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Değerli Meslektaşlarım, 
 
Covid-19 ile geçen bir yılı doldurduk, ne yazık ki yine olgular artmakta ve her 
gün yüzlerce kaybımız olmakta, zor günler yaşıyoruz. Hastalığa yakalananlar, 
hastalığı geçirme korkusu ile psikolojileri bozulanlar, yakınlarını kaybedenler, 
her açıdan yaşamın zorluklarını hissettiğimiz ve yaşama sevincimizin azaldığı 
günlerdeyiz. Ancak yine de yaşam devam ediyor hekimler olarak hastalarımızı 
tedavi etmeye, hastalık kapmadan yaşamaya, hayatı sürdürmeye çalışıyoruz, 
bilimsel faaliyetlerimizi, toplantılarımızı da de ekran arkasından da olsa 
sürdürmeye gayret ediyoruz. 
 
Bu yıl İngiliz Karaciğer Araştırmaları Derneği (BASL) ve Türk Karaciğer 
Araştırmaları Derneği’nin (TKAD) ortak toplantısı 12-13 Mart da online olarak 
yapabildik. Bu toplantının izlemini sizlerle paylaştım. Katılamayanlar da 
derneğin web sayfasından izleyebilirler. 
  
14 Mart Tıp bayramımızı da bu sene Covid-19 nedeni ile kaybettiğimiz meslektaşlarımız nedeni ile buruk kutladık. 
Değerli arkadaşımız Doç. Dr. Nalan Gülşen’de covid 19 nedeni ile kaybettiğimiz meslektaşlarımız için güzel bir yazı 
hazırladı. Kendisi de bu pandemide ağabeyini kaybetmişti ve bu acıyı derinden hissetmişti, onu yaşatabilmek için 
tüm şartları zorlamasına rağmen. Kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarını minnet ve şükranla anıyor, ailelerine sabırlar 
ve tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımız için baş sağlığı diliyorum. 
 
Değerli Hocamız Prof. Dr. Hadi Yaşa ‘da bizlere Adnan Menderes Üniversitesi Tıp fakültesi Gastroenteroloji Bilim 
Dalının kuruluşunu, çalışma şekillerini, aktivitelerini ve olanaklarını anlattı. Kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum. Sevgili arkadaşımız Prof. Dr. Elif Yüksel de ‘İki farklı Coğrafyada Aynı Kişi’ başlıklı yazısı ile bizleri 
düşündürüyor, önemli benzerliklere dikkat çekiyor, “Bu kişi veya kişiler kimmiş?” yazımızı okumanızı tavsiye derim. 
 
Bu yazıda emeği geçen tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ramazan aynın başlayacağı şu günlerde 
en büyük dileğimiz bu pandeminin en kısa zamanda kontrol altına alınması ve bu mübarek ayın hepimize sağlık, 
mutluluk ve huzur getirmesidir. Tam bir bilim şöleni olacak 28-30 Mayıs’ta gerçekleşecek 13.Ulusal Hepatoloji 
kongremize de tüm üyelerimizi şimdiden davet ediyoruz. Yine bu ay dünyadaki tek çocuk bayramı olan Ata’mızın 
armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayacağız. Yarının büyükleri olan çocuklarımıza 
aydınlık, refah, mutlu, demokratik bir gelecek bırakmak dileğiyle… 
 
 
Sevgi ve Saygılarımla, 

Prof. Dr. Fulya Günşar 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

BASL-TASL ORTAK TOPLANTISI ARDINDAN 
 
Bu yıl İngiliz Karaciğer Araştırmaları Derneği (BASL)ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin (TKAD) ilk ortak 
toplantısı ‘Drug Induced Liver İnjury’ 12-13 Mart da online olarak yapabildik. Toplantı tek konulu ‘Toksik karaciğer 
hastalıkları’ olmasına rağmen çok ilgi çekti, 250 kadar katılım ile epidemiyoloji, patogenez dahil tüm yönleri ile 
tartışıldı.  
 
Farmokogenomik ile ilgili Prof. Dr. Guruprasad Aithal’in çok güzel sunumu oldu. Ülkemizde problem olan mantar ve 
ornidazole bağlı karaciğer toksitesi detaylı olarak tartışıldı. Sadece ilaçların değil, bitkisel ürünlerin, piyasada destek 
diye kullanılan birçok maddenin karaciğerde toksiteye yol açabileceği ve bu ağır tablolarda karaciğer nakli ve ölümle 
sonuçlanabilen yolda tedavi seçenekleri tartışıldı. 
 
Covid-19 un hâkim olduğu şu günlerde Covid-19 un karaciğerde oluşturabileceği tablolar, tedavi için kullanılan 
ilaçların olası karaciğer hasarı olgular eşliğinde tartışıldı. 
 
Bu tür uluslararası toplantılarımızda TKAD’ın amacı, özellikle genç arkadaşlarımıza yurt dışı ile ilgili yeni ufuklar 
açmak, Türk Hepatolojisinin de geldiği noktayı paylaşmak, yeni araştırma ve işbirliği ortamları yaratmaktır. 
 
