºÇ
bütün ilaçlarÇn ruhsatlarÇnÇ muhafaza
etmiç. Bayer’e de “Kim ölür kim kalÇr,
bilinmez ama çayet savaç biter ve tekrar
bir araya gelirsek, gelin beni bulun. Sizin
bütün ruhsatlarÇnÇz bende saklÇ olarak
korunacaktÇr” demiç. Nitekim savaç
bittikten sonra Bayer tekrar Türkiye’ye
gelip bütün ruhsatlarÇn korunduºunu
ve geçerli olduºunu görünce hem
çaçÇrmÇç hem de sevinmiç. Dedeme
o zaman Bayer’in, Türkiye’deki tek
yetkili mümessili ol demiçler. Bayer’in
Aspirin’den tarÇm ilaçlarÇna kadar
birçok markasÇnÇ Türkiye’de tanÇtan ve
yaygÇnlaçtÇran isim aynÇ zamanda Dr.
Feridun Frik.

doktorlara ve mesleºe hizmeti.
Dirim’in iki fazÇ var. Glk fazÇ, dedem
Bayer’in ilmi bürosunda çalÇçÇrken,
yanÇnda çalÇçtÇºÇ Doktor Marko’nun,
Tedavi NotlarÇ adÇnda dergi
çÇkarmasÇyla baçlÇyor. Glk çÇkan
sayÇlar Arap alfabesi kullanÇlarak
hazÇrlanmÇç. Bir süre sonra dergi,
Doktor Marko’dan dedeme geçiyor.
SoyadÇ Kanunu, Harf Devrimi gibi
geliçmeler yaçanÇrken, dedem de
hem yeni Türkçeye hem de geliçime
çok açÇk bir insan olduºu için Tedavi
NotlarÇ ismini dirilmek anlamÇna gelen
Dirim diye deºiçtiriyor. AynÇ zamanda
eski alfabeden yeni alfabeye, Latin
alfabesine geçiç yapÇlÇyor. DolayÇsÇyla
Dirim kabuk ve kÇlÇf deºiçtiriyor.

Dr. Feridun Frik’in hem mesleki hem
de yayÇmcÇ kimliºi büyük bir tutkunun
izlerini taçÇyor. Nitekim Dirim Dergisi
de bu tutkunun en somut örneºi.
Dergi nasÇl bir sürecin sonunda
ortaya çÇktÇ?
Dirim de dedemin, Bayer’in
Türkiye’deki tek yetkili mümessili
olmasÇnÇn yanÇnda giden ve tutkulu
olduºu bir hobi. AynÇ zamanda da

“DİRİM DOKTORLARA
HEP BEDELSİZ DAĞITILDI”
Dirim Dergisi o dönemde çok önemli
bir misyonu da yerine getiriyor
sanÇrÇm.
Dedem Cumhuriyetin ilk
doktorlarÇndan olduºu için o çartlar
altÇnda bu mesleºin nasÇl zorluklarla
yapÇldÇºÇnÇn da ilk elden tanÇºÇ olmuç.
Sadece Gstanbul’da deºil, Anadolu’da
da tÇpla ilgili her türlü bilgiye ve
teknolojik geliçmelere ulaçmakta zorluk
çekiliyor. Doktorlar tÇbbi geliçmelerden
haberdar deºil. O zaman bugünkü
gibi iletiçim ve teknolojik imkânlar da
yok. O doktorlarÇn bilgiye ulaçmalarÇ
neredeyse imkânsÇz. Dirim mecmuasÇnÇ
sÇrf bu doktorlar, bu bilgilere ulaçsÇn ve
takip etsin diye çÇkarÇyor. Bu hizmeti de
bedelsiz olarak yapÇyor. Dirim bugüne
kadar doktorlara hep bedelsiz daºÇtÇldÇ.
Bu dedemden kalan bir miras.

Dirim’in logosu ve iç sayfalarÇ Dr.
Feridun Frik’in el emeºinin ürünü mü?
Evet, hepsini kendisi yaptÇ.
Çok uºraçÇrdÇ. Küçük bir çocukken
hatÇrlÇyorum, dedem dergi için ciddi

Her faz arasÇnda dergi sayfa
yapÇsÇndan içeriºine kadar nasÇl
deºiçti?
Dedemin çÇkarttÇºÇ ilk fazda bir
format oturmuçtu. Dergi devamlÇ
beyaz basÇlÇrdÇ, sol tarafÇnda
çizgilerden oluçan sütun vardÇ; Dirim
adÇ üstte yazardÇ. Tek farkÇ her yÇl çÇkan
derginin logosu ve çizgileri deºiçirdi.
Fakat gördüºünüz anda formatÇ

2007

bir zaman harcardÇ. YazÇlar çoºaldÇkça
bir eleme yapÇlmasÇ gerekiyordu. Bu
nedenle dedem editörlük de yapmaya
baçladÇ. 1980’li yÇllarÇn ortasÇna kadar
bilfiil dergi ile uºraçtÇ. Ondan sonra
hem yaçÇ hem de içten uzaklaçmasÇ
sebebiyle Dirim’in yönetimini o zaman
firmamÇzÇn yöneticisi olan EczacÇ
Selahattin Badur’a devretti. Rahmetli
Selahattin Badur da, Dirim’i dedemin
benimsediºi kadar benimsedi. YazÇ
içleri müdürlüºünü bir müddet
yönetti. Doktorlardan oluçan bir
editörler grubu oluçturdu. 2002 ya
da 2003’te Doktor Batuhan Kaya’nÇn
çirketimizde çalÇçmaya baçlamasÇyla
Dirim Dergisi’ni daha profesyonel bir
çekilde yönetmek için bir ekip kurduk
ve ona devrettik. Dirim’in üçüncü fazÇ
da böyle baçladÇ.

2008

Yeni ismini aldÇktan sonra Dirim
bugünlere nasÇl geldi?
O zamanlar Türkiye’de çok fazla
doktor yoktu. Üç, beç bin doktor bile
o dönemde önemli bir sayÇ kabul
ediliyordu. 30 yÇl öncesinde de bu
sayÇ yaklaçÇk 15 bin doktora çÇkmÇçtÇ.
Glk çÇkan dergi, doktor sayÇsÇna hitap
edecek sayÇda basÇlÇyordu. DoktorlarÇn
sayÇsÇ arttÇkça dergi adedi de o
sayÇya paralel olarak arttÇ. 20-30 yÇl
önce 15 bin adet basÇlÇyordu, ancak
her doktora deºil seçili doktorlara
gidiyordu. Her doktora ulaçmak
zordu. Dergi bedava daºÇtÇlÇyordu,
ancak Bayer’le iliçkili olduºu için
dedem, derginin iç kapaºÇnda ya da
iç sayfalarÇnda Bayer’in ilaçlarÇnÇn
reklamlarÇnÇ yerleçtiriyordu. Bayer’in
Türkiye’deki tek yetkili mümessili
olduºumuzdan bu ilanlar karçÇlÇºÇnda
Bayer’den de para alÇnmÇyordu. Kendi
sattÇºÇmÇz ürünleri Dirim vasÇtasÇyla
doktorlara tanÇtmaya çalÇçÇyorduk. Tek
avantaj saºlayan unsur buydu.

1972

Berrin ve Erol Frik
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“Dirim’le büyümüş
doktorlardan ‘Niye daha
sık çıkartmıyorsunuz?’
geri dönüşleri alıyoruz.
Yeni jenerasyon, bilgiye
tek tıkla ulaştığı için
Dirim’in farkında değil.
Daha ciddi eleştiriler
geliyor. Daha kaliteli ve
doyurucu bilgiler söz
konusu iken Dirim’in
kalitesi ve önemi yok
sayılabiliyor. Geleneksel
bir şekilde eskiyi
koklamak ve dokunmak
isteyenler Dirim’in devam
etmesini istiyor.”

oturduºu için tanÇnÇrdÇ. 1999 yÇlÇnda
Doktor Batuhan Kaya ile bu formatÇ
deºiçtirmeye karar verdiºimizde
kapak dizaynÇnÇ ve rengini de
deºiçtirdik. Gçerik olarak çok kuru
bir dergiydi. Doktor olmayanlara
hitap etmiyordu. Daha geniç bir
kitleye ulaçmak istedik. Doktor
muayenehanelerindeki okunmayan
dergiler gibi olmasÇn istedik. Derginin
üçte birini, arka kÇsÇmlarÇnda yer
alacak çekilde kültür, sanat, gezi ve
söyleçi sayfalarÇna ayÇrdÇk. Keyifli
gezi ve röportajlar yaparak derginin
okunabilirliºini artÇrmaya çalÇçtÇk.
Boyutta minimal deºiçiklik oldu,
kullanÇlan kâºÇdÇn kalitesi arttÇ, kapak
kalÇnlaçtÇ. DaºÇtÇm olarak da Frik
Glaç’Çn tÇbbi mümessillerine vererek
doktorlara bire bir ulaçma yolunu
seçtik. Daha önce postaya veriyorduk
ve o gün geldiºinde postanenin
kâbusu oluyorduk. 15 bin dergi
geldiºinde postanedeki çalÇçanlarÇn
nevri dönüyordu.
“HEPİMİZ ÇOCUKKEN
DİRİM’LE BİR ŞEKİLDE TANIŞTIK”
Dirim Dergisi 1925’te ilk fazÇ, 1936’da
ikinci fazÇ, 1999’da da üçüncü fazÇ
yaçÇyor. Siz, hangi fazda devreye
girdiniz? Dirim’le tanÇçma maceranÇz
nasÇl baçladÇ?
Hepimiz çocukken Dirim’le bir

çekilde tanÇçtÇk. Çünkü mecmua
evimize de giriyordu. Dedemin her
bastÇºÇ sayÇ, arçivinde de bulunurdu.
Gçinde enteresan resimler olduºu için
merak edip bakardÇk. KarnÇ çiçmiç
hasta resimleri falan… Ama hiçbir
çekilde okumazdÇk, okuduºumuzu da
anlamazdÇk. Dirim’in farkÇndalÇºÇna
ilk bu çekilde vardÇk. Gkinci fazda,
yurt dÇçÇndan dönüp Frik Glaç’Çn bir
çalÇçanÇ olduºum 1988-89 yÇllarÇna
denk gelir. O zaman dedem Dirim’in
yönetiminden ayrÇlmÇçtÇ. 1989’da
da zaten dedemi kaybettik. EczacÇ
Selahattin Badur’la beraber çalÇçÇrken,
hazÇrlanan her sayÇyÇ birlikte gözden
geçirirdik. Buna raºmen Dirim’le
doºrudan alakam yoktu. 1999’daki
üçüncü faz Dirim’le daha çok alakalÇ
olduºum yÇllardÇr. Dergide daima bir
ön yazÇ olurdu. Bunlardan bir iki tanesi
de bana aittir. YazÇ içleri müdürü olarak
benim adÇm geçmeye baçladÇ. EczacÇ
Selahattin Badur’dan sonraki sorumlu
yazÇ içleri müdürü olmamla Dirim’in
üçüncü fazÇ da benimle iliçkilendirilmiç
oldu.
TÇbbi sorumluklar mÇ yoksa yayÇmcÇ
sorumluluºu mu? Hangisi daha kolay
ya da aºÇr basÇyor?
YayÇmcÇlÇk bambaçka bir olay.
Doktorlukla alakasÇ yok. Doktor
olarak Feridun Frik’in konuyu bilmesi,

yazÇlarÇn aºÇrlÇºÇnÇ ve deºerini takdir
etmesi önemli. Ama yayÇncÇlÇk, o
kadar farklÇ bir olay ki; hangi yazÇnÇn,
nerede ve ne kadar yer alacaºÇ,
nasÇl içleneceºi ayrÇ bir uzmanlÇk
gerektiriyor. Dirim, omuzlarÇma
dedemden miras olarak geldi de,
her gelen mirasÇ kaldÇrabilmek kolay
bir iç deºil. YayÇmcÇlÇk hele benim
uzmanlÇk alanÇm hiç deºil. Bu nedenle
olayÇ profesyonellere yöneltmek ve
devretmek zorundasÇnÇz. Sadece
içeriºini ve kalite kontrolü yaparak
yönetmeye devam ediyorsunuz.
Gçerik hazÇrlama ve deºerlendirme
çok farklÇ bir olay. Dirim Dergisi’ne
karçÇ dedeminki bir tutkuydu,
benimkisi bana devredilmiç mirasÇn
kaybolmamasÇ için üzerime düçen
görevi devam ettirme sorumluluºu.
Benimkinin tutkuyla alakasÇ yok. Bana
bÇraksanÇz, ne benim anladÇºÇm bir
konu ne de uzmanlÇk alanÇm. Ancak
Dirim bir deºer ve yaçatÇlmasÇ lazÇm.
Bu tamamen sorumluluk.
Dirim Dergisi’nin Cumhuriyetin
ilanÇ ve öncesine uzanan bir tarihi
var. Adeta genç Cumhuriyetin de
tanÇklÇºÇnÇ yapmÇç. O zamanlardaki
yazÇlÇ ilk tÇp dergisi. Benzer yayÇnlarÇn
artmasÇyla Dirim farklÇlÇºÇnÇ nasÇl
korudu?
1980’lerden sonra tÇpla ilgili
yayÇnlar ortaya çÇkmaya baçladÇ.
Bu dergiler o kadar çoºaldÇ ki,
içerik olarak da birbirine benzeyen
yayÇnlar oluçtu. Çoºu yurt dÇçÇnda
çÇkan dergilerin tercümesi. Dirim’in
bu yayÇnlarÇn içinde yaçayabilmesi
için bir farklÇlÇºÇnÇn olmasÇ lazÇm. O
farklÇlÇºÇ yaratabilmek teknolojinin
geliçtiºi her yÇl daha da zor olmaya
baçladÇ. Bugün doktorlar internetten
her türlü bilgiye ulaçabiliyor.
Yokluºun içinde, bilgiye ulaçÇlamayan
yÇllardaki Dirim’in kÇymeti ile
bugünkü çartlar karçÇlaçtÇrma kabul
etmez. Dirim, geldiºimiz noktada
tamamen teknik gerekçelerle,
kuruluç deºerini tamamen yitirmiç
bir noktada.

Günümüzde, doºru bilgiyi seçmek ve
kullanmak önemli oluyor. Dirim de
80’lerde baçlayan, 90’larda artan
teknolojik geliçmelerin zorluºunu
yaçamÇç sanki.
Doºrudur. 1980’lerde baçladÇ
zorluklar. Yurt dÇçÇndan dönüp Frik
Glaç’ta çalÇçmaya baçladÇºÇm yÇllarda,
tabii ki diºer tÇbbi yayÇn organlarÇ
da elimize geçtiºi için artÇçÇ takip
ettim. Ama güçlük 90’lÇ yÇllarda daha
da arttÇ. “Niye bunu çÇkarÇyoruz?”
sorusu bile kafamÇzdan geçti. Ama,
sonlandÇrmayÇ hiç düçünmedik. 2011
yÇlÇnda Dr. Feridun Frik Glaç’Ç Türkiye’de
ekonomik olarak sürdürülmesi çok
zor hale gelen ilaç sektöründeki
geliçmelerden dolayÇ sattÇk. Bugünkü
çartlarda ilaç sanayisinde yer almak
akÇl karÇ deºil. Hem dünya devlerinin
için içinde olmasÇ hem de SaºlÇk
BakanlÇºÇ’nÇn ilaç politikasÇ bu içi
neredeyse imkânsÇz hale getirdi.
Birçok firma Dirim’in yaçatÇlmasÇ
felsefesinden yola çÇkarak ayakta
kalmaya çalÇçÇyor. Yüz yÇllÇk firmalar
bunlar. Kendi açÇmÇzdan bu durumu
devam ettirmenin akÇl karÇ olmadÇºÇnÇ
düçündük ve firmayÇ satmaya karar
verdik. 2011 yÇlÇnda Gtalyan ilaç
firmasÇ, Recordati, Dr. Feridun Frik
Glaç’Ç satÇn aldÇ, Dirim de bir süreliºine
onlara geçti. Daha sonra tekrar bize
devredildi. fimdi “Dördüncü fazÇ
nasÇl yönetebiliriz?” sorusuyla karçÇ
karçÇyayÇz. fartlar, teknoloji ve çaº
deºiçti.

Yıl 1960. Dr. Feridun
Frik İlaç’ın, Dolmabahçe
Sümbül Konak Ofisi’nde,
çalışanlarla çekilmiş bir
fotoğrafı. En ön sırada,
ortada oturan Dr. Feridun
Frik. Fotoğrafın solunda
Dr. Feridun Frik’in yanında
kardeşi Afif Frik ve onun
yanında oğlu Hasan Frik
yer alıyor. En arkada,
fotoğrafın solunda
dördüncü sırada ayakta
duran ise Erol Frik’in
babası Güner Frik.
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MAHMUT BERKMAN
Denizi, denizciliği ve
denizde olmayı seviyorum.
Yüzmek dışında dalış
yapıyorum.

NEJAT GÜNEY
İstanbul’dan ayrılacak
olsam herhalde yine
bir deniz kıyısı şehir
seçerdim.

Fotoğraﬂar: Murat Güney

ORTOPEDİ UZMANI ÜÇ HEKİM. ÜÇÜNÜN DE ORTAK TUTKUSU
DENİZ VE YELKEN. PROF. DR. MAHMUT BERKMAN, PROF. DR. NEJAT
GÜNEY VE PROF. DR. METİN TÜRKMEN DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARTARAK
YAŞIYOR. YOĞUN MESLEKİ TEMPODAN DENİZİN, RÜZGARIN VE YELKENİN
SAKİNLİĞİYLE UZAKLAŞIYORLAR.

METİN TÜRKMEN
Yelkenliyle açılmadığım
zamanlarda Boğaz’da
tekneyle gezmeyi de
seviyorum.

