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Değerli Üyelerimiz, 
 
Ağustos ayı bültenimiz dolu dolu… Haziran ayında çok sayıda faaliyetimiz vardı ve yoğunluk nedeni ile 
ancak bu sayıda paylaşma olanağımız oldu. Prof. Dr. Levent Doğanay hocanın, iş yoğunluğu nedeni ile bu 
sayının editörlüğünü ben yapıyorum. Prof. Dr. Levent Doğanay hoca, bundan önceki üç bültenimizi 
çıkarmış olup kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bundan sonraki bütenlerimizi de farklı 
hocalarımız hazırlayacak, gerek yazıları ile gerekirse sayı editörü olarak bültene destek vermek isteyen 
tüm hocalarımız da bize bildirebilirse memnun oluruz. Gönüllülük esası ile daha güzel bültenler 
hazırlayabileceğimize inanıyorum. 
 
Bu bültende yazıları olan hocalarımız, 
 

• Doç. Dr. Gupse Adalı 
 

• Prof. Dr. Mesut Akarsu 
 

• Prof. Dr. Murat Harputluoğlu 
 

• Prof. Dr. Çiğdem Arıkana 
 
Ve tüm emeği geçenlere  sonsuz teşekkürler. 
 
Covidsiz, sağlıklı, mutlu, günler dilerken; 30. Ağustos Zafer Bayramımızın 100.yılında Ata’mızın izinde her 
zaman çok çalışarak, ilkeleri doğrultusunda ona layık bir millet olmamız ve gençler yetiştirmemiz dileği ile 
bayramımız kutlu olsun. 

 
Sevgi ve saygılarımla 

 

Prof. Dr. Fulya Günşar 

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği 
BAŞKAN 



 

 
 

 

Uluslararası NASH Günü Etkinliği TKAD Öncülüğünde Gerçekleşti 
 

Sayın Meslektaşlarım, 
 
NASH (alkole bağlı olmayan iltihaplı karaciğer yağlanması) farkındalığını 

arttırmak amacıyla yapılan Uluslarası NASH Günü (NASH Günü) Etkinliği, 

TKAD öncülüğünde, Global Liver Institute ve Marmara Üniversitesi 

Gastroenteroloji Enstitüsü ortaklığı ile, Sepetçiler Kasrı; İstanbul’da, 9 

Haziran’da gerçekleşti. Etkinlik ilk kez Haziran 2018’de, NAFLD (alkole 

bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı) ve NAFLD’ın dünyada 115 

milyondan fazla insanı etkileyen ileri formu NASH’in görünürlüğünü 

arttırmak ve önemini vurgulamak amacıyla bir toplum eğitim 

kampanyası olarak başlatılmıştır.  

 

NASH sinsi bir epidemidir ve 2030 yılında 357 milyon kişiyi etkileyeceği 

tahmin edilmektedir. NASH’in belirgin semptomları olmadığı için, çoğu 

zaman tanı ve bildirilen vaka sayıları gerçek sayının altında kalmaktadır. 

NAFLD ve NASH hastalarının birden çok hastalık riski vardır: %70’ten fazlası obezdir, %75’e yakınında tip 2 

diyabet olabilir ve %20-80’inde hiperlipidemi olabilir. Son yıllarda giderek artan NASH; siroz, karaciğer 

kanseri ve karaciğer nakli nedenleri arasında üst sıralara yükselmektedir.  

 

İlk NASH Günü, NASH farkındalığını arttırmak ve hastalığı önlemek için yapılabilecek eylemleri duyurmak 

amacıyla 12 Haziran 2018’de gerçekleştirilmiştir. Geçen yılki NASH Günü, 10 Haziran 2021’de “Global Liver 

Institute” öncülüğünde organize edilmiştir. Bu etkinlikte aralarında TKAD’ın da olduğu dünya çapında 

120’den fazla ortak ve 36 ülkenin katılımıyla; etkinlikler, taramalar, bilgilendirme toplantıları, medya 

destek programları ve sosyal medya kampanyaları düzenlenmiştir. Bu yıl düzenlenen 5. yıl etkinliklerinde 

#StopNASHNow! sloganı kullanılarak, yine dünya çapında birçok kuruluş ile birlikte hareket edilmiştir.  