Bu toplantının gerçekleşmesinde her aşamada bize destek olan dernek başkanımız Prof. Dr. Ramazan İdilman ve 
organizasyonda görevli Prof. Dr. Müjdat Zeybel, Prof. DR. Cemal Nuri Erçin ve Doç. Dr. Gupse Adalı’ya çok teşekkür 
ederim. Yine güzel ve yüz yüze toplantılarda görüşmek dileğiyle. 
 
Prof. Dr. Fulya Günşar 
 
  



 

 
 

 

 

COVID-19 PANDEMİSİ VE 14 MART 2021 TIP BAYRAMI  
 

Tarih 1 Aralık 2019’u gösterirken hiçbirimiz bu geçen zaman içinde 
yaşayacaklarımızı tahmin edemezdik herhalde! Hatta “bilgisayar çağı” olan 
yüzyılımızda gelişmeler baş döndürücü bir hızda ilerlerken ve modern tıpta 
bundan ziyadesiyle payını alırken, tüm dünyanın bir virüse teslim olacağını 
aklımızdan bile geçiremezdik.  
 
11.Nisan 2021, itibarı ile covid-19 pandemisi, başladığından beri, Dünya’da 
136.433053 doğrulanmış vaka ve 2 945.623 ölümle küresel bir sağlık krizi olarak 
karşımızda. Ancak bu sayılar sadece rakamlardan ibaret değil. Bunların içinde 
yaşanan korkular, acılar, dramlar, bizler, sevdiklerimiz, meslektaşlarımız, 
yüreğimizi yakan zamansız, amansız yitip giden “canlarımız” var. Küresel bir 
sağlık krizinden çok daha fazlası… 
 
Türkiye'de pandeminin 1. yılına denk gelen "Tıp Bayramı" 14 Mart 2021, diğer 
14 Mart’lar gibi değildi, bir “bayram” olmakta da çok uzaktı. Pandeminin ilk gününden itibaren meslektaşlarımız ve 
tüm sağlık çalışanları, ülkemizin sağlık ordusu olarak gözünü budaktan sakınmadı, üzerimize düşen sorumluluğun 
bilinciyle ön saflarda olmaktan çekinmedik. Bu uğurda genç, yaşlı pek çok meslektaşımız Covid-19 ile enfekte oldu, 
hiç tanımasak da hastalıkla mücadele süreçlerini endişeyle yakından takip ettik, ölümleriyle sarsıldık. Ülkemizde 200 
binden fazla sağlık çalışanının enfekte olduğunu, 1 Nisan 2021 itibarı ile 391 kişinin hayatını kaybettiğini üzülerek 
öğrendik. 
 
İşte bu 14 Mart’ta hepimiz içi buruk, gözlerimiz dolu andık kaybettiğimiz meslektaşlarımızı. Bu pandemide ağabeyini 
kaybeden ben, her meslektaş kaybında, geride kalanların ailesini düşündüm. Onlarsız nasıl bir yaşam süreceklerini, 
onlar için taşıdığı anlamı, hayatlarında hissedecekleri boşluğu… zira ya babadır ya annedir ya kardeş ya evlat! Öte 
yandan Hipokrat andı gelir aklıma ve “hekim olarak” adanmışlığımız; “Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak; yaşamımı 
insanlığın hizmetine adayacağıma, (…) kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine, ant içerim”. 
 
Tüm kaybettiğimiz meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını, saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz, unutmadık, 
unutmayacağız!
 
 

Doç. Dr. Nalan Gülşen Ünal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 
KAYBETTİĞİMİZ TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI ve SAĞLIK ÇALIŞANLARINI  

Saygı, Minnet ve Rahmetle Anıyoruz… 
 

  



 

 
 

 

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim 
Dalını Tanıyalım: 
 

Prof. Dr. Mehmet Hadi YAŞA 
 
Gastroenteroloji Bilim Dalımız, 1992 tarihinde Aydın İlimizin Merkez ilçesi olan 
Efeler İlçesinde kurulan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde hizmet vermekte olan, İç Hastalıkları Ana 
Bilim dalının 7 Bilim Dalından birisidir. Gastroenteroloji Bilim dalımız, İç 
hastalıkları Ana Bilim Dalımızın ilk kurulan Bilim Dallarından birisidir ve 1993 
tarihinde kurulmuştur. 
 
Gastroenteroloji Bilim Dalımızın ilk öğretim üyesi 1.11.1993 yılında 
üniversitedeki görevine başlayan Dr. Mehmet Hadi YAŞA’dır. Daha sonra tarih 
sırası ile; Dr. Ali Önder Karaoğlu, Dr. Abdülvahit Yükselen, Dr. Adil Coşkun, Dr. 
Altay Kandemir ve Dr. İsmail Taşkıran, öğretim üyesi olarak Gastroenteroloji 
Bilim Dalımızda görev yapmaya başlamışlardır. (Tablo-1). 
 