ONLAR, ORTAK TUTKULARI DENİZCİLİK OLAN, DENİZDE YAŞAMAYI SEVEN,
YELKEN KULLANIRKEN ÖZGÜRLÜĞÜ, KONTROLÜ VE DEĞİŞEN ŞARTLARA
KARŞI ÇÖZÜM ÜRETMEYİ BİLEN HEKİMLER. Üçü de mesleºinde
gösterdikleri uzmanlÇºÇ ve profesyonelliºi, yelkencilikte de
sergiliyor. Sevgiyle yaptÇklarÇ için hem mesleklerinde hem
de deniz, rüzgâr, yelken üçlüsüyle oldukça baçarÇlÇ ve mutlu.
Prof. Dr. Mahmut Berkman, Prof. Dr. Nejat Güney ve
Prof. Dr. Metin Türkmen, yani rüzgârÇn delikanlÇlarÇ, denizle
nasÇl tanÇçtÇklarÇnÇ ve yelken tutkularÇnÇ anlattÇ.
Yelkencilik cerrahiye çok benziyor. Bir rota ve plan ile
yola çÇkÇyorsunuz. Ama yolda her an bir olumsuzluk ya
da sorunla karçÇlaçabilirsiniz. Gkisinde de her an dikkat
kesilmek, disiplini elden bÇrakmamak ve hÇzlÇ karar verip
risk almak gerekiyor. Yelken sporu sizde nasÇl bir his ve
duygu barÇndÇrÇyor?
Nejat Güney: Yelken beni dinlendiriyor. CerrahlÇk gibi yelken
de soºukkanlÇlÇk gerektiriyor. Komplikasyonla karçÇlaçtÇºÇnÇz
zaman paniºe kapÇlÇrsanÇz sorunu çözemezsiniz. Yelken
sporunda çok eski olmamama raºmen, yelkeni seviyorum.
Metin Türkmen: Yelkenli kullanmanÇn meslekle ilgili
paralellikleri var ama denizin en önemli tarafÇ teknenin
üstüne çÇktÇºÇnÇz andan itibaren kafanÇzda baçka bir
çey olmamasÇ. Mesleºimizi yapanlar için çok önemli bir
faktördür bu; çünkü bizim kafamÇz hep meçguldür. Deniz,
baºÇmsÇzlÇk hissi veriyor, bir yandan da baºÇmlÇlÇk. Denizin
kurallarÇna ve rüzgâra baºÇmlÇsÇn.
Mahmut Berkman: Denizcilik gerek yelkencilikte gerekse
motor yatlarda yapÇlabilir. Önemli olan denizin adabÇnÇ
bilmek kurallarÇna uymak, doºaya ve çevreye saygÇlÇ
olmaktÇr.
NasÇl baçladÇnÇz? Ne tür hazÇrlÇklar yaptÇnÇz?
Mahmut Berkman: Küçük yaçlardan beri denizle iç içeyim.
Yüzmeyi 6-7 yaçlarÇnda öºrendim. Her zaman deniz ve tekne
yaçamÇ bana çekici gelmiçtir. 1983 yÇlÇnda aldÇºÇm tekne ahçap
bir yelkenliydi. Gstanbul’a yakÇn kÇyÇlarÇ dolaçtÇºÇm bu teknemi
1986-1987 yÇllarÇ arasÇnda sattÇm. 11 metre bir Alamatra’yla
denizciliºe devam ettim ve onunla da bütün Marmara’yÇ
dolaçtÇm. Bu yÇllarda, motoru ve denizi öºrenmeye baçladÇm.
Sonra 1993den 1999’a kadar teknesiz bir dönemim oldu.
1999’da yine 15 metrelik ahçap bir tekne aldÇm. Onu Bodrum’da
tuttum. Bu tekneyle Yunan AdalarÇ’nÇ ve güney kÇyÇlarÇnÇ doya
doya dolaçtÇktan sonra sattÇm. Bu sefer kendim yeniden daha
iyi bir Tirhandil yaptÇrdÇm. Halen onunla daha uzak seyirler
yapÇyorum. 1972 yÇlÇndan beri Gstanbul Yelken’in sporcu
azasÇyÇm. Olimpik sÇnÇf olarak Dragon’da kÇsa bir süre yarÇçtÇm.
Tekneyle uºraçmayÇ çok sevdiºim için hep ahçap teknelerim
oldu. Ve baça çÇkabildiºim sürece de böyle olacak.
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Prof. Dr. Nejat Güney:
“Yelken beni
dinlendiriyor.
Cerrahlık gibi yelken
de soğukkanlılık
gerektiriyor. ”

Metin Türkmen: Bebek’te
doºdum büyüdüm. Glkokulda çok
yakÇn iki arkadaçÇm vardÇ. BabalarÇ
Bebek’te sandalcÇlÇk yapardÇ. O
zamanÇn teknelerine bakardÇk. Ben
de yaz aylarÇnda onlarla çalÇçarak
tekne yaçamÇna alÇçtÇm. Boºazda
kürek çekerek, teknenin içinde
yaçayarak alÇçtÇm. Ancak üç sene
öncesine kadar teknem yoktu. Son
25 yÇldÇr bütün tatillerimi hep denizde
yapÇyorum. Önce Gulet ile baçladÇk.
Bu içe merak saldÇºÇmÇzda yelken faslÇ
yoktu için içinde, denize yakÇn olmak,
denizde zaman geçirmekti amacÇmÇz.
Ehliyetimizi aldÇºÇmÇzda yelken
kÇsmÇnÇn daha cazip olduºunu gördük.
Nejat Güney: ArkadaçÇmÇn
teknesinde gözlemleyerek baçladÇm.
Gözlemlerden sonra yelken sporu
ile ilgili kitaplar aldÇm ve için teorisini
öºrenmek için çalÇçtÇm. Yelken sporu
aynÇ zamanda pratik meselesi. Her
geçen sene yelken sporu ile uºraçtÇkça
daha fazla tecrübe kazanÇyorsunuz ve
daha rahat adapte oluyorsunuz. AçaºÇ
yukarÇ 8 yÇldÇr yelkencilikle uºraçÇyorum.
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Hangisini daha kontrollü ve daha
rahat yapÇyorsunuz? Hekimlik mi,
yelken sporu mu?
Metin Türkmen: “Gyi doktor
yoktur, çanslÇ doktor vardÇr” diye
bir söz vardÇr. Basit bir ameliyat

bile sürprizlerle doludur. Ameliyat
öncesini iyi planlasan da, o an
aklÇna gelmeyen bir komplikasyon
yaçayabilirsin. Ameliyata girerken
kendimizi maddi ve manevi hazÇrlarÇz,
çÇkÇnca da çükrederiz. Yelkende hem
rahatlÇk var hem de mecburi bir
durum söz konusu deºil. Yelken ya
da tekne stres yaratmÇyor. Denizin
de, teknenin de kuralÇ var. Dikkatli
olursun, ancak yaptÇklarÇn seni
yormaz.
Nejat Güney: Cerrahide 40. yÇlÇm
tabii ki orada daha çok tecrübeliyim.
Yelkende tecrübeli deºilim, acemi
sayÇlÇrÇm yelken sporu için. Ama
yelkende de son zamanlarda epey
açama kaydettiºimi düçünüyorum.
Mahmut Berkman: Hekimliºin
ve yelken sporunun hem benzerlikleri
hem de farklÇlÇklarÇ var. Her ikisinde
de iyi bir planlama yapÇp baçlamak,
olasÇ sürprizlere hazÇrlÇklÇ olmak
ve tabii ki tedbirli olmak gerekir.
FarklÇlÇklarÇna gelince, teknede
esas kendinize ve ekibe karçÇ
sorumlusunuz. Ancak dÇç çartlar sizin
elinizde deºildir. Tedbirinizi aldÇysanÇz
manevi sorumluluºunuz büyük
oranda azalÇr. Ameliyatta ise böyle
deºildir. KarçÇnÇzda size güvenmiç bir
insan vardÇr ve yapacaºÇnÇz hatanÇn
veya olasÇ aksiliklerin hiç bir çekilde
kabul edilebilir bir mazereti olamaz.

Yelken sporunda tecrübenin yeri
nedir?
Nejat Güney: Yelken yarÇçlarÇnda
hÇzlÇ gitmekten ziyade, güvenli
gitmeyi tercih ediyorum. Güvenli ve
konforlu gitmek. Hem spor ve hem
de keyif olsun diye yapÇyorum yelken
sporunu. Yelken sporunda tecrübenin
önemli olduºunu, her türlü çartta
deniz, rüzgâr, dalga üçgenini tanÇmak
gerektiºini düçünüyorum.
Metin Türkmen: Tecrübe çok
önemlidir. Yelkeni son 10-15 senede
Gstanbul Yelken’in ve Galatasaray’Çn
genç çocuklarÇndan öºrendim.
Bir hocadan öºrenmek baçka, o
çocuklardan öºrenmek baçka.
Yelkenin en ince noktalarÇnÇ o
çocuklar öºretti. Hoca için teorisini
anlatÇr, ancak o çocuklar pratik
bir çekilde sorunu daha kolay
çözer. Tabii, çocukluktan olma bir
yelkenciyle sonradan olma yelkenci
arasÇnda çok büyük fark var. AmacÇm
hÇzlÇ gitmek deºil denizde keyfini
çÇkartarak yaçamak.
Mahmut Berkman: Buna sadece
yelkencilik demeyelim denizcilik
diyelim. Denizciºin içinde yelkencilik
var, motor bilgisi var, demirlemek
var, denizden anlamak ve meteoroloji
bilgisine hakim olmak vardÇr. NasÇl ki

bir hekimin hiç ameliyat yapmayÇp
sadece kitabi bilgiyle ameliyata
girmesi mümkün deºilse, denizcilikte
de teorik bilginin yanÇnda sonu
gelmeyen pratik tecrübenin önemi
büyüktür. Bunu yabancÇ bir lisan
öºrenmeye, tÇp okumaya veya ihtisas
yapamaya benzetebiliriz. TÇpta da
denizcilikte de öºrenmenin sonu
yoktur.
Ameliyathanelerde kontrol
edebildiºiniz çartlarda
çalÇçÇyorsunuz. TanÇdÇk bir mekân.
Ancak deniz öyle deºil. Her an
deºiçen çartlarÇ söz konusu. Bu nasÇl
bir duygu yaratÇyor?
Mahmut Berkman: Bir problemi
çözmenin en iyi yolu problem
yaratmamaktÇr. Tecrübeli bir cerrah
ve tecrübeli bir denizci, olabilecek
ihtimalleri düçünüp ona göre tedbir
almalÇdÇr. NasÇl tecrübe etmediºiniz
bir ameliyatÇ yapmamanÇz gerekirse,
denizde de tecrübenizin üzerinde
macera aramamalÇsÇnÇz. Gyi bir kaptan
fÇrtÇnalÇ bir havada teknesini salimen
bir limana götüren kaptan deºildir.
Gyi bir kaptan fÇrtÇnada teknesini
limandan çÇkartmayan bir kaptandÇr.
Metin Türkmen: Ameliyatta da
kontrol sizde deºil. Siz yöneticisiniz

Prof. Dr. Metin Türkmen:
“Amacım hızlı gitmek
değil denizde keyﬁni
çıkartarak yaşamak.”
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Prof. Dr. Mahmut
Berkman, “Denizcilikte
tecrübenin yeri
tartışılmaz ve çok
önemlidir. Denizde de
yaşadıkça hep bir şeyler
öğrenirsiniz” diyor.

ama elinizde olmayan öyle çeyler
çÇkar ki, bunu ne kendinize ne
ameliyat ettiºiniz hastanÇn ailesine
izah edebilirsiniz. HastanÇn bir
anda ilaca tepki verdiºini görür ve
kaybedebilirsiniz. Bu sizin planÇnÇzda
yoktur, milyonda bir o anda olur
ve dünyan kararÇr. Bir hastasÇnÇ
kaybetmek, hekimin yaçadÇºÇ en acÇ
çeydir.
Nejat Güney: Yelken sporunda
çok daha özgürsünüz. Meslek
hayatÇmda, 40 yÇldÇr benzer
mekânlarda yani kapalÇ alanlarda
çalÇçtÇm. Bu nedenle ameliyathanede
kendimi daha güvenli hissediyorum ki
bu da çok doºaldÇr.
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Yelkenlide yaçamak nasÇl bir
duygu? Emeklilik sonrasÇ yelkenli
de yaçamak gibi bir planÇnÇz var mÇ?
Yelkenlinizle ilgili dünyayÇ dolaçmak
gibi bir planÇnÇz var mÇ?
Metin Türkmen: Emekli olduktan
sonra teknede daha çok yaçamak

istiyorum. Teknemi sadece Gstanbul’da
kullanÇyorum. Uzun tatilim olmadÇºÇ
için güneye hiç indirmedim. Güneye
götürmeye kalksam bir haftamÇ alÇr.
Emekli olduºumda, tatil sürem de
artacaºÇndan, saºlÇºÇmda yerinde
olduºu sürece teknede yaçamak
istiyorum. O nedenle de yarÇçmaktan
çok, yaçamak için bir tekne aldÇm.
Nejat Güney: Emekli olduktan
sonra Gstanbul’da yaçamamak gibi bir
planÇm var. Bu artÇk denizde mi olur,
karada mÇ olur henüz belli deºil. Eçim
denizi seviyor, ancak teknenin ortamÇnÇ
pek sevmiyor. Tekneden indikten
sonra iki gün kendisine gelemiyor. Bir
de tekne ortamÇ, karadaki hayat gibi
konforlu deºil. Tekne küçük ve sÇkÇçÇk.
Rahat hareket edemiyor. Eçimin, iddialÇ
bir tekneyle dünya turunda bana eçlik
edeceºini pek düçünemediºimden bu
ihtimal zayÇf gibi görünüyor.
Mahmut Berkman: Denizdeyken
ummanda bir toplu iºne bile deºiliz.
Denizcilik bir sevgi içidir. Emekli

olduktan sonra denizde çok daha uzun
süreli yaçamak istiyorum. Bir kere
büyük bir yelkenli ile Atlantik geçtim.
Bir kere de Panama kanalÇnÇ geçip
Galapagos AdalarÇ’na kadar gittim. fu
anda da bütün boç vakitlerimi denizde
geçirmeyi tercih ediyorum.
Yelken sporu, hekimlik derken
ailenize nasÇl vakit ayÇrÇyorsunuz?
Mahmut Berkman: Ben
yakÇnlarÇma benimle gelmeleri için
Çsrar ederim. Ama gelmeyince de
darÇlmam. Ve tek baçÇma da olsa
çÇkarÇm. KarÇm denizi çok sevdiºini
söyler, bence o denize girip çÇkmayÇ
sever. Gki kÇzÇm da denizde olmaya
bir kaç günden fazla pek tahammül
edemezler. Bunun bir orta noktasÇnÇ
bulabileceºime inanÇyorum.
Metin Türkmen: Eçim doktor,
kÇzÇm da çalÇçÇyor. Eçim jinekolog
olduºu için çalÇçma temposu
yoºun. YazÇn her hafta sonu baçka
programÇmÇz yoksa mutlaka
teknedeyiz. Adalar ya da Marmara’ya
açÇlÇrÇz. Hiç bir çey yapamÇyorsak evde
geçireceºimiz günü teknede geçiririz.
KÇçÇn daha yalnÇz kalÇyorum. Hemen
hemen her hafta tekneye geliyorum.
Nejat Güney: Ailemle zaman
geçirmek noktasÇnda sÇkÇntÇ
yaçÇyorum. Sabah erkenden evden
çÇkÇyorum, akçam en iyi çartlarda
eve geliçim 20.00’Ç buluyor. Hafta içi
eve ayÇrdÇºÇm zaman mesleºimden
dolayÇ kÇsÇtlÇ. Hafta sonlarÇ da
tekneye gidersem eçim gelmiyor,
arkadaçlarÇmla gidiyorum. Yelken,
eçimi mutlu etmedi.
Yelkendeki ekip takÇm ruhu neler
kazandÇrÇyor?
Nejat Güney: Yelken sporu
özellikle yarÇça girdiºiniz zaman
paylaçmayÇ, sorumluluk ve görev
bilinci gerektiren bir spor. YarÇçta
herkesin ayrÇ bir görevi oluyor. Kendi
teknemi gezi amaçlÇ olduºunda üç
kiçi kolaylÇkla götürebiliyoruz.
Metin Türkmen: Ekip çok
önemli. Gki derecemiz var. Vakko

yarÇçÇnda üçüncülüºümüz, Donanma
KupasÇ’nda da birinciliºimiz var.
Bunlar ferdi deºil takÇm ödülleri.
BunlarÇ da hep arkadaçlarÇmÇn
teknesiyle kazandÇk. Orada müthiç
bir disiplin ve iç bölümü söz konusu.
Hastane ortamÇ gibi. Görevler belli,
herkes sorumluluºunu ve içini saat
gibi yapar. TakÇm ruhu özellikle
yarÇçlarda çok önemli bir faktör. Ekip
takÇm çalÇçmasÇnÇn neler saºladÇºÇnÇ
ancak yarÇçÇrken görebiliyorsunuz.
Mahmut Berkman: YarÇçlarda
ekip çok önemlidir. Fakat ben yarÇççÇ
deºilim. Çok nadiren yarÇça katÇlÇrÇm.
Mesleºimizin stresine bir de yarÇç
stresini eklemek bana pek çekici
gelmiyor.
Bu sporu yapmak isteyen genç
hekimlere neler tavsiye edersiniz?
Metin Türkmen: Sadece
hekimlere deºil, herkese tavsiye
ediyorum. Özellikle erkek çocuk
sahibi arkadaçlarÇma. Son zamanlarda
eºitim alan kÇz öºrencilerin de sayÇsÇ
arttÇ. Gnsana baºÇmsÇz bir ortamda,
deºiçen çartlara göre karar verme
yetisi kazandÇrÇyor. Yelken sporunun
çocuklarÇn geliçiminde çok önemli
olduºunu düçünüyorum.
Nejat Güney: Sporun her
türlüsünü severim ve herkese de
tavsiye ederim. Spor olsun da ne
olursa olsun. Yelken, hem keyifli hem
de güzel bir spor. Her sporun tehlikesi
olduºu gibi yelken sporunun da
tehlikesi var. Olabildiºince erken yaçta
baçlamak lazÇm. Bugün artÇk çocuklar
yelkene, tekne kullanmaya küçük
yaçlarda baçlÇyor. Bizim zamanÇmÇzda
bu imkânlar yoktu. Bizde tekne
yok deºil, tekne var ancak tekneler
marinalarda bekliyor. Marinalar tekne
dolu, deniz bomboç…
Mahmut Berkman: Benim
asistanlÇºÇmda tekne sahibi olmak için
bugünkü imkanlar yoktu. Bugün 2. el
ucuz bir araba fiyatÇna tekne sahibi
olmak mümkündür. Genç arkadaçlara
tavsiyem eºer seviyorlarsa denizcilik
her yaçta yapÇlabilecek spor ve hobidir.
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Mekteb-i
Tıbbiye-i
Bakıp da görmediklerimiz,
görüp de bilmediklerimiz…

Fotoºraf: Kamil YÇlmaz

GÜN BATIMINA YAKIN
KADIKÖY’DEN VAPURLA KARŞIYA
GEÇERKEN GÜNEŞİN ALTIN
IŞIKLARI İLE YIKANAN BİR
BİNA MUTLAKA DİKKATİNİZİ
ÇEKER. SELİMİYE KIŞLASI’NIN
HEMEN YANINDA, KIŞLANIN
SOĞUK ERKEKSİ MİMARİSİNDEN
BELİRGİN OLARAK AYRIŞAN
SÜSLÜ, CİLVELİ, KADINSI BİR
BİNADIR BU. YILLARCA TÜRK TIP
TARİHİNİN KALBİ
BU BİNADA ATMIŞTIR.

mekan
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OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA
MEDRESE TİPİ ÖĞRETİMDEN MODERN
TIP EĞİTİMİNE GEÇİŞ 1827 YILINDA 14
MART ÇARŞAMBA GÜNÜ TIBHANE ADI
ALTINDA ŞEHZADEBAŞI’NDA TULUMBACI
KONAĞI’NDA AÇILAN OKULLA OLMUŞTUR.
Dönemin padiçahÇ II. Mahmut’tur.
Okul, sadece FransÇzca teorik eºitim
yapmakta ve uygulamalÇ dersler
bulunmamaktaydÇ. Daha sonra
1832’de TopkapÇ SarayÇ içerisinde
cerrahhane açÇlÇr. Burada da eºitim
teorik olarak devam eder. Bu ilk tÇp
okullarÇnÇn yerleçimi 1900 baçlarÇna
kadar sürekli deºiçmiçtir. Bu okullar
1839 yÇlÇnda Galatasaray’daki
eski Enderun AºalarÇ Mektebi’nin
(bugünkü Galatasaray Lisesi’nin
olduºu yer) bulunduºu yere taçÇnÇr.
1849’da Galatasaray’daki yangÇn
sonucu önce HalÇcÇoºlu’ndaki Topçu
KÇçlasÇ’na, ardÇndan Hasköy’deki
Gergeroºlu KonaºÇ’na yerleçen okul,
1866 yÇlÇnda Sirkeci’deki DemirkapÇ
KÇçlasÇ’na geçer. Bu sÇrada, 1867
yÇlÇnda Mekteb-i TÇbbiye içerisinde
Mekteb-i TÇbbiye-i Mülkiye yani
Binanın iç avlusu
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1927 tarihli Pervitich haritasında hastane binaları ve çevresi. Haritada
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhane ve Haydarpaşa Askeri Hastanesi binaları
görülüyor.