 

NASH hastalığına dikkat çekmek ve toplumumuzun da yaklaşan tehlikenin farkına varmasını sağlamak için 

9 Haziran 2022’de İstanbul’da yapılan NASH Günü etkinliğine konuşmacılar İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. 

Dr. Kemal Memişoğlu, Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu, Prof. Dr. Murat Akyıldız, 

Doç. Dr. Gupse Adalı ve Uzman Diyetisyen Tuğçe Özlünün yanı sıra basın mensupları ve NASH hastaları 

Doç. Dr. 
Gupse Adalı 

 
T.C. Sağlık Bakanlığı 

Gastroenteroloji & Hepatoloji 
Danışmanı 



 

 
 

 

katıldı. Etkinlik onlarca ulusal televizyon kanalı, yazılı basın ve sosyal medya kanallarında haber olarak yer 

aldı.  

 

Etkinlikte Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, NASH ile ilgili genel bilgilendirme yaptı ve tüm dünyada ve ülkemizde 

yaklaşan tehlike konusunda şu uyarılarda bulundu: “Karaciğer yağlanmanız basit bir yağlanma olmayıp 

NASH olabilir. NASH'li hastaların %30'luk bir kısmı siroza ilerleme riski taşır. Dünya nüfusunun yaklaşık 

%25-30’unda NAFLD olduğu ve %2-6’sında da NASH olduğu biliniyor. NASH, NAFLD’ın progresif formu ve 

hızla ilerleyen global bir epidemidir. Ülkemizde de NASH’in 2 milyondan fazla kişiyi etkilediği tahmin 

edilmektedir. NASH insanoğlunun yakın gelecekteki en tehlikeli düşmanı olacak gibi görünmektedir”. Prof. 

Dr. Yusuf Yılmaz sağlık mensuplarının da NASH konusunda daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini ve Aile 

Hekimleri, İç Hastalıkları Uzmanları ve Gastroenteroloji Uzmanlarına yönelik “Alkol Dışı Yağlı Karaciğer 

Hastalığı (NAFLD) Klinik Rehberinin TKAD tarafından 2021 yılında hazırlandığını belirtti. 

 

Prof. Dr. Yusuf Yılmaz NASH gelişimi açısından riskli bireylerin tespiti için dünyada uygulanan ve planlanan 

tarama programlarından söz etti ve ülkemizde de tarama programlarının geliştirilmesi ve farkındalığın 

arttırılması için hem kamu hem de sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ayrıca, 

Türkiye’nin fiziksel aktivite açısından düşük ve obezitenin ise en yüksek ülke olduğunu da sözlerine ekledi. 

Şu anda yeterli önlemleri almazsak önümüzdeki yıllarda NASH hastalarının ve buna bağlı siroz, kanser ve 

karaciğer nakil ihtiyacının getireceği yükün çok daha fazla olacağını söyledi.  

 

Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu ise "Yağlı karaciğer hastalığı metabolik sebeplere bağlı olduğu için diğer 

organ sistemlerine bağlı sorunların da yansıtıcısı oluyor. Dolayısıyla bir kişide yağlı karaciğer varsa, eşlik 

eden kalp veya böbrek hastalığı gibi diğer organ sistemlerini ilgilendiren hastalıkların olma olasılığı 

artmıştır. Karaciğer dışı organlarda tümör gelişme riski artmıştır. Dolayısıyla yağlı karaciğer hastası olmak 

tehlikelidir. NASH’de en sık, kalp damar hastalıklarından ölüm oluyor, sanıldığı gibi ölümlerin büyük 

çoğunluğu karaciğer yetmezliğinden değildir. NASH önlenirse, kalp hastalığı ve karaciğer dışı kanserler 

azalacaktır. NASH’de en sık üçüncü ölüm nedeni karaciğer yetmezliğidir." şeklinde bilgilendirmede 

bulundu.NASH hastaları da söz alarak kendi deneyimlerini paylaştılar. Hastaların Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile 

Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü’nde yapılmış olan söyleşileri video olarak paylaşıldı. 