Kuruluş aşamasını tamamlayan Gastroenteroloji Bilim Dalımız, 4 Kasım 1996 
tarihinden itibaren önce poliklinik ve 14 Nisan 1997 tarihinden itibaren de yatan hasta hizmeti vermeye başlamıştır. 
1998 yılından itibaren de Tıp Fakültesi öğrenci eğitimi vermeye başlayan Kliniğimizin eğitim kadrosunda, hâlihazırda 
4 öğretim üyesi bulunmaktadır:  
 

• Prof. Dr. Mehmet Hadi YAŞA (Bilim Dalı Başkanı),  
• Doç. Dr. Adil COŞKUN 
• Doç. Dr. Altay KANDEMİR  
• Dr. Öğretim Üyesi İsmail TAŞKIRAN 

 
 
Tablo-1: Kuruluşundan günümüze kadar Gastroenteroloji Kliniğimizde görev yapan öğretim üyelerimiz: 
 

Adı ve 
Soyadı 

Mezun olduğu 
Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları 
Uzmanlığı 

Gastroenteroloji 
Uzmanlığı 

Aydın ADÜ Tıp Fak. Öğ. 
Üyeliği 

Mehmet Hadi YAŞA Ankara Tıp Fak 
1987 

Ankara Tıp Fak 
1993 

Ankara Tıp Fak 
1997 

Başlama: 1.11.1993 

*Ali Önder KARAOĞLU Ege Tıp Fak 
1980 

Ege Tıp Fak 
1988 

SB Yeşilyurt 
Atatürk Eğitim 

Hast 1992 

Başlama:7.2.1995 
Emeklilik: 2.2.2015 

Vefat Tarihi: 17.4.2018 
**Abdülvahit 

YÜKSELEN 
Hacettepe Tıp 

Fak 
Diyarbakır Tıp 

Fak 
Diyarbakır Tıp Fak Başlama: 28.12.1999-

Emeklilik: 19.08.2019 
Adil COŞKUN Kayseri Erciyes 

Tıp Fak 1989 
Aydın ADÜ Tıp 

2005 
Aydın ADÜ Tıp 

2010 
Başlama: 26.12.2011 

 
Altay KANDEMİR Ege Tıp Fak 

2000 
Ankara Tıp Fak 

2005 
İzmir Katip Çelebi 

Tıp Fak   2011 
Başlama:17.11.2015 



 

 
 

 

İsmail TAŞKIRAN Hacettepe Tıp 
Fak 2004 

Hecettepe Tıp 
Fak 2010 

Ankara Yüksek 
İhtisas Hast 2014 

Başlama:01.02.2021 
 

 
 
*02.02.2015 yılında emekli olmuştur. Ancak 17.4.2018 tarihinde ani bir Kalp Krizi nedeniyle vefat ederek 
maalesef aramızdan ayrılmıştır. Bilim Dalımızın kuruluşunda ve gelişmesinde büyük emekleri olan ve 
Bilim Dalı Başkanlığımızı da yapan Prof. Dr. Ali Önder Karaoğlu’nu rahmet ve şükranla anıyoruz.  
**19.08.2019 yılında emekli olmuştur.  
 
 
Gastroenteroloji Kliniğimizde halen 5 İç Hastalıkları 
asistanı ve 1 Gastroenteroloji yan dal asistanı (İç Hast. 
Uzm. Dr. Deniz Armağan) uzmanlık eğitimi 
almaktadırlar.  
 
Gastroenteroloji Kliniğimizde, Gastroenteroloji ve İç 
Hastalıkları Uzmanlık eğitimleri verilmektedir. Bunun 
yanı sıra, Tıp Fakültemizin Öğrencilerine; 3.Sınıf 
öğrencilerine, Kliniğe Giriş stajında, yine 3.Sınıfta 
öğrencilerine Sindirim, Endokrin ve Metabolizma 
Hastalıkları Ders Kurullarında ve 4.Sınıfta ise İç 
hastalıkları Stajında ve ayrıca son sınıfta 6.sınıf (intörn) 
öğrencilerine, Kuramsal ve Pratik Gastroenteroloji 
Dersleri anlatılmaktadır. 
 
 Kliniğimizde, üniversitemizin diğer Sağlıkla ilgili 
fakülte ve sağlık yüksekokullarında okumakta olan 
öğrenciler de (hemşirelik, ebelik, laboratuvar vb.) 
stajlarını yapmaktadırlar.  
 
Gastroenteroloji Bilim Dalımız tarafından Tıp Fakültesi 
öğrencilerine; 
 

• 3.sınıf Kliniğe giriş Staj Kurulunda 4,  
• 3.sınıf Sindirim Hastalıkları Staj Kurulunda 16 

ve  
• 4.sınıf iç Hastalıkları Staj Kurulunda 25 olmak 

üzere, toplam 45 teorik (kuramsal) ders 
anlatılmaktadır.  

 
Ayrıca, her ay, ortalama 4-5 son sınıf öğrencisi İntörn 
Doktorumuz, pratik ve teorik eğitimlerini 
Gastroenteroloji Bilim Dalımızda almaktadırlar. 
Bunlara ilave olarak, her yıl yaklaşık 20 öğrenci, 
4.sınıftaki seçmeli ders programında, Bilim Dalımızı 

seçerek, 15 günlük seçmeli stajlarını Kliniğimizde 
yapmaktadırlar. 
 