1960’larda hastaneyi ve o tarihlerde Haydarpaşa Lisesi olarak kullanılan
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhane binasını gösteren bir hava fotoğrafı.

sivil tÇbbiye kurulur; eºitim dili ise
Türkçe’dir. Hem sivil hem de askeri
tÇbbiye okullarÇ, 1874 yÇlÇnda onarÇlmÇç
olan Galatasaray’daki binaya döner.
Her iki okul, 1876 yÇlÇnda tekrar
DemirkapÇ KÇçlasÇ’na taçÇnÇr.
Birbirinden ayrÇ ve yetersiz
çartlarda çalÇçan ayrÇ iki okul için yeni
bir yerleçime ihtiyaç olduºu açÇktÇr.
Devrin padiçahÇ II. Abdülhamit,
Serasker RÇza Paça’nÇn da önerisiyle,
gürültüden uzak ve denizaçÇrÇ bir
yerde yeni bina yapÇlmasÇnÇ ister.
Böylece Haydarpaça’da inça edilen
ve günümüzde Marmara Üniversitesi
Haydarpaça Kampüsü olarak
kullanÇlan, Boºaz’Çn giriçinde hemen
dikkati çeken bu cezbedici binanÇn
yapÇm süreci baçlamÇç olur.
Yeni tÇp okulunun inçaatÇ 11
fubat 1895 tarihinde baçlamÇçtÇr.
BinanÇn mimari tasarÇmÇ dönemin
önde gelen mimarlarÇndan Alexandre
Vallaury ve Raimondo D’Aronco’ya
aittir. Bina daha önceden yapÇlmÇç
olan Haydarpaça Askeri Hastanesi
ile (bugün Haydarpaça Numune

Hastanesi) Selimiye KÇçlasÇ arasÇnda
ve yaklaçÇk 800 dönümlük bir arsa
üzerine inça edilmiçtir. Gnçaat alanÇ
yaklaçÇk 14 bin metrekaredir. Gnçaat
yapÇlan kÇsmÇn araziye oranÇnÇn
yüzde 1,75 olduºu dikkate alÇnÇrsa,
ileriye dönük, geniçlemeyi ve
geliçmeyi göz önünde bulundurarak
planlama yapÇldÇºÇ anlaçÇlmaktadÇr.
OrtasÇnda 140 x 80 metre boyutunda
dikdörtgen bir avlu yer almaktadÇr.

20•21
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Binanın ana giriş merdivenleri
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I. Dünya Savaşı’nda
hayatını kaybeden
tıbbiyeli öğrencilerin
isimleri

BinanÇn duvarlarÇnda Hereke ve
Bilecik ocaklarÇndan özel olarak
getirilmiç renkli granitler kullanÇlmÇç,
harçlar için Marsilya’dan su kireci
getirilmiçtir. Metal kÇsÇmlar
Belçika’dan alÇnmÇç, metal çerçeveli
pencereler Viyana’da hazÇrlatÇlÇp
getirilmiçtir. Okulun ortasÇndaki
avlu öºrenciler için bahçe olarak
tasarlanmÇç ve gerekli bitki ve nadir
aºaçlar Fransa’dan temin edilmiçtir.
BinanÇn deniz tarafÇndaki bölümü
dört katlÇ olup, ilk katÇ teneffüshane,
ikinci katÇ yemekhane, üçüncü
katÇ dershane, dördüncü katÇ ise
yatakhane olarak hazÇrlanmÇçtÇr.
Geniç koridorlarÇ, yüksek tavanlarÇ,
50 büyük 10 küçük okuma salonu,
400 metrekarelik camii, ÇamlÇca
tarafÇndaki giriçine yerleçtirilmiç
muhteçem demir merdivenleri,
iki saat kulesi ile bina mükemmel
ve görkemli bir yapÇ olarak
tasarlanmÇçtÇr. Mekteb-i TÇbbiye’nin
yeni binasÇ, II. Abdülhamit’in doºum
günü olan 6 KasÇm 1903 Cuma günü
törenle açÇlmÇçtÇr.
1909 yÇlÇnda, askeri ve sivil
tÇbbiyeler Haydarpaça’daki tÇbbiye
binasÇnda birleçtirilerek Haydarpaça

TÇp Fakültesi adÇnÇ alÇr. Okul, adÇnÇ
tarihi binanÇn yapÇmÇ sürerken ortaya
çÇkan OsmanlÇ-Yunan SavaçÇ’nda
(1897) büyük yararlÇlÇklar gösteren
Haydar Paça’dan almÇçtÇr. Fakülte
reisi, yani dekan olarak ise Cemil
Paça (Topuzlu) seçilmiçtir. 19041905’te binanÇn su ve hava gazÇ
tesisatÇ tamamlanmÇç, akabinde
Cemil Paça 30 bin altÇn ile kalorifer
tesisatÇnÇ yaptÇrmÇçtÇr. Ancak
birkaç yÇl kalorifer tam randÇmanlÇ
çalÇçtÇrÇlamamÇç, hizmet bir süre
sobalÇ koºuçlarda devam etmiçtir.
TÇp fakültesi, Birinci Dünya SavaçÇ
sÇrasÇnda sÇkÇntÇlÇ dönemler geçirir.
1913 yÇlÇnda verdiºi 118 mezunun
ardÇndan eºitime ara verilir ve bina
1914 yÇlÇnda Yedek Askeri Hastane
olarak hizmet verir, 1916 yÇlÇnda ise
öºretime yeniden baçlanÇr. 1919’da
okul Gngiliz içgal kuvvetlerinin
denetimine girer, eºitim sÇrasÇnda
büyük zorluklar ve baskÇlar yaçanÇr.
Ancak tüm bunlara karçÇn, Mekteb-i
TÇbbiye-i fahane ve sonraki ismiyle
Haydarpaça TÇp Fakültesi’nden 19121922 yÇllarÇ arasÇnda yetiçen hekimler,
askeri hekimlik ve bulaçÇcÇ hastalÇklarla
mücadelede baçarÇyla hizmet verir.

1933 yÇlÇndaki Üniversite
Reformu’nda tÇp fakültesi Avrupa
yakasÇna taçÇnmÇç, Mekteb-i TÇbbiye
binasÇ ise Milli Eºitim BakanlÇºÇ’na
bÇrakÇlarak Haydarpaça Lisesi’nin
kullanÇmÇna geçmiçtir. Okulun klinik
bölümleri ise günümüzde halen
Haydarpaça Numune Hastanesi
olarak hizmet vermektedir. 19331983 yÇllarÇ arasÇndaki 50 yÇllÇk süre
boyunca Haydarpaça Lisesi olarak
kullanÇlan TÇbbiye binasÇ 1983 yÇlÇnda
Marmara Üniversitesi’ne verilerek
yeniden tÇp eºitimine baçlanmÇçtÇr.
Bu görkemli yapÇ tarihsel kimliºi ve
mirasÇ ile bugün de tÇp fakültesi de
dâhil olmak üzere halen Marmara
Üniversitesi’nin Haydarpaça
kampüsündeki eºitim kurumlarÇna ev
sahipliºi yapmayÇ sürdürmektedir.
Binaya mimari açÇdan
yaklaçtÇºÇmÇzda, çok görkemli ve
heybetli bir yapÇ ile karçÇlaçÇyoruz.
Çok yüksek, geniç ve aydÇnlÇk
koridorlar, çok sayÇda ve büyük
derslikler, ihtiçamlÇ merdivenler,
geniç bir iç avlu insanÇ ilk anda
etkiliyor ve derin bir saygÇ hissi
doºuruyor. BinanÇn tüm alanlarÇndaki
büyüklük, ferahlÇk ve aydÇnlÇk saºlÇk

hissini vurguluyor ve tÇbbÇn yüceliºi
ile saygÇnlÇºÇna gönderme yapÇyor.
Binada kullanÇlan malzeme ve
iççilik dönemine göre beç yÇldÇzlÇ ve
saraylara layÇk. Özellikle ana giriç
bölümü döneminin saraylarÇnÇn
giriçinden farksÇz. BinanÇn konumu
da Boºaz’Çn silüetine ve Haydarpaça
GarÇ, Selimiye KÇçlasÇ gibi çevre
binalara uyum gösteriyor. Binadan
izlenen manzara ise Sarayburnu
ve Haliç’i karçÇsÇna alarak belki de
Gstanbul’un en güzel manzarasÇnÇ
oluçturuyor.
Bina ve çevresinin tasarÇmÇ pek
çok ihtiyacÇ bünyesinde çözmüç.
Yatakhane, yemekhane, klinik eºitim
için yanÇ baçÇnda askeri hastane
ve sosyal hayat için çok geniç ve
yeçillendirilmiç bir iç avlu öºrencilerin
tüm ihtiyaçlarÇnÇ karçÇlÇyor. Mekteb-i
TÇbbiye-i fahane binasÇ, açÇldÇºÇ
tarihten bugüne hep eºitim amaçlÇ
kullanÇlmÇç. GnsanlarÇn öºrencilik
hayatlarÇ ve anÇlarÇ ileriki hayatlarÇnda
derin izler bÇrakÇr. Böylesine görkemli
bir bina umarÇm bundan sonra da hep
eºitim yuvasÇ olarak kullanÇlÇr ve daha
pek çok öºrencinin eºitim hayatÇnda
olumlu izlenimler bÇrakÇr.

Binaya mimari açıdan
yaklaştığımızda, çok
görkemli ve heybetli bir
yapı ile karşılaşıyoruz. Çok
yüksek, geniş ve aydınlık
koridorlar, çok sayıda ve
büyük derslikler, ihtişamlı
merdivenler, geniş bir
iç avlu insanı ilk anda
etkiliyor ve derin bir saygı
hissi doğuruyor.

ortopedi müzesi

Osteosentezin
22•23

tarihi
plaklar ve vidalar
PROF. DR. ÖNDER KILIÇOĞLU
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20. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDAN
İTİBAREN KIRIK TEDAVİSİNDE
OSTEOSENTEZİN ÖNEMİ KABUL
EDİLDİ, İMPLANTLAR VE
CERRAHİ TEKNİKLER BUGÜNKÜ
STANDARTLARINA ULAŞTI.
BU SÜREÇ İÇİNDE BEĞENİLEN
VEYA BEĞENİLMEYEN, YAYGIN
KULLANILAN VEYA YALNIZCA BİRKAÇ
CERRAHIN TERCİH ETTİĞİ ÇOK
ÇEŞİTLİ İMPLANTLAR ÜRETİLDİ.
GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZIN ARTIK
YALNIZCA ORTOPEDİ MÜZESİ’NDE
GÖRME ŞANSI BULABİLECEĞİ BU
İMPLANTLAR GÜNÜMÜZE HANGİ
KOŞULLARDAN GEÇEREK GELDİĞİMİZİ
GÖSTERECEK, ŞAŞIRTICI, HATTA
GÜLÜMSETEN BİRÇOK ÖRNEK
İÇERİYOR.

TEKNOLOJİDE, SANAYİDE VE HATTA İLETİŞİMDEKİ GELİŞMELER SAYESİNDE
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ALANINDAKİ İMPLANTLARIN SAYISI BAŞ DÖNDÜRÜCÜ
BİR HIZLA ARTMAYA BAŞLADI. Neredeyse her toplantÇda karçÇmÇza yeni
birkaç ürün çÇkÇyor. Halbuki çok deºil, ortalama insan ömrünün
iki katÇ kadar bir süre önce bu implantlarÇn hiçbiri daha icat
edilmemiçti. 1800’lü yÇllarda ilk örneklerini görmeye baçladÇºÇmÇz
cerrahi kÇrÇk tespit yöntemlerinin günlük yaçamda kullanÇlÇr hale
gelmesi bu sürenin yarÇsÇndan daha uzun sürdü. 1846’da ABD’li
diç hekimi Morton’un uyguladÇºÇ ilk anestezi, 1865’te Lister’in
sterilizasyon ile yaptÇºÇ femur giriçimi, Röntgen’in 1896 Ocak ayÇnda
yayÇnladÇºÇ ilk röntgen filmi sürecin giderek hÇzlanmasÇnÇn önemli
adÇmlarÇ oldu. 20. yüzyÇlÇn ikinci yarÇsÇndan itibaren kÇrÇk tedavisinde
osteosentezin önemi kabul edildi, implantlar ve cerrahi teknikler
bugünkü standartlarÇna ulaçtÇ. Bu süreç içinde beºenilen veya

fekil 1: Hansmann plaºÇ. PlaºÇn 90 derece bükülen uçlarÇ cilt dÇçÇna çÇkÇyordu.

fekil 3: Lane’in tasarladÇºÇ plak.

fekil 2: Steinbach’Çn kendi tasarladÇºÇ plak
ve tek korteksi tutan vidalar ile yaptÇºÇ
bir osteosentez. Bu makale osteosentez
konusunda örnek röntgen basan ilk
makalelerden biridir.7

fekil 4: Lambotte’un alüminyumdan ürettiºi plaklar.

Mennen clamp-on plaºÇ: Diyafiz
kÇrÇklarÇnda kullanÇlmak üzere geliçtirilmiç
bu plak özellikle periprostetik kÇrÇklar için
alternatif bir çözüm olarak sunulmuçtu.
Bu ilginç plaºÇn çÇkarÇlmasÇnÇn çok zor
olduºunu tahmin edebilirsiniz. Benzer
tasarÇmlarla üretilmiç plaklar hâlâ
piyasada bulunmaktadÇr.

beºenilmeyen, yaygÇn kullanÇlan
veya yalnÇzca birkaç cerrahÇn tercih
ettiºi çok çeçitli implantlar üretildi.
Genç meslektaçlarÇmÇzÇn artÇk
yalnÇzca Ortopedi Müzesi’nde görme
çansÇ bulabileceºi bu implantlar
günümüze hangi koçullardan
geçerek geldiºimizi gösterecek,
çaçÇrtÇcÇ, hatta gülümseten birçok
örnek içermektedir.
KÇrÇklarÇn tespitinde kullanÇlan
ilk implantlar serklaj telleridir.
Çeçitli anlatÇlardan ve hatta

Glk uygulama anÇnda saºlanan kompresyonun ameliyat sonrasÇnda da
devam etmesini saºlamak için tasarlanmÇç bir yay-pul.

adli kayÇtlardan serklaj telinin
1770’lerde kullanÇldÇºÇ anlaçÇlsa
da1, akademik kayÇtlara ilk geçiçi
1827’de Dr. Kearny Rodgers’in
yaptÇºÇ humerus psödoartrozu
tedavisi ile olmuçtur.2 Hartshorne,
bu giriçimden 16 gün sonra tellerin
kendiliºinden vücut dÇçÇna çÇktÇºÇnÇ
anlatmaktadÇr. Demir, kurçun ve
gümüç gibi çeçitli malzemeden

24•25

ortopedi müzesi

fekil 6: Souttar, plaklarÇn vida ile tespit
edilmesinin kemiºe zarar verdiºini ve
serklaj ile tespit etmenin daha doºru
olduºunu savunuyordu11 (1913)

U çivisi (zÇmba)
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fekil 5: Lambotte’un tasarladÇºÇ el aletleri ve implantlarÇn tanÇtÇmÇnÇ
yapan 1950 basÇmÇ bir ilan.

yapÇlan serklaj telleri 20. yüzyÇlÇn
ortalarÇna kadar en önemli
osteosentez materyalleri arasÇnda
yer almaya devam etti. VidalarÇn
ilk kullanÇmÇnÇn ise 1840’larda
olduºu tahmin edilmektedir. FransÇz
cerrahlar Cucuel ve Rigaud 1850’de
yayÇmladÇklarÇ makalelerinde
vida kullanarak redükte ettikleri
bir sternum ve bir olekranon
kÇrÇºÇ olgusunu bildirmektedir.3
Ancak, kÇrÇk fragmanlarÇn birbirine

Gki delikli plak. Özel olarak üretilmiç
bu plaºÇn hangi amaçla kullanÇldÇºÇ
bilinmiyor. Günümüzde kullanÇlan “8”
plaklarÇna benzerliºi dikkat çekiyor.

vidalanmasÇ tekniºini ilk yazan
cerrah, bilindiºi kadarÇyla uzun yÇllar
sonra, 1890’da Lambotte oldu.4
KÇrÇklarÇn cerrahi tedavisinin ateçli
bir taraftarÇ olan William Arbuthnot
Lane (1856-1943) de 1895’te
tibia kÇrÇklarÇnÇn vida ile tespitini
savunmaktaydÇ.5
Plak benzeri bir implantÇ klinikte
kullanan ilk cerrah, 1886’da 21
olguluk serisinin sonuçlarÇnÇ bildiren
Hansmann’dÇr.6 Bu plaºÇn 90 derece

Femur boynu ve
intertrokanterik bölge
kÇrÇklarÇnda kullanÇlmak
üzere üretilmiç Deyerle
plaklarÇ.15 Plak paralel
gönderilen çok sayÇda
ince vida ile tespit
edilmekteydi.

Vidalar konusundaki ilk standartlar 1920’lerin sonunda Sherman tarafÇndan koyuldu.
Sherman vidasÇ uzun yÇllar kullanÇldÇ. Ancak bugüne kadar çok çeçitli vida tasarÇmlarÇ
ortaya çÇktÇ. Özellikle vida baçlarÇnÇn hiçbiri diºeri ile uyumlu deºildi. Üst sÇrada soldan
birinci, kÇrÇlmÇç bir Knowles vidasÇdÇr.

bükülmüç bir ucu cilt dÇçÇna çÇkmakta
ve yalnÇzca tek korteksi tutan konik
vidalar ile kortekse tutturulmaktaydÇ
(fekil 1). VidalarÇn uzun arka uçlarÇ
da cilt dÇçÇna uzanÇyordu ve bu
sayede implantlar ameliyattan
dört-sekiz hafta sonra kolayca
çÇkarÇlabiliyordu. Hansmann’dan 14
yÇl sonra, 1900’de Philadelphia’dan
Lewis W. Steinbach (1851-1913)
kendi tasarladÇºÇ, tek korteksi tutan

vidalar ile tespit edilen, gümüç bir
plak ile yaptÇºÇ tedavilerin sonucunu
sunarak plak seçeneºini tekrar
gündeme getirdi. Bu makalede plak
uygulanmÇç olgularÇn röntgenleri de
yayÇmlanmÇçtÇ7 (fekil 2).
1900’lerin baçÇndan itibaren
plak kullanÇmÇnÇn yaygÇnlaçtÇºÇnÇ
görüyoruz. 1906’da Edward Martin
(1859-1938) plak ile tedavi edilen bir
seriyi yayÇmlarken8, Lane 1907’de

ortopedi müzesi
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Leinbach Contour olekranon
vidasÇ. 1950’lerde olekranon
kÇrÇklarÇnÇn intramedüller tespiti
için kullanÇlmaktaydÇ. Uzun ve ince
oluçu intramedüller yerleçtirilmesini
kolaylaçtÇrmaktaydÇ.