Hastalar, nasıl tanı aldıklarını, sonrasında nasıl yaşam tarzı değişikliği yaptıklarını anlattılar. 

 

 



 

 
 

 

Ayrıca NASH tanısı geciken, kendilerine yağlı karaciğer hastalığının önemsiz olduğu söylenen hastalar ve 

NASH zemininde karaciğer sirozu nedeniyle karaciğer nakli hazırlığı yapılmakta olan hastalar da 

hikayelerinden bahsettiler. Basın mensupları beslenme ve egzersiz konusundaki önerileri ve erken tanının 

nasıl konulabileceğini sordular. Etkinlik sırasında ve sonunda tüm katılımcılara uzman diyetisyenler 

tarafından hazırlanmış sağlıklı ara ve ana öğün örnekleri yemek olarak ikram edildi. NASH Günü etkinliği 

ile basın mensupları, NASH hastaları ve konunun uzmanı doktorlar aynı platformda bir araya gelerek tüm 

toplumu ilgilendiren ve önümüzdeki yıllarda da önemi giderek artacak olan ciddi bir sağlık sorununa dikkat 

çekmiş oldular. 

 

 



 

 
 

 

9. Hepatoloji Okulunun Ardından 
 
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneğimiz (TKAD) tarafından 

düzenlenen 9. Hepatoloji Okulumuzu 10-12 Haziran 2022 tarihleri 

arasında, ülkemizin en güzel köşelerinden, İzmir Çeşme’de Radison 

Blue Otel’de, yüz yüze yaptık. (Resim 1) Bildiğiniz gibi en son 8. 

hepatoloji okulu pandemi başlamadan hemen önce yüz yüze 

yapılmıştı. Bu arada TKAD olarak birçok yurt içi ve yurt dışı bağlantılı 

bilimsel düzeyi yüksek kongre ve toplantılar düzenledik.  

 

Pandemi sonrası bu ilk yüz yüze toplantımız için düzenleme 

kurulumuz ile birlikte yoğun bir çalışma yaptık. Özellikle 

gastroenteroloji fellow ve uzmanlarımızın eğitimine yönelik güzel 

bir program hazırlamaya çalıştık. 9. Hepatoloji Okulumuzda ‘’Akut 

Karaciğer yetmezliği ve Karaciğer transplantasyonu’’ konularını 

baştan sona öğretmek için titizlikle bir program hazırlandı. Toplantımıza yaklaşık 150 katılımcı 

planlamışken 197 katılımcı sayısına ulaştık. İlgi oldukça yüksek oldu. Sponsor bulamayan 45 genç 

meslektaşımızı TKAD olarak destekledik ve okulumuza katılımlarını sağladık. (Resim 2-3) 

( Resim 1 ) 

( Resim 2 ) 



 

 
 

 

 

9. Hepatoloji Okulumuz 10 Haziran 2022 tarihinde 13. 30 da başladı. İlk gün akut karaciğer yetmezliği ve 

ACLF konuları programda vardı. Ülkemizin çok önemli transplant cerrahları, transplant hepatologları ve 

transplantasyonla ilgilenen pediatrik gastroenterologları ile birlikte multidispliner olarak konular anlatıldı 

ve interaktif olarak tartışıldı. Katılım baştan sona çok yoğun oldu. 

 

Son oturumda bile geniş katılım olması ve özellikle uzmanlarımızın geniş katılımı olması çok güzeldi. 