Bilim Dalımızın Teorik Dersleri Dekanlık binamızdaki 
amfi ve dersliklerde anlatılmaktadır. Seminer, konsey, 
literatür, vaka sunumu gibi toplantılar ise klinik 
içerisindeki derslikte yapılmaktadır.  
 
Bilim Dalımıza gelen öğrencilerin uygulama dersleri 
ise; 
 

1. Kliniğimizde hasta başlarında, 
2. Klinik içindeki seminer salonumuzda ya da  
3. Endoskopi ünitemizde yapılmaktadır. 

 
Gastroenteroloji Bilim Dalımızda bugüne kadar, yan 
dal eğitimini bitiren 6 hekimiz, Gastroenteroloji 
Uzmanı olmuştur. Kliniğimizdeki eğitimini tamamlayıp 
Gastroenteroloji Uzmanı olan 6 yan dal uzmanımızdan 
Dr. Adil Coşkun, halen Bilim Dalımızda Doç. Dr. öğretim 
üyesi olarak görevine devam ederken, yetiştirdiğimiz 
diğer 5 Gastroenteroloji Uzmanımız, ülkemizin farklı 
şehirlerinde halkımıza hizmet vermeye devam 
etmektedirler.  
 
Kliniğimiz, ayrıca İç Hastalıkları Ana Bilim Dalımızda 
eğitim alıp İç Hastalıkları uzmanı olan ve halen 
Türkiye’nin pek çok yerinde görev yapmakta olan 
yüzün üzerinde İç hastalıkları Uzmanının yetişmesine 
de katkıda bulunmuştur. 
 
Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim üyelerimiz, 
uzmanlarımız ve asistanlarımız tarafından yazılmış ve 
ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmış 
çok sayıda bilimsel makale ve kitap, kitap bölümü 
vardır. Ayrıca kliniğimizde pek çok Gastroenteroloji ve 



 

 
 

 

İç Hastalıkları uzmanlık tezi ve araştırma projeleri de 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Gastroenteroloji Kliniğimizde her hafta perşembe 
günleri, gastroenteroloji konusunda bir seminer 
anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra çarşamba günleri, ilgili  
 
kliniklerle birlikte, Multidisipliner Sindirim Hastalıkları 
Konseyi de düzenlenmekte, bu konseyde zor vakalar 
tartışılıp, birlikte ortak kararlar alınmaktadır.  
 
Kliniğimiz öğretim üyeleri, uzmanları ve asistanları, 
haftada 2 gün yapılan İç Hastalıkları seminerlerine de 
katılmakta ve bilimsel katkıda bulunmaktadırlar. 
 
Gastroenteroloji Bilim dalı öğretim üyelerimiz, ulusal 
ve uluslararası birçok mesleki derneğimize üyedirler ve 
bu mesleki derneklerimizin düzenlediği yüzlerce 
kongre, sempozyum ve konferansta, düzenleyici, 
konuşmacı ya da oturum başkanı olarak görev 
almaktadırlar.  
 
Öğretim üyelerimiz ve asistanlarımız, ayrıca Türk 
Gastroenteroloji Derneği ve Türk Karaciğer Hastalıklar 
Derneği İzmir Şubeleri gibi dernek ve vakıflarımız 
tarafından, bölgemizde yapılan diğer bilimsel 
toplantılara da katılmaktadırlar. Öğretim üyelerimiz 
zaman zaman bu toplantılarda konuşmacı veya 
oturum başkanı olarak bilimsel katkıda 
bulunmaktadırlar.  
 
 Kliniğimiz tarafından hekimlere ya da hasta ve hasta 
yakınlarına yönelik olarak da bilimsel toplantılar ve 
Hasta Okulları düzenlenmektedir. Bu anlamda 
düzenlenen İBH Hasta Okulu ve Hepatit Günleri 
bunlardan bazılarıdır.  
 
Gastroenteroloji Kliniğimizde, Gastroenteroloji ve 
Hepatoloji Poliklinikleri bulunmaktadır ve bu 
polikliniklerimizde günde ortalama 160-200 hasta 
muayene olmaktadır. Ayrıca yataklı servisimizde ve 
yoğun bakım ünitelerimizde, günde ortalama 30 
Gastroenteroloji hastamız yatarak tedavi görmektedir. 
 
Üniversite hastanemizde, Mart 2018 itibaren 
Karaciğer nakilleri de başlamıştır. Hastanemiz, 

Türkiye’de karaciğer nakli yapılmaya başlanan 
37.merkezdir. Karaciğer nakillerimiz Doç. Dr. Erdem 
Barış Cartı başkanlığındaki bir ekip tarafından başarılı 
bir şekilde yapılmaktadır. Bugüne kadar 21 hastamıza 
karaciğer nakli yapılmıştır ve bunların 17 si tamamen 
sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmektedirler. 
Karaciğer nakli yapılan hastalarımızın takipleri de  
 
organ nakli birimi ile birlikte yine kiniğimiz tarafından 
yapılmaktadır.  
 
Kliniğimizde ayrıca, sebebi bilinmeyen demir eksikliği 
anemileri ve sindirim sistemi kanserleri için de 
taramalar yapılmaktadır. 
 