Bolt vidasÇ. Özellikle tibia platosu
kÇrÇklarÇnda fragmanlar arasÇ kompresyon
için kullanÇlÇrdÇ.
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Destek plaºÇ. Dispazik asetabulumun tavanÇnÇn köçesine yerleçtirilen
plaºÇn, femur baçÇnÇn migrasyonuna engel olacaºÇ ümit ediliyordu.

yayÇmladÇºÇ kitabÇnda kÇrÇklarÇn plak
ile tespitinden bahsetmekteydi.
Lane’in tasarladÇºÇ plak kemiºe
konik monokortikal vidalar ile
tespit edilmekteydi ve günümüzde
Sherman plaºÇ olarak bilinen
plaklar ile benzerdi (fekil 3). Yine
1907’de, Brükselli bir cerrah olan
Albin Lambotte uzun süreden
beri devam eden çalÇçmalarÇnÇn
sonuçlarÇnÇ “Yeni ve Eski KÇrÇklarÇn
Cerrahi Tedavisi” baçlÇklÇ kitabÇnda
yayÇmladÇ4. Glk defa bu kitapta
osteosentez teriminin kullanÇldÇºÇnÇ
görüyoruz. Alüminyumdan yapÇlmÇç
ve kemiºe monokortikal vidalar ile

tespit edilen, kendi tasarÇmÇ bir plak
(fekil 4) ile elde ettiºi sonuçlar da
kitapta yer almaktaydÇ. Lambotte
takip eden yÇllarda osteosentezin
temel prensiplerini oturtacak,
halen kullanmakta olduºumuz
birçok el aletinin ilk örneklerini
tasarlayacaktÇr (fekil 5).
ABD’nin metal sanayisi merkezi
olan Pittsburgh’da, Carnegie
Steel Company ile birlikte çalÇçan
William O’Neil Sherman (18801979) hem plak hammaddeleri
hem de tasarÇmlarÇ konusunda
çalÇçma çansÇ buldu. Sherman’Çn
çeçitli deneylerden elde ettiºi
sonuçlara dayanarak, vanadiumçelikten ürettiºi plaklarÇn tasarÇmÇ
günümüzde dahi kullanÇlmaktadÇr.
Sherman 1912’de yayÇnladÇºÇ
kitabÇnda plaklarÇ tek korteksi
geçen vidalar ile tespit ederken9,
1926’da çift korteks tespiti
kullanmaktaydÇ.10 Londra’lÇ bir
cerrah olan Henry S. Souttar
(1875-1964) ise 1913’te yayÇmladÇºÇ
makalesinde minimal invazif tespit
önermekte, plaklarÇn ince vidalarla

Moe plaºÇ. Bugün yeni ürün olarak karçÇmÇza çÇkan anatomik kalça plaklarÇnÇn atasÇ kabul
edilebilecek bir plak

veya kemik delinmeden, serklaj ile
tespit edilmesini savunmaktaydÇ.11
(fekil 6)
Plak ve vida osteosentezinin
emekleme yÇllarÇnÇn Lane ve
Lambotte’dan sonra gelen son
büyük cerrahÇnÇn Bristol’lü Ernest
William Hey Groves (1872-1944)
olduºu söylenebilir.12 Hey Groves
plaklar yanÇnda osteosentezin
her çeçidi üzerinde birçok çalÇçma
yürüttü. Glkini 1916’da13, ikincisini
1921’de14 yayÇmladÇºÇ kitaplarÇnda
günümüzdeki travma kitaplarÇnda
yer alan temel prensiplerin büyük
bir kÇsmÇnÇn yer aldÇºÇ söylenebilir.15
Hey Groves’in yaptÇºÇ hayvan
deneylerinin sonuçlarÇ ve o günlerde
kullanÇlan implantlarÇn biyomekanik
özellikleri de bu kitaplarda yer
almaktaydÇ.
Osteosentezin kÇrÇk tedavisinde
standart bir tedavi yöntemi olarak
kabul edildiºi bu yÇllardan sonra
plak ve vida tasarÇmlarÇ hÇzla
çeçitlenmeye baçladÇ. Anatomik
bölgelere ve kÇrÇklara özel çok
sayÇda implant tasarlandÇ. Büyük
bir kÇsmÇ silinip gitse de, bazÇlarÇnÇn
geliçtirildiºi ve günümüzde
kullanÇlan implantlarÇn ilk
örneklerini oluçturduºu biliniyor.
Makalede göreceºiniz vida ve plak
örnekleri koleksiyonumda bulunan
çok sayÇdaki implant arasÇndan
seçilmiç, günümüzde aktif olarak
çalÇçan hemen hiçbir ortopedistin
karçÇlaçmadÇºÇnÇ tahmin ettiºim
tasarÇmlardÇr.

Wainwright Hammond
osteotomi plaºÇ
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MET DEMİRHA
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YAŞAYAN İKİ O
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R
TO
RAHAN, AŞİL
P
ED
İST. HER İKİ U
SONRASI HAST
TENDO
ZMAN HEKİM
AYA VE HASTA
DE GEÇİRDİKLE N RÜPTÜRÜ
LIĞA BAKIŞ AÇ
Rİ RAHATSIZLI
ILARININ DEĞ
“SÖYLEDİKLER
K
İŞTİĞİNDE BİR
İMİ DİNLE AM
LE
ŞİYOR. BİR DE
A YAPTIKLARIM
I YAPMA!” NA
SİHATİNDE…
HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ, TEDAVİ ETTİKLERİ
HASTALIKLAR KENDİ BAŞLARINA
GELİNCE HEKİMLER NE HİSSEDİYOR?
Hekimler hasta konumuna
düçtüklerinde neler yaçÇyor?
AlanÇnda uzman iki ortopedistle,
Prof. Dr. Mustafa Karahan ve
Prof. Dr. Mehmet Demirhan ile
yaçadÇklarÇ acÇ-tatlÇ açil tendon
rüptürü deneyimini konuçtuk. ÇÇkan
sonuç mu? Söylediklerimi dinle ama
yaptÇklarÇmÇ yapma…
Açil tendon rüptürü geçirdiºiniz
o an, bir ortopedist olarak neler
hissettiniz ve ne düçündünüz?
Mustafa Karahan: O ilk an,
1 dakika ya sürdü ya sürmedi.
10-15 saniye standart bir hasta
tepkisi yaçadÇm, canÇm yandÇ.
Ne olduºunu anladÇm ve ne
yapÇlmasÇ gerektiºini planladÇm.
O noktada cerrahlÇk devreye girdi.
Hasta olmakla, doktor olmak
arasÇnda çöyle bir fark vardÇ. Bu
yaçadÇºÇmÇn geri dönülebilir bir
durum olduºunun farkÇndaydÇm.

Yine eski performansÇma,
belirli komplikasyon riskleriyle
döneceºimi biliyordum. Üzüntü
ve kaygÇ hiç yaçamadÇm.
PlanlanmÇç ameliyatlarÇm ve
hastalarÇm vardÇ. Bu planlarÇmÇ
iki iç günü erteleyebileceºimi
anladÇm. Gçlerimi planladÇm ve
ameliyathaneyi ayarladÇm.
Mehmet Demirhan: Her açil
tendon kopmasÇnda, onu yaçayanÇn
hissettiºi gibi “tak” diye, tokmak
sesi gibi bir ses duyuyorsunuz. Ya
da silah sesine benzer. “Arkamdan
kim ateç etti?” diye dönüyorsunuz.
O sÇrada da yere düçüyorsunuz.
Yere düçtüºüm anda anladÇm
olayÇn ne olduºunu. Gstanbul’daki
arkadaçlarÇmÇ aradÇm. “HazÇr olun,
beni ameliyat edeceksiniz!” dedim.
Ne yaparken açil tendonunuzu
kopardÇnÇz?
Mustafa Karahan: Oºlumla
bir pazar günü basketbol oynarken
yaçadÇm sorunu. SanÇrÇm yedinci
dakikada falan...

Bu hastalÇºÇ geçirdikten sonra
benzer durumlarda tedavi ettiºiniz
hastalarÇnÇza karçÇ ve hastalÇºÇn
kendisine karçÇ nasÇl bir davranÇç ve
tutum deºiçikliºi yaçadÇnÇz?
Mehmet Demirhan: AºrÇ düzeyi
açÇsÇndan hakikaten ilk iki gün hareket
ettirmemek çok daha rahat ettiriyor.
HastalarÇ çok zorladÇºÇmÇzÇ düçünmeye
baçladÇm. Glk iki gün hareketsizlik
daha da içe yarar diye düçünüyorum.
AslÇnda hastalarÇma söylediºim birçok
çeyi ben yapmadÇm. 10’uncu günde
tekrar ameliyat yapmaya baçladÇm.
Ayakta durduºum için de iyileçme
sürecim gecikti. Normal çartlarda
üçüncü ayÇnda iyileçen hasta, benim
durumumda beçinci, altÇncÇ ayÇnda
iyileçir pozisyona geliyor.
Mustafa Karahan: Üç önemli
farkÇ oldu. Pazar günü rahatsÇzlÇºÇ

yaçadÇm ve ameliyat oldum.
Üç gün sonra çarçamba günü
10 saat çalÇçtÇm. Bu durumu
hastalar anlayamÇyor. Herkes
aynÇ rahatsÇzlÇºÇ yaçÇyor ama
farklÇ perspektiflerden konuya
bakÇyor. Literatür ve kiçisel
bilgileri hastanÇn önüne koyarak
anlatsanÇz da anlamÇyor. Panik
ve kaygÇ yaçÇyor. Bu rahatsÇzlÇºÇ
geçirdikten sonra çok daha iyi
anlar oldum. Her birey sadece
geçirdiºi rahatsÇzlÇkla deºil, diºer
korkularÇyla tedirginlikleriyle farklÇ
tepkiler verebiliyor. Gkinci nokta,
benim gibilerde bile; iyileçeceºimi,
tekrar basketbol oynayacaºÇmÇ ve
sorun kalmayacaºÇnÇ biliyorum. SÇfÇr
endiçe. Buna raºmen rüyamda bir
ay basketbol oynadÇºÇmÇ gördüm.
RahatsÇzlÇºÇ geçirdikten sonra
aºrÇ kontrolü ile ilgili nasÇl bir
farkÇndalÇk ve deºiçim yaçadÇnÇz?
Mehmet Demirhan: HastalarÇn
tedavi protokolünü deºiçtirecek
çok ciddi bir çey yapmadÇm.

Prof. Dr. Mustafa Karahan

Prof. Dr. Mehmet Demirhan

Mehmet Demirhan: Geçen sene
Ramazan BayramÇ tatili baçlamadan
önce ailemi tatile götürmüçtüm.
Bodrum’da oºlumla beraber futbol
oynarken baçÇma geldi.

Aşil tendon rüptürü
geçirdikten sonra her iki
hekiminde hastaya ve
hastalığa bakışı değişti.
Mustafa Karahan ve
Mehmet Demirhan
rehabilitasyon sürecinin
önemli olduğunu
söyleseler de, bu süreci
yaşamadan rahatsızlığı
atlattı.
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Mehmet Demirhan,
“Hasta olarak ameliyat
masasına yatmak ayrı
bir duygu. Ama sonuçta
güvendiğim bir ekibim
ve hastanem var. Orada
benim tek düşündüğüm
ameliyatın nasıl olacağı
değil, ameliyat sonrası
süreçti” diyor.

Ama aºrÇlarÇna biraz daha saygÇ
göstermem konusunda pozitif
yönde etkilendim.
Mustafa Karahan: Hastalara
benzer rahatsÇzlÇklar sonrasÇnda
verdiºimiz klasik aºrÇ kesiciler çok
güçlüydü. RahatsÇzlÇºÇ geçirdikten
sonra tek seferlik güçlü aºrÇ
kesicilerin içe yaramadÇºÇnÇ gördüm.
Daha düçük dozlarda ve kesik kesik
vermek gerekiyor. Ne verirsen ver,
o rahatsÇzlÇºÇ yaçayan hastayÇ iki
saat ya da üç saat etkiliyor. ArayÇ
sÇklaçtÇrmak gerekiyor. Eskiden
hastaya “AºrÇn oldukça al” derdim,
çimdi kanser ilacÇ verir ciddiyetle
“Gece 2’de uyanacaksÇn alacaksÇn,
4’te ve 6’da uyanacaksÇn ve
alacaksÇn” diyorum. Yüzde 95 ölçüde
ameliyat sonrasÇ yaçadÇºÇm aºrÇ
sorunum bu yaklaçÇmla bitti.
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Bu rahatsÇzlÇºÇ geçirenleri siz
ameliyat ediyorsunuz. Peki, sizin
ameliyatÇnÇzÇ kimler yaptÇ?
Mustafa Karahan: Prof.
Dr. Metin Türkmen, Prof. Dr.
Mehmet Demirtaç ve yetiçtirdiºim
öºrencilerim yaptÇ. fakayla karÇçÇk
“Bana bir çey olursa, çocuklarÇma
bakacaklar da burada” dedim. Son
derece rahattÇm. Anestezistim,
her ameliyatÇmda kullandÇºÇm

arkadaçÇmdÇ. HastalarÇmÇ hangi
koçullarda ve nasÇl bir ekiple
ameliyat ediyorsam, ben de o
koçullarda ameliyat oldum.
Mehmet Demirhan: Hasta
olarak ameliyat masasÇna yatmak
ayrÇ bir duygu. Ama sonuçta
güvendiºim bir ekibim ve hastanem
var. Orada benim tek düçündüºüm
ameliyatÇn nasÇl olacaºÇ deºil,
ameliyat sonrasÇ süreçti. Ne
kadar sürede içe geri döneceºimi
ve içleri nasÇl planlayacaºÇmÇ
düçünüyordum.
Ameliyat sonrasÇ hasta psikolojisini
nasÇl atlattÇnÇz?
Mustafa Karahan: Çok
rahattÇm. Ameliyattan üç saat
sonra eve gittim. Üç gün sonra
günde 10 saat çalÇçmaya baçladÇm.
Rehabilitasyon eksik kaldÇ.
Fizyoterapistim çok çikâyetçidir.
Hâlâ da çikâyet eder. Gündüzleri
çalÇçtÇºÇm için fizyoterapistim
akçamlarÇ eve geliyordu. Tabii eçim
birtakÇm ihtiyaçlarÇmÇ karçÇlamama
yardÇm etti. O noktada etrafÇmdaki
ekip geniç olduºu için birtakÇm
güvencelerim vardÇ.
Mehmet Demirhan: Çok rahat
ve güzel bir ameliyat geçirdim. Biraz
aºrÇm oldu. Saº olsun arkadaçlar
çok güzel baktÇ. Aileme haber
vermeden tek baçÇma gelmiçtim.
Ameliyat sonrasÇ üç gün hastanede
yattÇm. SonrasÇnda geri döndüm.
Siz hastalarÇnÇza nasÇl bir
iyileçtirme süreci öneriyorsunuz?
Mehmet Demirhan: Kendimden
örnek veriyorum. “Rehabilitasyon
süreci ve benzer çeyleri yapmazsanÇz,
rahatsÇzlÇºÇnÇz çu kadar uzar” diyorum.
Bir hekimin, bir baçka hekimi
ameliyat etmesi de zor ve stresli
bir süreç. Birçok hekim arkadaçÇmÇ
ameliyat ettim. Doktor-hasta
iliçkisinde genellikle komplikasyon
yaçanÇr. Doktor hastalandÇºÇnda
doktorluk yapmamalÇ. En azÇndan
böyle yapmadÇm. Bildiºim çeyleri

bile sordum ve doktor arkadaçlarÇmÇn
yapmasÇnÇ istedim. Doktor
arkadaçlarÇmÇn tek dinlemediºim
tavsiyesi 10’uncu günde ameliyata
baçlamaktÇ.
Mustafa Karahan: Doktorluk
kiçiye özgü bir meslek. Bunun
standardÇ yok. Her hasta ve
ameliyat ayrÇ bir macera. GnsanlarÇ
anlayacaksÇn, korkularÇnÇ ve
endiçelerini paylaçacaksÇn. Ona göre
davranÇç geliçtireceksin. Hastalar
çoºunlukla rehabilitasyondan
çikâyet eder. Rehabilitasyon
süreci hem zaman alÇr hem de
disiplin gerektirir. Ameliyat sonrasÇ
rehabilitasyon yapmÇyorum, aradan
altÇ ay geçiyor hâlâ ayaºÇm tutuk.
Rehabilitasyona gitmediºim için
“Ne yaptÇnÇz ayaºÇma!” demiyorum.
Hastalar hem rehabilitasyona
gitmiyor hem de altÇ ay sonra
gelip “AyaºÇmÇn hali ne doktor?”
diyebiliyor. Bu durum mesleºimizin
ince çizgilerinden biri.
Rehabilitasyon sürecini düzgün
geçirmiç olsaydÇnÇz, bugün
olduºunuzdan nasÇl bir farkÇnÇz
olurdu?
Mustafa Karahan: Kendimi
daha iyi hissederdim. Tam uykuya
dalmadan önce bütün defans
mekanizmalarÇ indiºi anda bir çey
hissediyorsun. Gerginlik, tutukluk
gibi… AltÇ aydÇr aslÇnda iyiyim,
basket oynayabilirim, sÇçrayabilirim.
Bu duygu artÇk yaçanan rahatsÇzlÇkla
ilgili geri planda kalan çeyleri de silip
atmaktan geçiyor.
Mehmet Demirhan: Gyileçmesi
gereken bir doku var ve bunun
iyileçmesi bir süreç gerektiriyor.
Bu iyileçme sürecinde hastaya ve
aºrÇlarÇna saygÇ duymak gerekiyor.
Bazen için baçÇndaysanÇz, sürecin
uzatÇlabileceºini gördüm. Bu kiçinin
tercihine kalÇyor. AsÇl önemli olan
içlerinden ekmek kazanan profesyonel
sporcular. Açil tendon yaralanmasÇ
birçok profesyonel sporcunun spor
hayatÇnÇ söndüren ve buna baºlÇ olarak

da kiçiyi ciddi derecede psikolojik
olarak bitiren bir rahatsÇzlÇk.
RahatsÇzlÇºÇ geçirdikten sonra
iyileçme sürecinde sporla olan
iliçkiniz nasÇl etkilendi? Spor
yapmayÇ bÇraktÇnÇz mÇ ya da
yaparken endiçe hissi oluçtu mu?
Mehmet Demirhan: Bir
sene geçti daha oynamadÇm.
Korkuyorum. O korkuyu daha
atabilmiç deºilim. RahatsÇzlÇºÇn
verdiºi psikolojik yanÇ daha aºÇr
basÇyor. Açil tendon rahatsÇzlÇºÇyla
gelen hastalarÇma bu rahatsÇzlÇºÇ
geçirdikten sonra kendimden
örnek vererek rahatlatÇyorum.
Ama henüz futbol oynamaya hazÇr
hissetmiyorum
Mustafa Karahan: Rüyamda
basketbol oynadÇºÇmÇ görüyordum.
Gördüºüm rüyalar kaygÇ ve endiçe
deºil, özlem rüyalarÇydÇ. Zevkle
basketbol oynuyordum. TadÇ
damaºÇmda kalmÇç bir çekilde
basketbol oynuyordum. Hastalarda
korku geliçiyor. O hareketleri
yapmÇyorlar. “Hayatta yapmam”
diyenler oluyor. O noktada hastalar
çok derin kaygÇlar yaçayabiliyor. fu
anda basketbol oynayabilirim diye
düçünüyorum.

Mustafa Karahan, “Çok
rahattım. Ameliyattan
üç saat sonra eve gittim.
Üç gün sonra günde 10
saat çalışmaya başladım.
Rehabilitasyon eksik
kaldı. Fizyoterapistim
çok şikâyetçidir. Hâlâ da
şikâyet eder” diyor.

yeni teknolojiler
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ÜÇ BOYUTLU

YAZICILAR

BUGÜN ÜÇ BOYUTLU
YAZICILARIN
FİYATLARI İLK ÇIKAN
RENKLİ, MÜREKKEP
PÜSKÜRTMELİ
YAZICILARIN
FİYATINDA. BUGÜN
RENKLİ YAZICILARIN
FİYATLARININ
DÜŞEREK NEREDEYSE
İÇLERİNDEKİ
MÜREKKEP KARTUŞLARI
FİYATINA SATILDIĞI
GÖZ ÖNÜNE ALINIRSA
YAKIN ZAMANDA
HEPİMİZİN MASASINDA
BİR ÜÇ BOYUTLU
YAZICI OLACAĞINI
ÖNGÖREBİLİRİZ.
DAKTİLOLARIN
BİLGİSAYARLARA,
EV TELEFONLARININ
CEP TELEFONLARINA,
HARİTALARIN
NAVİGASYONA,
MEKTUPLARIN
EPOSTALARA,
FOTOĞRAF
FİLMLERİNİN DİJİTAL
GÖRÜNTÜLEMEYE
DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖREN
NESLİN BİR PARÇASI
OLARAK BU DEĞİŞİM
BANA DA ÇOK OLASI
GELİYOR.