Gastroenteroloji Kliniğimizin bünyesinde, bölgemizde 
çok önemli hizmetler veren, tam donanımlı, sadece 
şifreli kart ile girilebilen, büyük bir Gastroenteroloji 
Endoskopi Ünitemiz mevcuttur. Endoskopik 
ünitemizde, 5 otomatik yıkama cihazımızın bulunduğu 
ayrı bir endoskopi yıkama odamız da bulunmaktadır. 
Endoskopi ünitemizde, endoskopik işlemlerin 
yapılmasına yardım eden 5 endoskopi hemşiremiz, 
endoskopi sekreterimiz ve diğer yardımcı 
personellerimiz bulunmaktadır.  
 
Endoskopi ünitemizin içerisinde, ayrıca hastalarımızın 
endoskopik işlemlere hazırlandığı ve hastaların işlem 
sonrası da yaklaşık 45-60 dakika süre ile izlendiği, 1 
hemşire ve 1 anestezi teknisyeninin çalıştığı monitörü 
ve her türlü teknik donanımın bulunduğu, 6 yataklı 
post-op ünitemiz de mevcuttur. 
 
Gastroenteroloji Endoskopi Ünitemizde, Aynı anda 4 
ayrı odada, günde ortalama 45-50 hastaya endoskopik 
işlem yapılmaktadır. Endoskopi Ünitemizde, 
ülkemizde yapılabilen bütün endoskopik işlemler, 
anestezi kliniğimizin desteği ile, hastalar tam 
uyutularak, çok iyi şartlarda yapılabilmektedir. 
 
Endoskopi Ünitemizde, Özefagoskopi, Gastroskopi, 
Rektoskopi, Kolonoskopi ve ERCP ’nin yanı sıra, 
Endoskopik Ultrasonografi (EUS) ve erken mide ve 
kolon kanserleri ve özellikle de büyük gastrointestina 
poliplerin çıkarıldığı, Türkiye’de çok az merkezde 
yapılabilen, EMR (Endoskopik Mukozal Rezeksiyon) ve 



 

 
 

 

ESD (Endoskopik Submukozal Diseksiyon) işlemleri de 
çok başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. 
Kliniğimizdeki EMR/ESD işlemleri, Güney Kore’de 
eğitim alan Öğretim Üyemiz Doç.Dr. Altay Kandemir 
tarafından yapılmaktadır ve şu ana kadar 
merkezimizde EMR/ESD yapılan hasta sayımız 450’yi 
aşmış durumdadır. 
 
 
Endoskopik Ünitemizde ayrıca, üst ve alt 
gastrointestinal kanamalı hastalarda, kanamaları 
durdurmak için, skleroterapi tedavileri, APC (Argon 
plazma ile koagulasyon) tedavileri, ligasyon tedavileri, 
klipsle kanamayı durdurma işlemleri, Ankaferd 
uygulamaları ve diğer bütün endoskopik girişimsel 
işlemler başarıyla uygulanabilmektedir. Bunun yanı 
sıra sindirim kanalındaki darlıklarda buji ve balonla 
dilatasyon işlemleri, Gastrointestina Darlıklarda stent 
tedavileri de uygulanmakta ve ülkemizin gelişmiş 
üniversitelerinde yapılabilen, diğer bütün diagnostik 
ve terapötik endoskopik işlemler de yapılabilmektedir.  
 
Bütün endoskopik cihazlarımız, 5 otomatik yıkama 
cihazlarımızın bulunduğu yıkama odasında 
yıkanmakta, temizlenmekte ve sterilize 
edilmektedirler. 

 
Gastroenteroloji Kliniğimiz, Aydın ADÜ Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Ana bilim Dalımız tarafından 2015 yılından 
itibaren her yıl Didim veya Kuşadası İlçelerimizde  
 
yapılan ve ülkemizin her tarafından yaklaşık 250 
katılımcının katıldığı, “AYDIN İÇ HASTALIKLARI 
GÜNLERİ”nin düzenlenmesinde aktif rol almakta ve bu 
toplantılarda her yıl, gastroenteroloji ile ilgili farklı bir 
konuda panel düzenlemektedir. 
 
Gastroenteroloji Bilim Dalımız ile Üniversitemizin 
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri birlikte, 
2016 yılında, Aydın Sindirim Hastalıkları Derneğini 
(AYGİSDER) kurmuştur. Sindirim sistemi ile ilgilenen 
bölgemizdeki tüm hekimlerin üye olabildiği bu 
derneğimiz, 1-2 ay ara ile, Sindirim hastalıklarına ilgi 
duyan, yaklaşık 65-70 hekimin katıldığı, yemekli, 
bilimsel toplantılar düzenlemektedir. 
 
Sindirim sitemi ve karaciğerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı 
bu başarılı toplantılar, aynı zamanda, konuya ilgi 
duyan hekimlerimizin tanışması ve kaynaşmasına da 
vesile olmaktadır. 



 
  



 

 
 

 

 

İKİ FARKLI COĞRAFYADA AYNI KİŞİ 
 
Mart 2020 ayının ilk haftalarında hepimiz önümüzdeki 
bir yılın çok farklı geçeceğini hiç tahmin etmeden 
normal yaşamlarımızı sürdürüp gidiyorduk. Sonra ilk 
COVİD vakası haberi geldi ve mısır patlağı gibi vaka 
sayıları günler içinde arttı. Hepimiz kendi evlerimize 
hatta kendi içimize kapandık. Önce çok kederlendik, 
sıkıldık ama sonra küçük evlerimizde dünyaya açıldık. 
Tablolar boyadık, mutfağa girdik, online kurslar aldık, 
bol bol mesleğimizin dışında kitaplar okuduk. Ve fark 
ettik ki bizler ne çok şeyi kaçırmışız hayat ile ilgili ya da 
bile isteye ertelemeyi seçmişiz. Önce şu tıbbi 
makalemi yazayım, doçentlik kriterlerimi doldurayım, 
konuşmamı hazırlayayım, dünkü hasta ne oldu 
araştırayım derken dünyanın güzel detayları elimizden 
kayıp gitmiş. COVİD belki çok ölüme ve acıya neden 
oldu ama bize artık işlerin de böyle gitmemesi 
gerektiğini öğretti. 
 
Ben en çok kitap okudum, bazen de Storytel den 
dinledim. Beni en çok seçtiğim kitaplar arasındaki 
‘cross-reaksiyonlar’ etkiledi. Bir kitapta bahsedilen 
kişi, yer, olay diğer kitapta da karşıma çıktıkça bu 
çapraz tesadüfler beni çok mutlu etti. En çok da 
biyografi okumayı sevdim, Berthold Brecht in hayatını 
Storytel’ den dinlediğimde ‘E sen Nazım’sın aslında 
dedim’…. Sonra tabii Google a danıştım, bu konuda çok 
şey yazılmıştı, hatta muhteşem sanatçı Genco Erkal‘ın 
bu ikiliyi sahneye taşıdığını gördüm.  
Brecht 10 Şubat 1898'de Augsburg'da orta sınıf bir 
ailede dünyaya geldi. Achern doğumlu olan babası 
Berthold Friedrich Brecht, daha sonra müdürü olduğu 
Haindlsch Kağıt Fabrikası’nda yönetici olarak 
çalışmaktaydı.  
 
Hikmet Bey ve Celile Hanım’ın oğlu Nâzım Hikmet ise 
15 Ocak 1902’de Selânik’te dünyaya geldi. Babası 
Hikmet Bey, çeşitli illerde valilik yapmış olan Nâzım 
Paşa’nın oğluydu. Annesi Celile Hanım ise kültürlü, 
sanatçı ruhlu bir kadındı. Nazım üst sınıf bir ailede 
dünyaya gözlerini açtıktan sonra ilk gençlik yıllarında 
annesi ve babasının ayrılması sonucunda daha 
mütevazi bir hayata devam etti.  
 

Brecht İlkokuldan sonra, 1908 – 1917 yılları arasında 
Peutinger lisesine gitti. Savaş çanlarının çalmaya 
başladığı zaman, daha okulda iken Horatius’un "Dulce 
et decorum est pro patria mori" ("Anavatan için ölmek 
hoş ve onurludur") sözü üzerine yazdığı bir 
kompozisyonda “Anavatan için ölmek hoş ve 
onurludur” sözü yalnızca boş kafalıların rağbet ettiği 
bir propaganda sloganıdır” cümlesi ile savaşa karşı 
tavrını net bir şekilde koydu. Bu nedenle okuldan 
atılmakla cezalandırılması gündeme geldi. Babasının 
hatırı ve din dersi öğretmeninin araya girmesi ile bu 
cezadan kurtuldu.  
 
Küçük Nâzım ilk eğitimini annesi ve sıkça şiirli 
toplantılar düzenleyen, kendisi de bir mevlevi şairi 
olan büyükbabası Nâzım Paşa’dan aldı. Ve henüz on bir 
yasındayken ilk şiirini yazdı. Orta öğrenimini 
Galatasaray ve Nişantaşı Sultanilerinde gören Nâzım, 
1915 yılında Bahriye Mektebi’ne girdi. İstanbul’un 
işgaliyle birlikte aşk şiirlerinin yerini yurtsever nitelikte 
şiirleri aldı. 1921'de aşırıya kaçan halleri olduğu ileri 
sürülerek ordu ile ilişiği kesildi. Ne gibi aşırıya kaçan 
hareketlerdi acaba bunlar ama şimdi görüyoruz ki o 
çağının adamı değildi, farklıydı ve insanların alışık 
olmadığı şeyleri dile getiriyordu.  
 
Brecht 1917’den 1918’e kadar Münih’deki Ludwig 
Maximilian Üniversitesi’nde doğa bilimi, tıp ve 
edebiyat okudu. 1918 yılında Augsburg askeri 
hastanesinde sıhhiye askeri olarak 
görevlendirilmesinden dolayı öğrenimini yarıda 
kesmek zorunda kaldı. 1919 yılında derslere girmemek 
için bir başvuru yaptı ve kabul edildi. Daha sonra da 
okul etkinliklerine çok nadir olarak katıldı. 1921 yılında 
okuldan kaydı silindi. 1921-22 yıllarında Berlin felsefe 
fakültesine kayıtlıydı; fakat öğrenime başlamadı.  
 