UZAY YOLU DİZİSİ 1970’Lİ YILLARDA TELEVİZYONLAR SAYESİNDE HAYATIMIZA
GİRDİĞİNDE KAPTAN KİRK VE ARKADAŞLARININ 23. YÜZYILDA “ATILGAN” GEMİSİ İLE
YAPTIĞI YOLCULUKLARDA PEK ÇOK YENİLİKLE KARŞILAŞTIK. IçÇk hÇzÇnÇn 700 katÇna
kadar çÇkan hÇzlarda seyahat eden uzay gemileri, lazer ÇçÇnlarÇ, konuçan ve
dinleyen bilgisayarlar, gezegenlere ÇçÇnlanma ile bilimden çok masal dünyasÇ
anlatÇlÇyordu. Henüz deºil samanyolunu keçfetmek en yakÇn gezegen Mars’a
bile gitmeyi baçaramadÇk ama Uzay Yolu dizisindeki iletiçim cihazlarÇndan
(communicator) çok daha geliçmiç cep telefonlarÇmÇz var. Bugün o dizinin bir
bilim kurgu cihazÇ daha gerçek olmak üzere. Uzay Yolu’nda mutfaklarÇn yerini
almÇç olan “replicator”, cihazlarÇ kahveden dondurmaya kadar her türlü içecek
ve yiyeceºi bir komutu takiben hazÇrlÇyordu. Henüz üç boyutlu yazÇcÇlar pizza
üretemiyor ama ilk çikolata üretildi bile. Amerikan uzay ajansÇ NASA ise Mars’a
seyahat projesinde kullanÇlmak üzere uzayda yemek imal edecek üç boyutlu

DR. TOLGA YALÇINKAYA
yazÇcÇ için bir çirkete AR-GE desteºi
saºlamÇç durumda.
AslÇnda üç boyutlu yazÇcÇ
teknolojisindeki geliçmeler bir kaç
yÇl öncesine kadar oldukça yavaçtÇ.
1980’li yÇllarda ortaya çÇkan hÇzlÇ
prototip cihazlarÇ, üç boyutlu
yazÇcÇlarÇn ilk türüydü. Bu cihazlar
Atılgan Gemisi’ndeki replicator

bilgisayarda yaratÇlmÇç üç boyutlu
bir modeli (CAD) kullanarak
toz veya sÇvÇ polimerlerin
sÇcaklÇk veya bir yapÇçtÇrÇcÇ ile
tabaka tabaka sertleçtirilerek
elimize alabileceºimiz modelini
yaratÇyordu. Bu ürünler daha
çok tasarÇmcÇlarÇn bilgisayar
ortamÇndaki tasarÇmlarÇnÇ,
incelemelerini ve toplu
üretime girmeden müçterilere
gösterilmesine olanak tanÇyan birer
numune içlevi görüyordu.
2000’li yÇllarda polimer
kullanarak plastik bir model elde
etmek yerine, toz metalin lazer
ÇçÇnÇ ile de tabaka tabaka inça
edilebileceºi ortaya konduysa da
birkaç yÇl öncesine gelinceye kadar
üç boyutlu yazÇcÇlarÇn bazÇ sÇnÇrlÇ
kullanÇmlarÇ olacaºÇ düçünülüyordu.
Bugün ise lazer, elektron ÇçÇnÇ
veya sÇvÇ metal kullanarak hemen
her materyalden istenen çeklin
yazdÇrÇlmasÇ mümkün hale
gelmiç durumda. Üç boyutlu
yazÇcÇlar kullandÇklarÇ materyal ve
teknolojilere baºlÇ olarak deºiçik

yeni teknolojiler
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isimlerle adlandÇrÇlabiliyor. Dijital
üretim, üç boyutlu yazÇm, katmanlÇ
üretim, lazer prototipleme, benzer
prosesleri anlatÇyor.
ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR HAYATIMIZDA
Üç boyutlu yazÇcÇlarÇn sanayide
kullanÇmlarÇ 30 yÇl içerisinde yavaç
yavaç arttÇysa da günlük hayatÇmÇzÇn
bir parçasÇ haline geleceºi
konuçulmuyordu. Ancak son bir
yÇl içerisinde üç boyutlu yazÇcÇ
üreticileri, sanayi için kullanÇlan
modeller dÇçÇnda insanlarÇn
evlerine alabilecekleri fiyatlarÇ
birkaç bin dolar civarÇnda olan
masa üstü modelleri çÇkartmaya
baçladÇ. Ev kullanÇmÇna yönelik
reklam yapmaya baçlayan bir
çirket, çovmen Jay Leno’yu reklam
kampanyalarÇnÇn yüzü yaptÇ.
Medyada Jay Leno’nun garajÇndaki
antika arabalarÇn parçalarÇnÇ
üç boyutlu yazÇcÇ ile nasÇl imal
ettiºini anlatmasÇ yeniçaºÇn ilk
habercisiydi. Bunu sÇra dÇçÇ yatÇrÇm
danÇçmanlÇºÇ yapan ve yükselen
yatÇrÇm fÇrsatlarÇnÇ sokak üslubuyla
anlatan Motley Fool çirketi izledi.
Motley Fool halka ilk arzÇnda
Microsoft veya Apple hissesi alma
fÇrsatÇ olmamÇç kiçilere bu yeni
teknolojiye yatÇrÇm yapmalarÇnÇ

tavsiye edip, yapacaklarÇ yatÇrÇmÇn
500 kat artacaºÇnÇ ön gördüºü üç
boyutlu tasarÇm ve üç boyutlu yazÇcÇ
çirketlerini listeledi.
Ancak bu konudaki en büyük
etki 2013 yÇlÇnÇn fubat ayÇnda
Amerika Birleçik Devletleri BaçkanÇ
Barack Obama’nÇn halka sesleniç
konuçmasÇnda önemli bir bölümü,
bu konuya ayÇrmasÇyla gerçekleçti.
Baçkan Obama yalnÇzca üç boyutlu
yazÇcÇlar ile üretimi destekleyen
teknoloji merkezleri açtÇklarÇnÇ ve
bunun bütün ülkeye yayÇlacaºÇnÇ
anlatmakla kalmadÇ, bu teknoloji
sayesinde geliçmekte olan ülkelere
kaymakta olan sanayi üretiminin
tekrar ABD’ye döneceºini iddia
etti. Üç boyutlu modelleme
ve yazÇlÇm çirketlerinin hemen
tamamÇnÇn ABD çirketi olmasÇ ve
bugün itibarÇyla var olan ve yenileri
alÇnmakta olan patentlerin bu
çirketler tarafÇndan kullanÇlÇyor
olmasÇ, bu düçüncenin geniç destek
bulmasÇna neden oldu. O tarihten
itibaren pek çok analiz uzmanÇ da
geleneksel üretimin deºiçmekte
olduºunu artÇk yüksek adetli ucuz
üretim yerine yerinde belki de
son kullanÇcÇnÇn evinde üretimin
gerçekleçebileceºini, insanlarÇ
ihtiyaç duyduºu geleneksel

üretim teknikleri ile üretilmiç bir
ürünü maºazadan satÇn almanÇn
sonunun gelmiç olabileceºini iddia
etti. Bunun yerini internetten üç
boyutlu modelini içeren bir dosyayÇ
bilgisayarlarÇmÇza indirmek ve
masalarÇmÇzÇn üstündeki bir üç
boyutlu yazÇcÇdan üretimin çÇkÇçÇnÇ
almak yeterli olacak gibi…
Bugün üç boyutlu yazÇcÇlarÇn
fiyatlarÇ ilk çÇkan renkli, mürekkep
püskürtmeli yazÇcÇlarÇn fiyatÇnda.
Bugün renkli yazÇcÇlarÇn fiyatlarÇnÇn
düçerek neredeyse içlerindeki
mürekkep kartuçlarÇ fiyatÇna
satÇldÇºÇ göz önüne alÇnÇrsa
yakÇn zamanda hepimizin
masasÇnda bir üç boyutlu
yazÇcÇ olacaºÇnÇ öngörebiliriz.
DaktilolarÇn bilgisayarlara, ev
telefonlarÇnÇn cep telefonlarÇna,
haritalarÇn navigasyona,
mektuplarÇn e-postalara, fotoºraf
filmlerinin dijital görüntülemeye
dönüçtüºünü gören neslin bir
parçasÇ olarak bu deºiçim bana da
çok olasÇ geliyor.
ORTOPEDİDE ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR
Peki bu teknolojiler
günlük yaçantÇmÇzÇn dÇçÇnda
spesifik olarak ortopediyi nasÇl
deºiçtirebilir? Dijital görüntüleme
verilerini kullanarak bir kÇrÇk
veya deformitenin üç boyutlu
kemik benzeri bir materyalden
modelinin ameliyat öncesi ortopedi
uzmanÇn masasÇnda olmasÇ,
hatta yapacaºÇ ameliyatÇ önce bu
model üzerinde denemesi veya
hastasÇna göstermesi mevcut
teknoloji ile bile gayet mümkün.
Gene dijital görüntüleme verileri
üzerinden üretilen modellerin üç
boyutlu bir yazÇcÇda bir çeçit plastik
kullanÇlarak yazdÇrÇlmasÇ ve daha
sonra bu parçanÇn erkek kalÇp
olarak kullanÇlmasÇ ile kobalt-krom
alaçÇmdan hassas döküm ile kiçiye
özel implant üretilmesi yaklaçÇk
20 yÇldÇr var olan bir teknoloji.
Ancak bugün zaman almasÇ ve

yüksek maliyeti nedeniyle daha
çok tümör protezlerinde veya
kraniel defektlerde sÇnÇrlÇ olarak
uygulanmakta.
Son beç yÇldÇr sinterleme ile
yani toz metalin bir lazer ya da
elektron ÇçÇnÇ kullanarak eritilmesi
ve tabaka tabaka yapÇçtÇrÇlmasÇ
ile alÇçÇlagelmiç yöntemlerle
üretilemeyen üç boyutlu formlarÇn
üretilmesi mümkün. Bu çekilde
üretilmiç, poroz kaplama
içermeyen, ancak kemik ile temas
eden yüzeyleri üç boyutlu poroz
yapÇ içeren metaller, son birkaç
yÇldÇr artroplasti ve spinal cerrahi
alanlarÇnda kullanÇlmaya baçlandÇ.
Bundan sonra sÇrada ne
olacaºÇnÇ hep beraber göreceºiz;
ancak, ortopedi endüstrisini
alt üst edecek bir deºiçimin
10 yÇl içerisinde yaçanmasÇ
yüksek olasÇlÇk. Bunun daktilo
ve fotoºraf filmi üreticileri ve
kullanÇcÇlarÇnÇn baçÇna gelenler
kadar dramatik olup olmayacaºÇ
ise bir miktar spekülatif olabilir.
Ancak her boy implant ve
el aletinin ameliyathanede
bulundurulmasÇ yerine hastaya

Mart ayında New York’ta,
Burlesque sanatçısı Dita
Von Teese, üzerindeki
elbise ile görenleri
hayrete düşürdü. Bu sefer
ki merak konusu elbiseyi
kimin tasarladığı değil
de nasıl üretildiğiydi.
Dita’nın giydiği elbise
tamamen 3D printer ile
yapılmıştı. Elbise kasım
ayından itibaren New
York Sanat ve Tasarım
Müzesi’nde sergilenecek.
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spesifik, biyomekanik olarak
optimize edilmiç, yalnÇzca ihtiyaç
duyulan sayÇda delik içeren bir
travma implantÇnÇ muayenehane
veya ameliyathanenin yanÇndaki
oda da tek kullanÇmlÇk el aletleri
ile beraber üç boyutlu yazÇcÇda
yazdÇrÇlmasÇ çok daha ucuz bir
çözüm olabilir. O gün geldiºinde
ortopedi endüstrisi tamamen
ortadan kalkmÇç veya internet
üzerinde modifikasyonlar
yapÇlabilen üç boyutlu implant
modellerini satan çirketler haline
dönüçmüç olabilir.
BazÇ ortopedistler 50 yÇl sonra
mesleºe atÇlacak doktorlarÇn
bugün hastalara yerleçtirilen
metal implantlarÇ gördüklerinde
çaçÇracaklarÇnÇ dile getiriyor.
Muhtemel tedavilerde kullanÇlan
teknolojiler, insan dokusu ya
da insan dokusuna çok benzer
materyallerden oluçacak. Bugün
doku üretmeye spesifik tasarlanmÇç
üç boyutlu biyoyazÇcÇlar ile doku
iskeletleri (scafold) üretilebiliyor.
Washington State Üniversitesi, üç
boyutlu biyoyazÇcÇlar ile seramik
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Bazı ortopedistler
50 yıl sonra mesleğe
atılacak doktorların
bugün hastalara
yerleştirilen metal
implantları gördüklerinde
şaşıracaklarını dile
getiriyor. Muhtemel
tedavilerde kullanılan
teknolojiler, insan dokusu
ya da insan dokusuna çok
benzer materyallerden
oluşacak.

malzemeden hastaya spesifik
kemik grefti üretmeye çalÇçÇyor.
New York Times, 18 Aºustos 2013
tarihli gazetesine San Diego’daki
Scripps kliniºinin araçtÇrma
laboratuvarÇ yöneticisi Dr. Darryl
D’Lima’yÇ taçÇdÇ. Bu merkezde eski
bir mürekkep püskürtmeli yazÇcÇnÇn
modifiye edilmesi ile ortaya çÇkmÇç
üç boyutlu biyoyazÇcÇ ile tabaka
tabaka kök hücre yazdÇrÇlarak biyo
sentetik inek kÇkÇrdaºÇ yaratÇlmÇç
olmasÇ önümüzdeki yÇllarda
çaçÇrtÇcÇ araçtÇrmalar göreceºimizi
düçündürüyor.
Ancak organ yaratan
biyoyazÇcÇlarÇn son yÇllarda gittikçe
bariyerleri yukarÇ çeken baçta
FDA olmak üzere tüm ruhsat
kurumlarÇnÇ ikna edecek klinik
sonuçlarÇ elde etmesi 20 yÇldan
önce mümkün olmayabilir. Ama
her durumda hem tedavinin hem
endüstrinin bugün için hayal
edilmesi bile zor olan, kimileri
tarafÇndan bilim kurgunun bile
ötesinde sihir olarak algÇlanabilecek
bir deºiçimin eçiºinde olduºuna
emin olabiliriz.

DR. TOLGA YALÇINKAYA

Cazın başkenti

AMERİKAN ORTOPEDİK CERRAHLAR BİRLİĞİ (AAOS) TOPLANTISI 2014
YILINDA CAZIN BAŞKENTİ NEW ORLEANS'TA YAPILACAK. SADECE
AMERİKALI DEĞİL TÜM DÜNYA ORTOPEDİSTLERİNİN BULUŞMA VE
PAYLAŞMA PLATFORMU HALINE GELEN AAOS TOPLANTILARI MARDİ
GRAS KARNAVALI’NDAN BİR HAFTA SONRA DÜZENLENECEK.

AAOS 2014

SONBAHAR 2013 • SAYI: 301

38•39

şehir tanıtımı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE
ÇOĞU ŞEHİR BİRBİRİNE BENZER,
GİTTİĞİNİZDE DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜNÜZ
BİR YERİ ANIMSATIR. New Orleans’ta
ise farklÇ bir yerde olduºunuzu
bilirsiniz. New Orleans çok farklÇ
bir Amerikan çehridir. BazÇlarÇ New
Orleans’Çn farklÇlÇºÇnÇ caz müziºine,
bazÇlarÇ ise bir liman çehri olmasÇna
baºlar. Çoºumuzun gözünün önüne
bir film karesinden ya da bir çizgi
romandan Mississippi Nehri’nde
seyahat eden çarklÇ buhar gemileri
görüntüsü gelir. Gçte New Orleans,
Mississippi Nehri’nin denize
kavuçtuºu yerde kurulmuçtur. Ama
bence New Orleans’Ç bütün liman
çehirlerinden farklÇ kÇlan, bu çehrin
çok kültürlü geçmiçidir.
Bölgenin ilk sakinleri olan
KÇzÇlderililerin MÖ 3400 yÇlÇna
kadar uzanan yerleçimleri
ortaya çÇkartÇlmÇçtÇr. 16. yüzyÇlda
AvrupalÇlarÇn geliçine kadar

ORLEANS’TA

New Orleans’ın EN’leri
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şehir tanıtımı
En önemli müzik türü: Tabii ki caz
En önemli şahsiyet: Louis Armstrong
En önemli cadde: Canal Street
En gözde sokak: Bourbon Street (gece hayatının
renklerine ev sahipliği yapıyor)
En eski yemek mekânı: Acme Oyster House (tarihi 1900’lü
yıllara kadar gidiyor)
En meşhur restoran: Court of Two Sisters
En şık ve tarihi otel: Windsorcourt Oteli Pontchartrain Oteli
Müzik dinlenecek mekân: Preservation Jazz Hall
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En önemli festival: Mardi Gras (Yağlı Salı)

yerleçim genellikle Mississippi
nehrinin çevresinde kümelenmiçtir.
Glk yerleçim Gspanyollara aittir;
ancak, FransÇzlar 17. yüzyÇlda
en büyük kolonilerinden birini
bu bölgeye kurmuç ve Kral
14.Louis’nin anÇsÇna Louisiana
adÇnÇ vermiçlerdir. Mississippi
Nehri’ni kontrol edebilmek için de
liman çehri New Orleans’Ç yerleçim
merkezi olarak kurmuçlardÇr. feker
kamÇçÇ ve pamuk tarlalarÇ için
gereken iç gücü için de Afrika’dan
köle getirmiçlerdir. New Orleans
daha sonraki dönemlerde köle
ticaretinin merkezi olmuçtur. Bir
dönem Gspanyollar tarafÇndan içgal
edilen bölgeyi bir gün kÇtayÇ ele
geçirme hayalleri kuran Napolyon
Bonaparte ele geçirdiyse de
bugünün parasÇ ile 283 milyon
dolara Amerikan hükümetine
satmÇçtÇr. Bu satÇçtan elde edilen
paranÇn Fransa’da açÇlacak beç
yeni kanala harcanacaºÇ söylenmiç
ise de hemen hemen tamamÇ

Charles MeydanÇ’nÇn hareketli
gece yaçantÇsÇndan Loyola
Üniversitesi’ne, tarihi Pontchartrain
Oteli’nden butik ve antik
maºazalarÇ barÇndÇran Magazin
Caddesi’ne kadar görülmesi
gereken birçok mekâna sahip.
ABD’nin en çok ziyaret edilen 10
çehrinden biri olan cazÇn anavatanÇ
Amerika New Orleans, birçok AfroAmerikan sanatçÇnÇn da doºum
yeri. Bu isimlerden en ünlüsü hiç
kuçkusuz Louis Armstrong.
New Orleans aynÇ zamanda
Jazz & Heritage Festivali
ile de dünyanÇn en ünlü

New Orleans
denildiğinde akla
hemen caz müziği
gelir. Öyle ki
New Orleans
havaalanına
indiğinizde zaten
cazı düşünmemek
mümkün değil.