Nazım, yakın arkadaşı Vâlâ Nureddin ile 19 
yaşındayken 1921 yılı ocak ayında Millî Mücadele'ye 
katılmak üzere ailesinden habersiz Anadolu'ya geçti. 
Ancak bunun yerine Ankara Hükümeti’nin 
görevlendirmesiyle arkadaşı Vâlâ Nurettin ile birlikte 



 

 
 

 

Bolu’da öğretmenlik yaptı. Daha sonra Eylül 
1921'de Batum üzerinden Moskova'ya giderek Doğu  
 
Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde siyasal 
bilimler ve iktisat okudu.  
 
Moskova’da devrimin ilk yıllarına tanık oldu 
ve komünizm ile tanıştı. Moskova'da 1921-1924 yılları 
arasında geçirdiği sürede Rus fütüristlerinden 
esinlendi ve klasik biçimden sıyrılarak yeni bir biçim 
geliştirmeye başladı.1924'te Türkiye'ye 
dönerek Aydınlık Dergisi'nde çalışmaya başladı; fakat 
dergide yayınlanan şiir ve yazılarından dolayı on beş yıl 
hapsi istenince bir yıl sonra tekrar Sovyetler Birliği'ne 
gitti. 1928’de Af Kanunu'ndan yararlanarak Türkiye'ye 
döndü. Fakat tekrar tutuklandı.  

Brecht 1916 yılında, büyük gençlik aşkı "Bi" diye 
çağırdığı, Paula Banholzer’le tanıştı. Bu ilişkiden 1919 
yılında oğlu Frank dünyaya geldi. Brecht 1924 yılında 
Berlin’e yerleşti. Berlin Alman Tiyatrosu’nda ve Münih 
Oda Tiyatrosu’nda sahneye oyunlar koydu. 1922 
yılında oyuncu ve opera sanatçısı Marianne Zoff ile 
evlendi. Bir yıl sonra kızları Hane Hiob dünyaya geldi. 
Kısa bir zaman sonra da ileride evleneceği ve 1924 
yılında, ikinci oğlu Stefan Brecht’i doğuran sevgili 
"Helli"'si Helene Weigel ile tanıştı. Üç yıl sonra 
Marianne Zoff’dan boşandı. Helene Weigel’le 
evlenmesinden sonra 1929 yılında kızı Barbara Brecht 
Schall dünyaya geldi. 

Nazım ve Nüzhet aynı mahallede yetişmiş çocukluk 
arkadaşıydılar ve Nüzhet, Nazım’ın ilk aşkıydı. 1921 
yılında Nazım Moskova’da üniversite öğrencisiyken ani 
bir kararla evlendiler. İki yıllık birlikteliğin sonunda 
Nüzhet hastalanıp İstanbul’a döndü ve boşandılar. 
Nazım memlekete döndükten sonra Piraye’ye aşık 
oldu. Piraye, Nazım’ın kız kardeşinin yakın arkadaşıydı. 
Piraye ile evlilikleri Nazım hapisteyken son buldu. O 
dönemde Nazım’ın dayısının kızı olan Münevver 
hayatına girdi ancak, Nazım’ın Romanya üzerinden 
Rusya’ya kaçışıyla Münevver ve oğlu Mehmet’ten 
sonsuza kadar ayrılmak durumunda kaldı. Rusya’ da 
önce Galina ve sonra son aşkı Vera ile evlendi. 
Nazım’ın “Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi, kırmızı 
dolgun dudaklı” diye 1961 de yazdığı “Saman sarısı” 
şiiri ile ölümsüzleştirdiği kadındı Vera.  

1933 de Reichstag yangını’ndan bir gün sonra Brecht, 
ailesi ve arkadaşları ile birlikte, Berlin’i terk etti ve  

 

Prag, Viyana ve Zürih üzerinden, beş yıl kalacağı 
Danimarka’ya kaçtı. Aynı yılın mayıs ayında Brecht’in 
eserleri naziler tarafından yakıldı. 1935 yılında 
vatandaşlıktan çıkarıldı. 1939 yılında Danimarka’yı terk 
etti. Stockholm yakınlarındaki bir çiftlik evinde bir yıl 
yaşadı ve 1940 yılı Nisan ayında Helsinki’ye geçti. 1941 
yılında Moskova üzerinden Trans Sibirya Ekspresi ile 
Wladiwostok’a, oradan da Sovyetler Birliği’nin 
doğusundan gemiyle, Hollywood yakınlarındaki Santa 
Monica’ya gitti. ABD’de senarist olarak çalışmak istedi 
ise de olmadı.  