Louis Amstrong

Napolyon’un hiçbir zaman
gerçekleçmeyecek Gngiltere’yi
içgal etme planÇnÇn hazÇrlÇklarÇna
harcanmÇçtÇr.
New Orleans denildiºinde akla
hemen caz müziºi gelir. Öyle ki
New Orleans’a indiºinizde zaten
cazÇ düçünmemek mümkün
deºil. Uçaktan iner inmez, Louis
Armstrong HavaalanÇ’na adÇm
atÇyorsunuz. CazÇn baçkenti kabul
edilen New Orleans, Louisiana
eyaletinin en büyük, ABD’ninse
311 binlik nüfusuyla 59’uncu en
büyük çehridir. Gsmini Orléon dükü
Philip d’Orleans’tan alan çehir,
mutfaºÇ, sanat galerileri, müziºi
(tabii ki caz), kumarhaneleri,
seçkin restoranlarÇ, yÇllÇk
kutlamalarÇ ve Mardi Gras (YaºlÇ
SalÇ anlamÇna gelen Mardi Gras,
Rio KarnavalÇ’ndan sonra dünyanÇn
en önemli ikinci karnavalÇ) baçta
olmak üzere festivalleri ile eçsiz
güzellikte bir karnavallar diyarÇdÇr.
FransÇz Creole mimarisi ile
ayÇrt edilen New Orleans,
FransÇz Mahallesi’nden
Bourbon Caddesi’ne, St.
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AUDUBON AKVARYUMU:
Mississippi Nehri’nin
kıyısında, Fransız
Mahallesi içinde yer alan
Audubon Akvaryumu,
Amerika’da bulunan en
kapsamlı ve büyüleyici su
altı merkezlerinden biri.
Karayip Resiﬁ ve Meksika
Körfezi’nin küçük bir
örneğinin canlandırıldığı
büyüleyici sualtı dünyası
sergileri ve Amazon
Yağmur Ormanları
bölümü keyiﬂi gezi
alternatiﬂeri arasında yer
alıyor.

festivallerinden birine ev sahipliºi
yapÇyor.
Deniz seviyesinin altÇndaki New
Orleans, haziran-ekim dönemleri
arasÇnda yoºun yaºÇç alarak sel
ve fÇrtÇna tehlikelerine maruz
kalabilen bir çehir. KÇç ve ilkbahar
dönemlerinde ise büyüleyici bir
güzelliºe sahip.
2005 yÇlÇndaki AAOS toplantÇsÇnÇn
New Orleans’tan alÇnÇp Chicago’da
yapÇlmasÇna neden olan Katrina
kasÇrgasÇnÇn çehirdeki büyük
tahribatÇn izleri neredeyse
tamamen ortadan kalkmÇç
durumda. fehrin yüzde 80’inin

sular altÇnda kaldÇºÇ ve 1500 kiçinin
hayatÇnÇ kaybettiºi kasÇrga ABD
tarihinin en büyük felaketlerinden
biri olarak hatÇrlansa da çehirde
görülebilir iz kalmamÇç gibi.
Silinememiç izler de felaket
bölgelerine “Yeniden Doºuç” adÇyla
düzenlenen turlarla turizme tahvil
edilmeye çalÇçÇlÇyor.
Önce bir Türk olarak çehrin
en gözde yerlerinin yer yer
Gstanbul BoºazÇ gibi geniç olan
Mississippi Nehri’ne bakan ¨yalÇ¨
evleri olmasÇnÇ beklerken çehrin
bütün cazibeli alanlarÇnÇn nehri
görmeyen alanlar olduºunu
görünce çaçÇrÇyorsunuz. Belki
nehrin çamurlu görüntüsünden,
belki nehrin yükseldiºi dönemlerde
görülen sel baskÇnlarÇndan,
belki de üzerinde dolaçan yük
teknelerinden kaçmak için çehrin
cazibe merkezleri nehir kenarÇnda
deºil.
New Orleans, çehri ziyaret edenler
için ilginç turlarÇyla da popüler

bir turizm kenti. En önemli
turistik bölgesi FransÇz Mahallesi.
Turistlerin uzak durmalarÇ gereken
en tehlikeli bölgesi ise çehir
merkezinin batÇsÇnda, Oretha
Castle Haley BulvarÇ civarÇnda
yer alan Central City semti.
FransÇz Mahallesi de her ne
kadar ciddi suçlardan arÇnmÇç bir
bölge olarak bilinse de, kalabalÇk
insan gruplarÇna ev sahipliºi
yapmasÇ sebebiyle yankesicilerin
ve kapkaççÇlarÇn favori uºrak
noktalarÇndan biri.
FİLM SETİNİ ANDIRAN FRANSIZ MAHALLESİ
Roger Moore’un ilk oynadÇºÇ James
Bond filmi olan 1973 yapÇmÇ Live and
let Die (Yaçamak Gçin Öldür), Voodo
büyüsünden timsahlÇ bataklÇk
sahnelerine bir New Orleans tanÇtÇm
filmi gibidir. Eºer filmin baçÇndaki
caz müzikli cenaze töreni sahnesini
hatÇrlÇyorsanÇz çehrin en önemli
turistik bölgesi FransÇz Mahallesi
(French Quartier) size açina
gelecektir.
Decatur, Kanal ve N. Rampart
caddeleriyle Esplanade BulvarÇ’nÇn
çevrelediºi FransÇz Mahallesi’nin
hemen hemen tüm sokaklarÇ tarihi
özelliklerini koruyor. Ferforje

balkon ve pencereleri, renkli
ahçap cepheleri, festival zamanÇnÇ
hatÇrlatan boncuklarÇn süslediºi
balkon korkuluklarÇyla bir film
setinde aradÇºÇnÇz her çey burada
bulunuyor. Gki ya da üç katlÇ binalar
genellikle otel, restoran, maºaza
gibi turistik amaçlarla kullanÇlÇyor.
Kanal Caddesi’nin diºerlerinden
farklÇ ve ilginç özelliºi, kentin
içinden geçen Mississippi Nehri

LOUIS ARMSTRONG PARKI: New Orleans’ın kuruluşundan bu yana şehrin
kalbinde yer alan Louis Armstrong Parkı, caz tınılarının duyulduğu 13
hektarlık yemyeşil bir alan. Park içinde, 19’uncu yüzyılda Afrikalı kölelerin
buluşma noktası olan Kongo Meydanı, Mahalia Jackson Sahne Sanatları
Tiyatrosu, New Orleans Belediyesi Oditoryumu ve New Orleans Ulusal
Tarihi Caz Parkı’nın bir bölümü yer alıyor.
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ile kentin kenarÇnda kurulduºu
Pontchartrain Gölü’nü birleçtirmek
amacÇyla açÇlmaya baçlayan kanalÇn
bitirilememesi üzerine bir caddeye
dönüçtürülmesiyle ortaya çÇkmÇç
olmasÇ. St. Peter Caddesi’nin N.
Rampart’la birleçtiºi köçeye, yani
mahallenin sÇnÇrÇna geldiºinizde,
New Orleans’ta doºan ve “What
a Wonderful World” sözleriyle
kulaklarÇmÇza yerleçen cazÇn
en büyük ustalarÇndan Louis
Armstrong’Çn adÇnÇ taçÇyan ve bir

NEW ORLEANS SANAT MÜZESİ VE
BESTHOFF HEYKEL BAHÇESİ:
Kısaca NOMA adı verilen
New Orleans Sanat
Müzesi, şehir parkı
içindeki Esplanade
Meydanı üzerinde yer
alıyor. ABD’deki en
geniş cam sanat eseri
koleksiyonuna ev sahipliği
yapan müze, Kızılderili ve
Koloni dönemlerine ait
tarihi resim ve heykelleri
de içinde barındırıyor.
Görkemli ağaçların arasında
ziyaretçilerle saklambaç
oynayan göz alıcı
heykellerin yanı sıra, bahçe
içinde bir göl, eğlence parkı
ile piknik ve dinlenme
alanları da yer alıyor.

heykeline ev sahipliºi yapan park
karçÇnÇza çÇkÇyor.
Eºer sinirlerinize ve pazarlÇk
yeteneklerinize çok güvenmiyorsanÇz
Kanal Caddesi, üzerinde yer alan,
elektronikten bavula her türlü
eçyanÇn satÇldÇºÇ maºazalardan
bence uzak durun. Kötü tecrübe
yaçamÇç çok Türk var.
FransÇz Mahallesi’nin merkezi olan
Jackson MeydanÇ’nda Louisiana
Devlet Müzesi, St. Louis Katedrali
ve Turizm Enformasyon Merkezi

gibi kentin mutlaka ziyaret
edilmesi gereken yerleri bulunuyor.
Jackson MeydanÇ’nÇn her tarafÇnda
caz müzisyenlerini, pandomim
sanatçÇlarÇnÇ ve sokak ressamlarÇnÇ
görmek mümkün. Çünkü bu
alan onlar için kentte ayrÇlmÇç en
önemli yer olma özelliºini taçÇyor.
Jackson MeydanÇ’ndan nehre doºru
yürümeye baçladÇºÇnÇzda New
Orleans’a özel beignet tatlÇsÇyla
meçhur Cafe du Monde, yorgunluk
atmak için ideal bir ortam sunuyor.
AdÇ KÇzÇlderili dilinde “Büyük
Su” anlamÇna gelen Mississippi
Nehri, kenarÇnda yürüyüç yapmak
ve çehrin havasÇnÇ içine çekmek
isteyen gezginleri karçÇlÇyor.
Nehrin denize döküldüºü yerde
kurulan New Orleans aynÇ zamanda
en baçta da söylediºim gibi
arkadan çarklÇ gemileriyle ve bu
gemilerle yapÇlan nehir turlarÇyla
da meçhur. Bu gemilerde her öºle
ve akçam, yemekli veya gezgin
müçteriler için caz eçliºinde
Mississippi boyunca turlar
düzenleniyor.
New Orleans ilginç turlarÇyla
da ünlü demiçken, mezarlÇk
turlarÇndan bahsetmemek
olmaz. Nehir sÇklÇkla yükselip
sel baskÇnlarÇna neden olduºu

için ölüleri gömmek yerine
yerin üzerinde taç mezarlara
yerleçtirmiçler. Hatta aile mezarlarÇ
üst üste apartman benzeri bir
görüntü oluçturuyor. Hayalet,
vampir ve büyü meraklÇlarÇ
için düçünülmüç bu ilginç
destinasyonun mekânlarÇ ise St.
Louis MezarlÇºÇ ile New Orleans’Çn
“Büyü Kraliçesi” olarak bilinen
Marie Laveau’nun mezarÇ.
NEW ORLEANS’TA GEZERKEN
PEKİ NE YİYECEĞİZ?
fehir elbette deniz ürünleri ile
meçhur; ancak, buradaki deniz
ürünleri Akdeniz mutfaºÇndan
oldukça farklÇ. BalÇklarÇ genellikle
yaºda kÇzartÇlmÇç bir parça

NEW ORLEANS TARİHİ VOODOO
MÜZESİ: New Orleans’a
Afrikalı köleler aracılığıyla
gelen ve bir din olarak
kabul edilen Voodoo,
şehrin kuruluşundan
bugüne uygulanan
Voodoo ritüelleri, şehrin
neşeli, müzik dolu
atmosferine mistik ve
karanlık bir yan katıyor.
Müzede ziyaretçilerin el
falına bakan bir Voodoo
rahibi de bulunuyor.
Voodoo büyüsü
yapmakta kullanılan
objeler, Voodoo temasına
sahip sanat eserleri ve
tarihi dokümanlar da
müzede sergileniyor.
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AZİZ LOUIS KATEDRALİ:
Jackson Meydanı’nın
kalbinde tüm
ihtişamıyla göğe
uzanan katedral, New
Orleans’ın en önemli
mimari simgelerinden
biri. Aziz Louis Katedrali,
aynı zamanda ABD’nin
hâlen işlevini sürdüren
en eski katedrali olma
özelliğine sahip. 1721
yılında Fransa Kralı IX.
Louis’in onuruna Fransız
mühendis Adrien de
Pauger tarafından
orta ölçekli bir kilise
olarak inşa edilen
katedral, 1722 yılında
New Orleans’ı yerle bir
eden büyük kasırgadan
etkilenerek tamamen
yıkılmış. Yıkımın
ardından aynı mekânda
yeniden inşa edilen
kilise, bu kez 1788
yılında büyük bir yangın
felaketi sebebiyle
harabeye dönmüş.
Günümüzde hâlen
işlevini sürdürmekte
olan yapı, 1794 yılında
katedral olarak üçüncü
ve son kez inşa edilmiş.

olarak görüyorsunuz ve ne balÇºÇ
olduºunu anlamanÇz ise maalesef
mümkün deºil. Kabuklu deniz
ürünleri çok zengin ancak bunlarÇ
yemiyorsanÇz balÇk yerken özellikle
belirtmeniz lazÇm; çünkü, çoºu
sosta yer alÇyorlar. Gumbo adÇ
verilen BatÇ Afrika kökenli bir çeçit
buºulama ve aslÇnda Karayipler
kökenli olan bir çeçit deniz ürünlü
pilav olan Jambalaya çehrin
spesiyaliteleri arasÇnda sayÇlÇyor.
Gsmini pek çok menüde göreceºiniz

Cajun mutfaºÇ sözü ise Fransa,
Kanada ve Afrika izleri taçÇyan
göçmen mutfaºÇnÇ ifade ediyor ve
aslÇnda New Orleans ile bir alakasÇ
yok. Bu arada acÇ sevenlerin her
türlü acÇ sosu deneyebileceºi bir
yer. UnutmayÇn dünyanÇn en iyi
bilinen acÇ biber sosu olan Tobasco,
Louisiana kökenli bir sos. Burada
hemen her çey soslu ve soslarÇn
içinde ne olduºunu konuçtuºunuz
garson bile bilmeyebilir.
Felaket bölgelerine düzenlenen
Yeniden Doºuç turlarÇ, hayalet ve
vampir hikâyelerinden hoçlananlar
için uçuk kaçÇk mezarlÇk gezileri,
doya doya caz dinleyebileceºiniz
buharlÇ gemileri ve caz mekânlarÇ,
tarihi sokaklarÇ, festivalleriyle
ilginç bir kent New Orleans. Her
gezginin kendine ait bir dünya
yaratacaºÇ çehir, mutfak kültürüyle
de baºÇmlÇlÇk yaratÇyor. Kökeni
Afrika olmasÇna raºmen, anavatanÇ
Amerika New Orleans olan cazÇn
baçkentini ziyaret etmek için en
ideal mevsim ise kasÇm ve haziran
aylarÇ… Söylemedi demeyin…
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MYTHS AND LEGENDS IN ORTHOPAEDIC
PRACTICE: ARE WE ALL GUILTY?
Abstract

Over years of practice, many beliefs and practices become entrenched as
tried and tested, and we subconsciously believe they are based on scientific
evidence. We identified nine such beliefs by interviewing orthopaedic
surgeons in which studies (or lack thereof) apparently do not support such
practices. These are: changing the scalpel blade after the skin incision to limit
contamination; bending the patient’s knee when applying a thigh tourniquet;
bed rest for treatment of deep vein thrombosis; antibiotics in irrigation solution; routine use of hip precautions; routine
use of antibiotics for the duration of wound drains; routine removal of hardware in children; correlation between
operative time and infection; and not changing dressings on the floor before scrubbing. A survey of 186 practicing
orthopaedic surgeons in academic and community settings was performed to assess their routine practice patterns.
We present the results of the survey along with an in-depth literature review of these topics. Most surgeon practices
are based on a combination of knowledge gained during training, reading the literature, and personal experience. The
results of this survey hopefully will raise the awareness of the selected literature for common practices.

SİZ DE Mİ CİLT İNSİZYONUNDAN SONRA
BİSTURİ UCU DEĞİŞTİRENLERDENSİNİZ?
YOKSA UYLUKTAKİ TURNİKEYİ
ŞİŞİRİRKEN HÂLÂ DİZİ FLEKSİYONA MI
GETİRİYORSUNUZ? TÇp mesleºimizi
icra ederken günlük pratiºimize
yerleçmiç birçok uygulamanÇn
doºru olduºuna ve belirli bir bilimsel
temele dayandÇºÇna inanÇrÇz. Peki
bu alÇçkanlÇklar nasÇl kazanÇlmÇç
olabilir? TÇp eºitiminde usta çÇrak
iliçkisi çok önemli bir yer tutmaktadÇr.
BazÇ alÇçkanlÇklar bu iliçki temelinde
edinilir. Ortopedik cerrahi, usta çÇrak
iliçkisinin yoºun olarak yaçandÇºÇ
bölümlerin baçÇnda gelmektedir. Bu
iliçki çok kuvvetli olsa da edinilen yeni
alÇçkanlÇklar bilimsel süzgeçimizden
geçirilmelidir.
Günlük ortopedi uygulamalarÇnda,
ustanÇn o çekilde yaptÇºÇ görülen
veya kendisine “fu çekilde
yapmalÇsÇn” diye telkin edilen, belki
de açÇkça sorgulansa bile bilinçaltÇna
itilerek yerine getirilen birtakÇm
uygulamalarÇn bilimsel dayanaklarÇ
araçtÇrÇlmÇç. Günlük uygulamalarda
sÇkça görülen bu durumlar dokuz
baçlÇkta deºerlendirilmiç. ÇalÇçmaya
katÇlanlardan bu konu baçlÇklarÇyla
ilgili yöneltilen sorulara cevap
vermeleri istenmiç.

SORULAR:
1) Cilt kesisinden sonra bisturi
ucunu deºiçtirir misiniz?
2) Uyluk turnikesini çiçirirken dizi
fleksiyona getirir misiniz?
3) Derin ven trombozu olan bir
hastaya mutlak yatak istirahati
çart mÇdÇr?
4) Cerrahi uygulamalarda yarayÇ
yÇkarken antibiyotikli solüsyonlar
kullanÇr mÇsÇnÇz?
5) Total kalça protezi sonrasÇ
dislokasyonu önlemek için hareket
kÇsÇtlamasÇ yapÇyor musunuz?
6) Ortopedi ameliyatlarÇ sonrasÇ
antibiyotik uygulamasÇnÇ yara
drenajÇ veya hemovak için
24 saatten daha uzun süreli
uygular mÇsÇnÇz?
7) Çocuklarda açÇk yerleçtirme ve
içten tespit yaptÇktan sonra
kullanÇlan cerrahi malzemelerin
bir süre sonra çÇkarÇlmalarÇ
gerektiºine inanÇyor musunuz?
8) Cerrahi sürenin uzamasÇyla
enfeksiyon oranlarÇ arasÇnda bir
iliçki olduºuna inanÇyor musunuz?
9) Protez cerrahisi öncesi temiz
bir ortam elde etmek için
hastanÇn elbiselerinin
ameliyathanede deºiçtirilmesine
karçÇ çÇkÇyor musunuz?

57*

96*

41

53

91

67*

86

45

45

90

43

68

71

36

83*

68

81

26

66

47

37

32

51

68

81

69*

47

84

26

58

50

30

27

67

77

83

Community
surgeons (%)

Academic
surgeons (%)

Community
surgeons (%)

Academic
surgeons (%)

*p < 0.05; DVT = deep venous thrombosis.