ABD’de Komünist Parti üyesi olmakla suçlandı ve 1947 
tarihinde "Amerika'ya Karşı Etkinlikleri Soruşturma 
Komisyonu" tarafından sorgulandı. Ardından Paris 
üzerinden Zürih’e geçerek kendisini kabul eden tek 
ülke olması nedeni ile İsviçre’de bir yıl kaldı. Batı 
Almanya’ya girmesine izin verilmedi. 1948 de 
Brecht, Alman Demokratik Cumhuriyeti Kültür 
Birliği’nin daveti ile, Zürih’den Salzburg ve Prag 
üzerinden Berlin’e doğru gitmek üzere yola çıktı. Batı 
tarafında kalan bölgeden geçmesi hala yasaktı. 
Berlin’e gelir gelmez hemen önemli sanatçılar ve 
yöneticilerle irtibata geçti, kendi tiyatrosunu 
kurdu.1956 yılında kalp krizi nedeniyle vefatına kadar 
Berlin’ de yaşadı ve çalıştı. 

Nazım Hikmet Rusya’da 3 Haziran 1963 sabahı saat 
06:30'da gazetesini almak üzere ikinci kattaki 
dairesinden apartman kapısına yürüdüğü sırada 
geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 
Hüküm giyerek hapis yatmaya başladığı 1938 yılından 
1968 yılına kadar eserleri Türkiye'de yasaklandı. 2009 
tarihinde Nâzım Hikmet Ran, 58 yıl sonra yeniden 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. İki farklı 
coğrafyada ama aynı kişilik; yazar, şair, tiyatrocu, kalbi 
aşkla dolu, hümanist, protest, sürgün……. İkisinin de 
yolu Rusya’dan geçti, ikisi de komünist hissetti kendini 
ama kafalarındaki ütopyayı Moskova’da bulamadı. 
Hep memleket hasretiyle yaşadılar, Brecht ölmeden 
önce memleketine dönebildi ancak bizim sevgili 
Nazım’ımız bu kadar şanslı olamadı. 



 

 
 

 

Herşeye rağmen çok sevildiler, çok okundular. 20. 
yüzyılın büyük acılarına tanıklık ettiler. İkisi de sanatı 
stereotipik yapısından bambaşka bir noktaya taşıdı. 
İnatlarıyla insanlığa ilham kaynağı oldular. İkisi de  

 

ülkelerinden sürüldü, ikisinden de korkuldu, ikisinin de 
kitapları yasaklandı ve keskinlikleri törpülenmeye 
çalışıldı. 

Brecht hayatı boyunca sürgünde haritada bir daireyi 
tamamladı ve doğduğu yerde öldü, Almanya’da. Ama 
Nazım Türkiye ve SSCB arasında bir hayat yaşadı. 
Nazım ülkesinde kalırsa hiçbir zaman hapisten 
çıkamayacağını ve sağlığının orada iyice kötüye 
gideceğini anlayarak ülkeyi terk etti. Oysa ne çok istedi 
burada kalmak, burada ölmek. 

İkisi de ne çok kereler aşık oldu. Hele Brecht karısı, 
çocukları ve sevgilileriyle hep birlikte çıktı sürgün 
hayatına. Nazım aşklarını birbiri peşisıra yaşarken 
Brecht hepsini aynı anda yaşadı. Brecht özgürlüğüne 
düşkündü. Üstelik kadınların çoğu birbirini bilir, lakin 
Brecht'i paylaşmamanın, onu kaybetmek anlamına 
geldiğini düşünerek bu durumu sineye çekerlerdi. 

Brecht deyince ilk akla gelen epik tiyatrodur. Epik 
tiyatronun babası Brecht bu türü bilim çağının 
tiyatrosu olarak değerlendirdi, kapitalizm ve sınıflı 
toplum eleştirisi yaptı. Nazım ise hayata uygun 
gerçekçi oyunlar yazdı. Kendi döneminde işçiyi tiyatro 
kahramanı haline getirdi. Veremi iki oyununda 
işleyerek hastalığın ekonomik ve sosyal nedenlerini 
sorguladı ve toplumsal bağlamda tartışmaya açtı. Ama 
hep şiirleriyle ön planda oldu. 

Tüm bu benzerliklerin içinde ben en çok ikisinin de 
yaşadıkları çağda emekçi sınıfı ve ezilenden yana 
olmalarını sevdim. İkisi de körü körüne bir siyasi 
düşünceyi benimsemeden anarşist bir tavırla 

yorumladılar sosyal demokrat olmayı ve hümanizmi 
hep ön plana aldılar.  

  



 

 
 

 

 
 

Yedi kapılı Thebai şehrini kuran kim? 

Kitaplar yalnız, kralların adını yazıyor, 

yoksa krallar mı taşıdı kayaları? 

Bir de Babil varmış boyuna yıkılan, 

kim kurmuş Babil’ i her seferinde? 

Altın şehir Lima’nın, hangi evinde otururmuş acaba 

yapı işçileri? 

Nereye gittiler dersin Çin Seddi’nin bittiği gece, 

duvarcılar? 

Onlar ki toprakta karınca, 

suda balık, 

havada kuş kadar 

çokturlar; 

korkak, 

cesur, 

cahil, 

hakim 

ve çocukturlar 

ve kahreden 

yaratan ki onlardır, 

destanımızda yalnız onların maceraları vardır. 

Asırda onlar yendi, onlar yenildi. 

Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için: 

Zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. 

 

Sağlıcakla kalın… 

 

Prof. Dr. Elif Yüksel 
Katip Çelebi Üniversitesi Gastroenteroloji BD 



 

 
 

 

 