Avoiding dressing changes

Operative time and
infection

Hardware removal in
pediatrics

Antibiotics for wound
drainage

Hip precautions

Antibiotics in irrigation

DVT and bed rest

Bending the knee with
tourniquet

Blade Change

Practice

Surgeons not aware of
existing literature on the topic

Surgeons following the
practice
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Anketin ikinci bölümünde ise
verdikleri cevaplara bilimsel kanÇt
oluçturacak literatür bilgisine
sahip olup olmadÇklarÇ sorulmuç.
Üniversite hastanesinde ve devlet
hastanesinde çalÇçan ortopedi
uzmanlarÇ olarak ayrÇlan gruplarda,
doktorlarÇn günlük uygulama
çekilleri ve bu uygulamalara ait varsa
literatür bilgileri deºerlendirilmiç.
Diºer taraftan bu sorularÇ irdeleyen
anahtar kelimeler girilerek ayrÇntÇlÇ
bir PubMed taramasÇ yapÇlmÇç.
Anketteki sorulara olumlu veya
olumsuz cevap veren toplam 139
çalÇçma deºerlendirmeye alÇnmÇç.
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Ortopedik cerrahinin
bir parçasını oluşturan
kanıta dayalı tıpta,
uygulamalarınızın
bilimsel bir dayanağı
olması gerektiği
hatırlanmalı, öğrenme
ve gelişmenin hayat
boyu devam ettiği
unutulmamalıdır.

KANITA DAYALI TIPTA, UYGULAMALARIN
BİLİMSEL BİR DAYANAĞI OLMALI
Sonuçlara bakÇldÇºÇnda çalÇçmaya
katÇlanlarÇn yarÇdan fazlasÇnÇn bir
üniversite kurumunda çalÇçtÇºÇ
görülüyor. BazÇ cevaplara bakÇldÇºÇnda
her iki grup arasÇnda istatistiksel
olarak anlamlÇ farklar olduºu ortaya
çÇkÇyor. Buna göre cilt insizyonundan
sonra bisturi ucunu deºiçtirme oranÇ
devlet hastanelerinde calÇçanlarda
daha fazla iken, deºiçtirmeyenler
arasÇnda yaptÇºÇnÇn bir literatür
desteºi olduºuna inananlarÇn
oranÇ yine devlet hastanelerinde
çalÇçanlarda daha yüksek bulunmuç.
Üniversite hastanelerinde çalÇçanlar
arasÇnda, hastanÇn uyluºundaki
turnikeyi çiçirmeden dize fleksiyon
verenlerin oranÇ daha yüksek iken, her
iki grup arasÇnda derin ven trombozu
tedavisinde yatak istirahati verme
ile yarayÇ antibiyotikli solüsyonlarla
yÇkama alÇçkanlÇklarÇ arasÇnda
anlamlÇ fark bulunmamÇç. Her iki
grupta da tromboemboli profilaksisi
uygulama ve ameliyat sonrasÇ uzayan
yara drenajÇnda antibiyotik verme
oranlarÇ arasÇnda da anlamlÇ fark
saptanmamÇç.
Ortopedistlerin çoºu her iki
grupta da ameliyat süresinin
uzunluºu ile enfeksiyon geliçimi
arasÇnda doºrudan bir iliçki olduºuna
inanÇyorlarmÇç.

Geniç literatür taramasÇnÇn
sonucunda varÇlan sonuçlar
ise oldukça ilginç. Ameliyata
baçlamadan yapÇlan rutin
cilt temizliºinden sonra flora
bakterilerinin yüzde 80 oranÇnda
uzaklaçmÇç olduklarÇ tespit edilmiç.
Birçok çalÇçmada kontamine cilt ve
ciltaltÇ bisturilerinden alÇnan kültürler
ile yara enfeksiyonlarÇ arasÇnda
anlamlÇ bir iliçki kurulamamÇç.
KanÇtlar uç deºiçtirmenin çok da
gerekli olmadÇºÇnÇ gösterse de tüm
tedavi masraflarÇ arasÇnda ekstra
bir bisturi ucu deºiçtirmenin cerrahi
ekibini rahat hissettirdiºi çüphesiz.
Uyluk turnikesini çiçirmeden önce
dizi fleksiyona getirmenin mantÇºÇ,
kuadriseps kasÇnÇn boyu uzamÇç
haldeyken tespit etmektir. Turnike
çiçirildikten sonra kuadriseps kasÇ ile
femoral sinirin sÇkÇçarak hareketsiz
kaldÇklarÇ düçünülmektedir.
Fakat PubMed taramalarÇnda
henüz bu konuyla ilgili bir çalÇçma
bulunmamaktadÇr. Üstelik yapÇlan
bir çalÇçmada, kuadriseps kasÇna
verilen hava kabarcÇklarÇnÇn turnike
çiçirildikten sonra kasÇn proksimal
ve distaline doºru turnikenin altÇnda
hareket edebildiºi gösterilmiçtir.
Derin ve trombozu geçiren
hastalar ile ilgili literatürde prospektif
yapÇlan birçok çalÇçma mevcuttur. Bu
çalÇçmalarÇn hemen hepsinde yatak
istirahatÇ ile erken mobilizasyon
arasÇnda pulmoner emboli oranlarÇ
arasÇnda anlamlÇ fark bulunmamÇç.
YaranÇn antibiyotikli solüsyonlar
ile yÇkanmasÇ konusunda çok
çalÇçma mevcuttur. Bir çalÇçmada,
paslanmaz çelik üzerinde bulunan
bakteri kümelerinin mekanik
temizlenmesinde antibiyotikli
solüsyonlar ile serum fizyolojik
arasÇnda fark bulunamamÇçtÇr.
Ortopedistleri ilgilendiren hiçbir
klinik çalÇçmada antibiyotikli
sÇvÇlarla yara yÇkamanÇn üstünlüºü
gösterilememiçtir.
Total kalça protezi sonrasÇ
dislokasyon, hasta ve cerrah için can

sÇkÇcÇ bir konudur. ÇÇkÇklar; protez
komponentleri iyi yerleçtirilmiç bir
kalçada hastanÇn demans, kas kuvvet
kaybÇ, alkolizm gibi kolaylaçtÇrÇcÇ
nedenleri yoksa beklenen bir
komplikasyon deºildir. Literatürde
hareket kÇsÇtlamasÇnÇn erken
dönemde kalça dislokasyonunu
azalttÇºÇnÇ destekleyen bir çalÇçma
bulunmamaktadÇr.
Literatürde ameliyat sonrasÇ
yaradaki sÇzÇntÇnÇn ve drenaj tüpü
kalma süresinin uzadÇºÇ durumlarda
antibiyotik vermeye devam
etmenin yararlÇ olduºunu gösteren
çalÇçma yoktur. Bununla birlikte
uzamÇç antibiyotik uygulamasÇnÇn
dirençli mikroorganizmalarÇn
geliçimine neden olabileceºi
gösterilmiçtir.
Pediatrik grupta osteosentez
için kullanÇlan implantlarÇn sonradan
çÇkarÇlmalarÇnÇn nedeni zamanla
üzerlerinin kemikle kaplanmalarÇ,
plaklarÇn uçlarÇndaki stres
yoºunlaçmalarÇnÇ ve kÇrÇk riskini
azaltmaktÇr. YapÇlan çalÇçmalarda
plak çÇkarÇldÇktan sonra tekrar
kÇrÇk oranlarÇnÇn, çÇkarÇlmayanlara
oranla 20 kat daha fazla olduºu
gösterilmiçtir. AynÇ zamanda implant
çÇkarÇlÇrken yüzeyel enfeksiyondan
major komplikasyonlara kadar
çok sayÇda problemle karçÇ karçÇya
kalÇnacaºÇ akÇlda tutulmalÇdÇr.
Cerrahi sürenin uzunluºu ile

yara enfeksiyonu arasÇnda iliçki olup
olmadÇºÇyla ilgili protez cerrahisinde
birçok çalÇçma yapÇlmÇçtÇr. Bu
çalÇçmalarda ameliyat süresinin
uzamasÇnÇn enfeksiyon geliçebileceºi
yönünde bir belirteç olduºu ancak
baºÇmsÇz bir etken olmadÇºÇ
gösterilmiçtir.
HastanÇn elbiselerinin
ameliyathanede deºiçtirilmesinin
enfeksiyon riskini azalttÇºÇ
gösterilmemiçtir. Bununla birlikte
bulaçmanÇn en sÇk nedeninin eller
olduºu gösterilmiçtir. Ameliyattan
önce beç dakika süreyle el yÇkamanÇn
yüzeysel flora temizliºinde çok etkili
olduºu, kontaminasyon yoluyla
oluçacak enfeksiyonlarÇ önlediºi
kanÇtlanmÇçtÇr.
Bu çalÇçmada, ortopedik
cerrahlarÇn, ister akademik
ortamlarda, ister devlet
hastanelerinde devam etsinler,
eºitimleri boyunca edindikleri
bilgilerin hep doºru olduºunu
düçünerek mesleklerine
devam ettikleri görülmektedir.
Ortopedik cerrahide günlük rutin
uygulamalarÇmÇzÇn dahi bilimsel bir
dayanaºÇ olduºu bilinmeli, öºrenme
ve geliçmenin hayat boyu devam
ettiºi unutulmamalÇdÇr.
KAYNAK:

Tejwani NC, Immerman I. “Myths and Legends in
Orthopaedic Practice. Are We All Guilty?” Clin Orthop
Rel Res 2008, 466:2861-72.
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ORTA YAŞLI BİR HEKİM OLMAMA
RAĞMEN YAŞLILIĞI ÇOK
DÜŞÜNÜRÜM. EMEKLİLİĞİMLE
İLGİLİ PLANLAR KURAR, PSİKOLOJİK
VE FİZİKSEL HAZIRLIK YAPARIM.
İLGİNÇTİR, LİTERATÜR GENELİN
BÖYLE OLMADIĞINI, BENİM “NADİR”
OLDUĞUMU SÖYLÜYOR. HALEN AKTİF
ÇALIŞAN 882 HEKİMİN KATILDIĞI
BİR ANKETTE, 50 YAŞ ALTINDAKİ
HEKİMLERİN YÜZDE 6,5’İNİN, 70 YAŞ
ÜSTÜ HEKİMLERİN İSE YÜZDE 40’ININ
EMEKLİLİK PLANI OLDUĞU TESPİT
EDİLMİŞ. 50 YAŞ ALTINDAKİLERİN
ORANINI ANLADIM AMA 70 YAŞ
ÜSTÜNDEKİLERİN YÜZDE 60’ININ
BİR GÜN EMEKLİ OLABİLECEĞİNİ
DÜŞÜNMEMESİ İLGİNÇ.
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Ortopedi literatürü
yaşlanan hekimler
konusunda oldukça
zengin. AOSpine
dergisinde yer alan
“yaşlanan cerrah” konulu
yazının kapak görünümü.

BİR HEKİMİN ÇOK SIK BAŞINA GELİR.
Hasta olmuçsundur, mesela
gripsindir, bir hastanÇz “Aaa,
doktorlar da hasta olur mu?”
deyiverir. AslÇnda o da bilir bu sözün
boç ve anlamsÇzlÇºÇnÇ ama bu söz
nedense çok söylenir! Hekimlik,
tarih boyunca tanrÇsal güçlerin
yeryüzündeki temsilcisi gibi
görülmüçtür. HastalÇºÇn, hele hele
ölümün hekime yakÇçtÇrÇlamamasÇ
bu yüzden olsa gerek. Buna diºer
bir sebep de hekimin kendisini
koruyacak yeterli bilgi ve tecrübeye
sahip olduºu beklentisidir. Sebebi
ne olursa olsun Azrail, hekim
mekim dinlemiyor ve hekimler de
hasta oluyor, yaçlanÇyor ve gün
geldiºinde ölüyor. Peki, hekimlerin
yaçlÇlÇºa bakÇçÇ nasÇl? Hekim ve
yaçlÇlÇk kavramÇ tÇp literatüründe
epeyce çalÇçÇlmÇç ve gerçekten ilginç
sonuçlar ortaya çÇkmÇç. Glginçtir
bu konuda en kapsamlÇ

çalÇçmalardan birisi de bir ortopedi
dergisinde, Clinical Orthopaedics’in
2009 yÇlÇndaki bir sayÇsÇnda
yayÇmlanmÇç. Buradan da yaçlÇlÇk ile
ortopedi biliminin ne kadar yakÇn
iliçkide olduºu bir kez daha ortaya
çÇkÇyor.
Hekimlik ve yaçlÇlÇk kavramlarÇ bir
araya geldiºinde birçok soru ortaya
çÇkÇyor. Biliyoruz ki yaçlandÇkça bazÇ
fiziksel ve zihinsel yeteneklerimizi
kaybediyoruz. Her ne kadar yaçÇmÇz
ilerledikçe mesleki tecrübemiz
artÇyor olsa da yaçlÇlÇºÇn getireceºi
sorunlar da var. O zaman ilk sorumuz
hekim yaçlandÇkça hata yapma riski
artar mÇ? Hekimlik ehliyetine bir yaç
sÇnÇrÇ konulmalÇ mÇdÇr? KonulmalÇ ise
bu sÇnÇr nasÇl belirlenecek ve hekimin
bilgisi ve ehliyeti nasÇl sÇnanacak? Bir
hekim nasÇl emeklilik planÇ yapmalÇ?
Bu sorulara literatür eçliºinde yanÇt
verelim.

Hekimlik tecrübesi
yaşla artıyor ancak yaşla
bazı fiziksel ve zihinsel
yetilerin azaldığı da
bir gerçek. Bunların
dengesi nasıl sağlanacak?
Bu literatürün halen
çözemediği önemli bir
soru.

Hekimlik gibi muhakeme
ve hÇzlÇ karar verme gerektiren
mesleklerden birisi de pilotluk.
Mevcut uçuç kurallarÇ gereºi pilotlar
65 yaç üzerinde uçak kullanamÇyor,
sadece yer hizmetlerinde görev
alabiliyorlar. Gngiltere’de hekimler
65 yaçÇnda devletteki görevlerinden
emekli olmak zorundalar, 70
yaçÇndan sonra ise hekimlik
yapamÇyorlar. Türkiye’de ise 65
yaçÇnda yaç haddinden devletten
emekli olmak zorundasÇnÇz
ama ölünceye kadar hekimlik
yapabilirsiniz. “Zihinsel ve bedensel
yetileriniz yerinde mi?” diye kimse

sormaz ABD’de ise bir insanÇ
sormaz.
yaçÇndan dolayÇ emekli etmeniz yasa
ile engellenmiçtir. Yasa, “Yaça baºlÇ
ayrÇmcÇlÇk yapamazsÇnÇz” der. Yani bir
insanÇ yaçÇndan dolayÇ deºil, zihinsel
ve bedensel yetilerinin kaybÇndan
dolayÇ emekli edebilirsiniz. Çünkü
ABD’de insanlarÇn yaçla birlikte
yetilerinin kaybÇnÇn kiçiden kiçiye
çok deºiçtiºi kabul edilir. Keskin
bir yaç sÇnÇrÇ çizgisi çekmenin adil
olmadÇºÇ düçünülür. O yüzden
yakÇn zamana kadar Georgia
eyaletinde Dr. Walter Watson adÇnda
100 yaçÇnda çalÇçmakta olan bir
hekimin haberi yapÇlmÇçtÇ. Peki,
bu yaklaçÇmlardan hangisi doºru?

makale
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Maalesef doºruyu hiç kimse henüz
tam bulabilmiç deºil. Bu konu ile
ilgili literatürde yaçlanan dünyanÇn,
yaçlanan profesyonellerine karçÇ
tavrÇnÇn belirsizliºine dikkat çekiliyor
ve bunun ileride önemli bir tartÇçma
konusu olacaºÇ vurgulanÇyor.
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Nüfusla birlikte hekimler
de yaşlanıyor. Ancak
yaşlanan hekim nüfusu
yaşlılık ve emeklilik
planı yapmıyor. Dahası
yaşlılığın getirdiği
sorunların bilincinde de
değil.

YAŞLANMAK BÜYÜK BİR SORUN!
Peki, yaçlanma sorunu gerçekten
büyük mü? Evet, gerçekten büyük.
Bugün için Avustralya’da hekimlerin
yüzde 24’ü 55 yaç üstü. 2026 yÇlÇnda
Kanada’da hekimlerin yüzde 20’si 65
yaç üstü olacak ve yine biliyoruz ki
65 yaç üzeri toplumda demans yüzde
13, hafif biliçsel bozukluklar ise
yüzde 20 oranÇnda gözleniyor. Yani
2026’da Kanada’da 15 hekimden
birinin yaçlÇlÇktan kaynaklanan
zihinsel sorunlarÇ olacak. Buna
daha gençlerin olasÇ psikolojik ve
nörolojik sorunlarÇnÇ eklemiyoruz.
Bunu literatür de destekliyor. 55
yaç üstü 468 AvusturyalÇ

psikiyatriste anket gönderilmiç.
281’i yanÇtlamÇç. Yüzde 27’si daha
çabuk yorulduºunu, yüzde 12’si yeni
bilgileri öºrenmekte zorlandÇºÇnÇ,
yüzde 10’u ise hafÇzasÇnÇn
zayÇfladÇºÇnÇ belirtmiç. Baçka bir
çalÇçmada 45-59 yaç aralÇºÇnda
cerrahlar ile 60 yaç üstündeki
cerrahlarÇn görsel dikkat, öºrenme,
hafÇza ve reaksiyon zamanÇnÇ içeren
bir karçÇlaçtÇrma yapÇlmÇç. 60-64
yaç aralÇºÇnÇn ancak yüzde 78’inin,
70 yaçÇn üstündekilerin ise yüzde
38’inin gençlerle aynÇ ortalamayÇ
yakalayabildiºi, diºerlerinin
gençlerden geri kaldÇºÇ ortaya
çÇkmÇç.
Madem ki durum böyle 70 yaç
üstündeki hekimlerin neden yüzde
60’ÇnÇn bir emeklilik öngörüsü
yok? YaçlÇlÇºÇn getirdiºi yetilerdeki
kaybÇn farkÇnda deºiller mi yoksa?
Bu da sorulmuç hekimlere… Neden
emekli olmadÇklarÇ sorulan

Net bir yaç sÇnÇrÇ koymak mümkün
deºil. Yine literatürden anlaçÇldÇºÇ
kadarÇyla, hekimler yaçlanmaya
hazÇrlÇklÇ deºil ve bu fikri reddediyor.
Emeklilik planÇ yapmÇyor, hatta
emeklilikten korkuyorlar. Ama
emekli olunca da durumlarÇndan hiç
de çikâyetçi deºiller. Yeter ki kenara
biraz para koyup geçim sÇkÇntÇsÇ
çekmesinler ve yapacak bir hobi
bulabilsinler. O zaman hekimler
yaçlanÇrken ne yapmalÇ? Yine
literatürün önerileri: “YaçlandÇkça
çalÇçma temposunu yavaçlatmalÇ,
daha uzun randevular vermeli,
çevreden gelen uyarÇlarÇ dinlemeli,
kendi zihinsel yeteneklerini sÇnamalÇ
(zihinsel semptomlarÇ olanlarda
yedi yÇl içinde demans oranÇ 4,5 kat
fazla), saºlÇklÇ yaçam kurallarÇna
uymalÇ ve mutlaka bir emeklilik planÇ
yapmalÇ.”
Yine literatürün dikkat
çektiºi diºer bir konu, hekimliºin
tecrübe odaklÇ bir meslek olmasÇ
ve yaç ilerledikçe tecrübenin
artmasÇ. Yaçlanan ve emekli olan
hekimlerin özellikle de cerrahlarÇn
mesleklerine devam etmesinin
sakÇncalarÇ olabileceºi ancak
bu kiçilerin eºitim verme, genç
hekimlerle tecrübelerini paylaçma,
dernek faaliyetleri yürütme gibi
tecrübe odaklÇ görevlerde yer
almasÇnÇn uygun olabileceºi
tartÇçÇlmÇç.
Hepinize uzun ve
saºlÇklÇ bir meslek
hayatÇ dilerim.

ABD’de insanların yaşla
birlikte yetilerinin
kaybının kişiden kişiye
çok değiştiği kabul edilir.
Keskin bir yaş sınırı çizgisi
çekmenin adil olmadığı
düşünülür. O yüzden
yakın zamana kadar
Georgia eyaletinde
Dr. Walter Watson adında
100 yaşında çalışmakta
olan bir hekimin haberi
yapılmıştı.

Dr. Walter Watson

hekimlerin yanÇtlarÇnÇn sÇklÇk
sÇrasÇ ise çöyle ortaya çÇkmÇç: “Öz
güvenini ve gücünü kaybetme
korkusu, ölüm korkusu, deºiçimden
korkma, emeklilik planÇ olmama, ne
yapacaºÇnÇ bilememe.”
Bu anketin tam tersi de var.
American Collage of Surgeons
1983-1988 arasÇ emekli olan 2
bin 132 üyesine anketle “Neden
emekli oldunuz?” diye sormuç.
Gelen yanÇtlar yine sÇklÇk sÇrasÇna
göre çöyle çÇkmÇç: “Kötü malpraktis
deneyimi, sadece emekli olmak
istediºi için, yaçÇ artÇk çok ilerlediºi
için, mesleki rekabette yetersiz
kalma korkusu.” Los Angeles’ta
1993 yÇlÇnda emekli olan 238 doktora
bu sefer de “Emekli olmaktan
memnun musunuz?” diye sorulmuç.
Yüzde 75’i emekli olmaktan
memnun. Yüzde 49’u emekli
olduktan sonra yaçam kalitesinin
arttÇºÇnÇ ifade ediyor. Yüzde 7’si ise
mutsuz. Mutsuz olanlarÇn en önemli
gerekçesi geçim sÇkÇntÇsÇ, sonrasÇnda
ise meslektaçlarÇndan ayrÇlma ve
entelektüel stimulusun kaybolmasÇ.
Literatürü özetlersek. GnsanlarÇn
ve kendilerini ayrÇ görmelerine
aºmen hekimlerin de yaçlandÇkça
raºmen
iziksel ve zihinsel olarak düçüçe
fiziksel
geçtiºi kesin. Ancak bu düçüçte
iddi derecede kiçisel farklÇlÇklar var.
ciddi
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ortopedist

İSMAİL AYGAN, TAYFUN
AÇIKGÖZ, ERTUĞRUL
AYDIN, MURAT GÜRÜN
VE ENGİN AKGÜN.
ONLAR, BURSALI
BEŞ ORTOPEDİST.
BEŞ MESLEKTAŞI,
UZMANLIK ALANLARI
DIŞINDA BİRLEŞTİREN
BİR BAŞKA TUTKU İSE
FOTOĞRAFÇILIK. BEŞ
MESLEKTAŞ, FOTOĞRAF
SANATINA DUYDUKLARI
MERAK İLE DE FARK
YARATIYOR.

RÖPORTAJ: DR. NADİ
R ŞENER

Bursalı
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BURSA FOTOĞRAF SANATINDA TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ. Çok
aktif bir fotoºrafçÇlÇk derneºi var. Türkiye’nin ilk ve tek fotoºraf festivali
Bursa’da düzenleniyor. DahasÇ BursalÇ ortopedistlerin fotoºraf merakÇ
da fark yaratÇyor. FotoºrafçÇlÇºa emek veren BursalÇ beç meslektaçÇmÇzla
fotoºrafçÇlÇk üzerine konuçtuk.
Nadir fener: Neden fotoºrafçÇlÇk? NasÇl baçladÇnÇz?
Ertuºrul AydÇn: Fotoºraf merakÇm çocuk yaçlarda baçladÇ. Bir
çocukluk arkadaçÇmla dergilerden fotoºraflar çeker, agrandizörle çoºaltÇr,
mahalledeki çocuklara satardÇk. Bu merakÇm üniversitede de devam etti.
1998 yÇlÇnda Bursa Fotoºraf SanatÇ Derneºi (BUFSAD) kurslarÇna gittim.
Bu kurslarÇn fotoºrafçÇlÇk konusunda bana çok katkÇsÇ oldu, bakÇç açÇmÇ
deºiçtirdi.
Nadir fener: BUFSAD’Çn, Bursa’da fotoºrafçÇlÇºa katkÇsÇ çok fazla deºil
mi? Bu sayede Bursa fotoºrafçÇlÇk konusunda iyi bir yerde sanÇrÇm?
Ertuºrul AydÇn: Kesinlikle. Özellikle Fotofest’in baçlamasÇyla Bursa
fotoºrafçÇlÇºÇ çok yol aldÇ. Bizler de bu aktivitelere katÇlmayÇ, fotoºraf
izlemeyi çok seviyoruz. Genellikle doºa ve gezi fotoºrafçÇlÇºÇ yapÇyorum.
Bursa’nÇn fotoºrafçÇlÇk konusundaki öncü konumu bizleri de etkiliyor ve
ileriye taçÇyor. Bundan sonra da fotoºraf hobisine aynÇ çekilde devam etmeyi
planlÇyorum.

Nadir fener: SanÇrÇm içinizde ilk
fotoºrafçÇlÇºa baçlayan Ertuºrul
Abi’ydi? Gkinci kim?
Engin Akgün: Benim fotoºraf
açkÇm 1977 yÇlÇnda analog bir Yashica
marka makine ile oldu. Üniversiteden
sonra kompakt makinelerle çekmeye
baçladÇm ancak bu daha çok anÇ ve
keyif fotoºrafçÇlÇºÇ çeklindeydi. 2008
senesinde ise kendimi bir boçlukta
hissettim. FarklÇ olarak bir çeyler
yapmayÇ istedim. FotoºrafçÇlÇºa daha
çok önem vermek istedim. Bu için
eºitimini aldÇm. SonrasÇnda bir dijital
makine aldÇm. Fotoºraf çekerken
çok mutluyum. FotoºrafçÇlÇk ile
alnÇmda üçüncü bir gözün açÇldÇºÇnÇ
hissediyorum. Dünyaya farklÇ
bakÇyorum artÇk. Ailede bütün herkesi
de fotoºrafçÇlÇºa bulaçtÇrdÇm. Çoluk

Ertuºrul AydÇn

Nadir fener: Hiç hastanede veya
ameliyathanede fotoºraf çekmeyi
denediniz mi?
Ertuºrul AydÇn:Yok, hiç hastanede
fotoºraf çekmeyi düçünmedim. Ben,
yine gezi ve doºa fotoºrafçÇlÇºÇ ile
devam etmeyi düçünüyorum.
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çocuk herkes elinde bir makine dolaçÇp
duruyoruz etrafta.
Nadir fener: Gelecek planlarÇnda var
mÇ fotoºrafçÇlÇk?
Engin Akgün: YaçlandÇktan sonra
yapar mÇyÇz, bilmiyorum! Elimiz
titremezse yaparÇz diye düçünüyorum.
Gsmail Aygan: BUFSAD’a 66
yaçÇnda gelen makine mühendisi bir
abimiz var. Gki yÇl önce fotoºrafçÇlÇk
ile tanÇçmÇç, bir yÇl da uçmuç, çimdi
Marmara Üniversitesi FotoºrafçÇlÇk
Bölümü birinci sÇnÇf öºrencisi. Benim
çÇkamadÇºÇm tepelere çÇkÇp, en iyi
fotoºrafÇ çekmeye çalÇçÇyor.

Nadir fener: Murat sen de Ertuºrul
Abi ile kurs arkadaçÇsÇn deºil mi?
Murat Gürün: SayÇlÇr. Ben de
1998’de BUFSAD’da Ertuºrul’dan bir
sonraki kursa katÇldÇm. Birlikte hobi
olarak fotoºrafçÇlÇkla uºraçmaya
karar vermiçtik. 1996 yÇlÇnda
birlikte gittiºimiz Amerika’dan bir
arkadaçÇmÇza danÇçarak birer SLR
fotoºraf makinesi aldÇk. Glk çekimimizi
de Fransa’nÇn Nice kentinde yine
birlikte yaptÇk. Çektiºimiz fotoºraflarÇ
gören eçim “Çektiºiniz fotoºraflar
bunlar mÇ? Ben küçük makinamla
bile daha güzelini çekerim’’ demiçti.
Gerçekten fotoºraflara bakÇnca,
makinenin kalitesi ile fotoºraflarÇn
teknik kalitesi arasÇndaki ters orantÇyÇ
görünce, birlikte fotoºraf kursuna
gitmeye karar verdik. Daha sonra ileri
fotoºrafçÇlÇk kursunu aldÇk. Ben de
daha çok gezi ve doºa fotoºrafçÇlÇºÇna
meraklÇyÇm.
Nadir fener: Gsmail peki sen nasÇl
baçladÇn?
Gsmail Aygan: FotoºrafçÇlÇºa
Van’da asistanken baçladÇm. Japon
pazarÇndan aldÇºÇmÇz makineyle
akçamlarÇ röntgenleri negatoskopa
asar, fotoºraflarÇnÇ çekerdik. Gki, üç

Nadir fener: Tayfun Abi sizin fotoºraf
merakÇnÇz nasÇl baçladÇ?
Tayfun AçÇkgöz: Benim de
arkadaçlarÇm gibi baçladÇ. Üniversite
yÇllarÇnda güç bela aldÇºÇm bir
makinem vardÇ. O dönemler fotoºraf

Murat Gürün

saat onlarÇ çeker sonra götürür banyo
yaptÇrÇrdÇk. Böylece yayÇn hazÇrlardÇk.
Böyle baçladÇk. Daha sonra geziye
gittiºimiz yerlerde çekmeye baçladÇk.
Gçine girdikçe fotoºrafçÇlÇºÇn bir derya
olduºunu gördüm. Her bir grupla, farklÇ
yerlerde yeni bir çeyler öºreniyorsun,
bakÇç açÇn geliçiyor. FotoºrafçÇlÇºÇn
sayamayacaºÇm kadar dallarÇ var.
Makro çekim var, uzay çekimi var,
doºa çekimi var. Kendinize has bir çeyi
bulmaya çalÇçÇyorsunuz. FotoºrafçÇlÇk
giderek daha çok ilgimi çekiyor,
merakÇm artÇyor. Bu için eºitimini alÇnca
eski fotoºraflarÇnÇzÇ beºenmemeye
baçlÇyorsunuz. Sürekli daha yeni
fotoºraflar çekmek istiyorsunuz. BakÇç
açÇnÇz deºiçiyor. Dünyaya bambaçka
bakmaya baçlÇyorsunuz. Bunlar güzel
çeyler. Mesleºin stresini atabildiºim
hobim fotoºraf oldu. Bir sürü çeyi
denedim ama en çok keyif aldÇºÇm
fotoºraf oldu.

bir hayli uºraçtÇrÇcÇydÇ. Uzun bir
sessizlik sonrasÇ Bursa’da ben de
arkadaçlarÇmÇn izinden gittim.
BUFSAD’Çn fotoºraf kursundan
sonra insan tabii daha farklÇ bakmayÇ
öºreniyor. AslÇnda fotoºraf hayatÇ
paylaçmak. Her fotoºrafÇn bir dili
var ama bu dil sessiz bir dil, fotoºraf
çeken ile fotoºrafa bakan kiçi arasÇnda.
Her fotoºrafÇn bir hikayesi var, size
anlatmak istediºi. Benim aslÇnda ilgi
duyduºum konular var. KapÇlar, sokak
saatleri, merdivenler, sokak satÇcÇlarÇ
gibi. Bunlardan dünyanÇn dört bir
yanÇndan çok sayÇda fotoºrafÇm var
elimde. Özellikle kapÇlardan oluçan

BursalÇ
ortopedistlerin
fotoºrafçÇlÇk merakÇ
çok konuçuluyor.
FarklÇ dönemlerde
BUFSAD kurslarÇna
katÇlan beç
meslektaç da
çektikleri fotoºraf
kareleri ile fark
yaratÇyor.
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dünyanÇn deºiçik ülkelerinden
derlediºim slayt gösterim var. Bir,
iki sergiye de katÇldÇm. Bunlardan
toparlayÇp ileride kiçisel bir sergi
yapmayÇ da planlÇyorum gelecek için.
Fotoºraf uºraçÇsÇnÇ tüm arkadaçlarÇma
özellikle öneriyorum. AradÇklarÇ
güzellikleri bulacaklar ve hayatÇ
bizlerle paylaçmaktan büyük bir keyif
alacaklarÇna inanÇyorum.
Nadir fener: Sizlerin yok mu sergi
niyeti?
Murat Gürün: Kiçisel sergi
açmanÇn oldukça zahmetli olduºunu
düçünüyorum. Deºiçik sergilerde yer
aldÇm ama hiç kiçisel sergim olmadÇ.

Engin Akgün

Nadir fener: Belki Bursa Tabip
OdasÇ’nÇn orada olabilir.
Murat Gürün: Bursa Tabip OdasÇ
her yÇl 14 Mart’ta toplu olarak sergi
açÇyor.
Nadir fener: AnladÇºÇm kadarÇyla
hepiniz bir taraftan gezerken bir
taraftan da fotoºrafçÇlÇºa devam
ediyorsunuz. Bu çok keyifli olsa gerek?
Murat Gürün: AslÇnda öyle
deºil. AynÇ anda hem gezip hem
de fotoºraf çekemiyorsunuz. Bir
yere gittiºim zaman daha önce
hangisini yapmadÇysam onu yapmaya
çalÇçÇyorum. Örneºin, daha önce
yeterince fotoºraf çektiºim bir yeri
artÇk olabildiºince gezmeye, görmeye
çalÇçÇyorum. Çünkü fotoºraf çekmeye
odaklanÇnca gezdiºinden bir çey
anlamÇyorsun. Her çeye fotoºraf
gözüyle bakÇyorsun. Sonra eçim
çevrede gördüklerini anlattÇºÇnda,
ben hiçbirini hatÇrlamÇyorum. Biz
eskiden gezmeye gittiºimiz yerlerde
Ertuºrul ile önce çÇkar keçif yapardÇk,
“Nereleri çekeceºiz? hangi saatte ÇçÇk
iyi olur?” diye. Sonra her çeyi bir kenara
bÇrakarak, gidip o saatlerde fotoºraf

çekerdik. Fotoºraf çekmek için farklÇ bir
organizasyon olmalÇ. Her çeyi fotoºrafa
göre planlamalÇsÇnÇz.
Nadir fener: UmarÇm bundan sonra
öyle gezileriniz bol olur. Hepinize
geldiºiniz için teçekkür ederim.
Hep beraber bir fotoºrafÇnÇzÇ alalÇm
mÇ? Ama ben çekeceºim. Çok
profesyonel olmayacaktÇr.

Soldan saºa Prof. Dr. Remzi Tözün, Prof. Dr. Miçel Kokino ve Prof. Dr. Ömer Taçer ilk Artroskopi ve
Diz Cerrahisi Kongresi’nde bir aradalar. Fotoºraf Prof. Dr. Miçel Kokino albümünden.
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SEVGİLİ BABAMI, TEK GERÇEK ARKADAŞIMI, SIRDAŞIMI EN
SONUNDA KÜÇÜCÜK BİR YERDE, ANLAMSIZ BİR ÇUKURDA, FAKAT
HEP İSTEDİĞİ GİBİ GENÇ YAŞTA KAYBETTİĞİ ANNESİNİN YANINA
BIRAKIYORUM. AslÇnda onu deºil bedenini bÇrakÇyorum.
Sanki hissetmiç gibi “Gçler yoºun, bu hafta gidemem.
Hadi yarÇn gidelim, aºaçlarÇ götürelim, ekelim,
budayalÇm” dedi bana, her zamanki gibi sert bir çekilde.
Cumartesi günü yola çÇktÇk, yine güneçi görünce
dayanamadÇ. Feribotta her zamanki gibi yattÇ güneçin
altÇna babam. Gki saat sonra babamÇ gördüºümüzde
eçimle, “Uff! Ne kadar yanmÇçsÇn!” dedik. Avça’ya vardÇk.
BahçÇvan arkadaçÇmÇzla beraber aºaçlarÇ budadÇk, yeni
fidanlar ektik. BahçÇvan evin dibindeki bir aºacÇ, evin
duvarÇnÇ çatlattÇºÇ için kesmek istedi. “Onlar Miçel abiden
emanet. DokundurtmayacaksÇn, kimseye elletme, kimse
kesmesin” dedi. Akçam oldu, babama son kez ellerimle
mangal yaptÇm. En sevdiºi çeyleri fazlasÇyla yedi; acÇlÇ
tavuk çiç. En önemlisi dede olacaºÇnÇ öºrendi. Her çey
öyle güzeldi, masal gibiydi, çok mutluyduk.
Ve o pazar günü geldi. Babam, ben ve eçim kahvaltÇ
ettik. Annemle konuçtu, uyuyan kardeçimi uyandÇrdÇ,
her çey öyle süper, güzeldi ki. “Annen de kayÇsÇ istiyor,
git fidan al gel” dedi. Saat 15.03’de o an geldi. Benim
canÇm aslan babam ayakta duramÇyordu. Beni bile
görmüyordu. Felç geçirmiçti. O daº gibi adam, dev
babam ayakta deºil durmak konuçamÇyordu bile.
Harzem abi, Buºra abi, Nadir abi, Hasan abi ve daha
hatÇrlayamadÇºÇm bir çok vefalÇ dostum anbean
yardÇmÇyla en doºru çekilde, pazar günü önce
BandÇrma, sonra Bursa’ya vardÇk. Yoºun bakÇmda
kaldÇ parçam. Sonra gene aslanlar gibi çÇktÇ odasÇna.

Ama doktor
abilerim
kontrol için
geldiklerinde
hep sol tarafÇnda
güçsüzlük, felç kalmÇçtÇ galiba.
Her kontrolden sonra gözlerime bakÇyordu; “Boynum,
boynumu sÇk, kafamÇ ov” diyordu. Resmen, “Ben
bu halde yaçamam” der gibi göz bebeklerimin içine
bakÇyordu dev babam. Sonra uyudu. Gece, uyurken
gülerek aramÇzdan ayrÇldÇ. Yemin ederim morgda,
yolda, gasil hanede hep gülüyordu. BÇyÇklarÇnÇ her
yukarÇ diktiºimde gülüyordu. Hiç kimseye muhtaç
etmeden kalbini daha fazla zorlamadÇ. BÇraktÇ ve
eminimki kendini o halde göstermeden, yüzünde
tebessümle aramÇzdan ayrÇldÇ. BabamÇ yine aslan gibi,
taç gibi pala bÇyÇklarÇyla, o anlamsÇz çukura, annesinin
yanÇna bÇraktÇm.
BabamÇn tüm arkadaçlarÇna, onu son gününde yalnÇz
bÇrakmadÇºÇ için teçekkür ederim. “Gnanmak mÇ, sabÇr
mÇ, acÇ mÇ?” bilmiyorum. Bu duygunun ne olduºunu
bilmiyorum, nasÇl geçeceºini de! BabamÇ ellerimle
götürdüm Avça’ya. Sonra yolda bir tabutun içinde
geri getirdim. Burada küçücük bir yere bÇraktÇm.
Benim daºÇm, hayatÇmdaki tek insanÇ, küçük bir
çukurda bÇraktÇm. Sizlerin desteºi olmasa, inanÇn
her çey çok daha zor olurdu. Herkese, Musa Avyüzen
adÇna, bu zor günlerimizde yanÇmÇzda olduºunuz için
çok teçekkür ederim.
Burak Avyüzen