Özellikle genç arkadaşlarımızın eğitimini hedefleyen okulumuz ilk gün hedefine ulaştı. 

 

10 Haziran’daki toplantılardan sonra daha önceki yıllardaki hepatoloji okullarının müdürlerine (Prof. Dr. 

Sadettin Hulagu, Prof. Dr. Hakan Bozkaya, Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu, Prof. Dr. Zeki Karasu, Prof. Dr. 

Erol Avşar, Prof. Dr. Dinç Dinçer, Prof. Dr. Murat Akyıldız, Prof. Dr. Yusuf Yılmaz) teşekkür etmek için 

başkanımız Prof. Dr. Fulya Günşar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından plaketleri verildi. (Resim 4) 

 

Ayrıca Prof. Dr. Cihan Yurdaydın hocamıza Türk Hepatolojisine önemli katkılarından dolayı teşekkür plaketi 

verildi. 

( Resim 3 ) 



 

 
 

 

 

 

11 Haziran 2022’de gün boyu Karaciğer transplantasyonu programı vardı. Gerçekten ilk oturumdan son 

oturuma kadar çok ilgi gördü. Karaciğer nakli baştan sona tüm yönleri ile tartışıldı. Konusunda çok 

deneyimli eğitimciler ve oturum başkanları olması genç arkadaşlarımızın eğitime katkı sağladı. 

 

Bunun yanı sıra olgu sunumlarını genç arkadaşlarımız sundu ve onlarda aktif olarak programa katılmış 

oldu. 2. günde de 9. Hepatoloji okulu hedefine ulaştı. (Resim 5-6)  

 

 

 

 

 

 

 

( Resim 4 ) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

( Resim 5 ) 

( Resim 6 ) ( Resim 6 ) 



 

 
 

 

 

12 Haziran 2022 Pazar günü ise program sabahtan öğleye kadardı. Bugün özelikle karaciğer nakli sonrası 

dönem tartışıldı. Yine ilk oturumdan son oturuma kadar toplantımız büyük ilgi gördü. 9. Hepatoloji 

Okulumuzu başarı ile tamamladık. (Resim7) Hem genç meslektaşlarımızdan hem deneyimli 

hocalarımızdan aldığımız geribildirimler çok iyiydi. 

 

TKAD olarak bu bizi çok mutlu etti. 

 

 

 

Konuşmalar sırasında konuşmacılar katılımcı genç arkadaşlara sorular sordu ve genç meslektaşlarımız bu 

soruları cevapladı. En fazla doğru cevap veren 5 genç meslektaşımıza 2023 Ulusal Hepatoloji Kongresi’ne 

katılım ödülü verildi.  19 ilaç endüstrisi firması toplantımıza destek oldu, hepsine teşekkür ediyoruz.  

Burada TKAD yönetimine, 9. Hepatoloji Okulu düzenleme kuruluna, oturum başkanlarına, konuşmacılara, 

katılımcılara, sponsor firmalara, toplantımızı organize eden Global’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür 

ediyorum. 

 

( Resim 7 ) 



 

 
 

 

 
 

TÜRK KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 
 

YÖNETİM KURULU 

Prof. Dr. Fulya Günşar  -  Başkan 

Prof. Dr. Mesut Akarsu  -  2. Başkan 

Prof. Dr. Levent Doğanay  -  Genel Sekreter 

Prof. Dr. Murat Akyıldız -  Sayman ve Araştırma Sekreteri 

Prof. Dr. Zeki Karasu -  Üye 

Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu -  Üye 

Prof. Dr. Ramazan İdilman  -  Üye 

 

 

OKUL MÜDÜRÜ VE DÜZENLEME KURULU  

 
Mesut Akarsu 

Murat Aladağ 

İlker Turan 

Gökhan Kabaçam 

Suna Yapalı 

Genco Gençdal 

Nilay Danış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

EASL 2022 LONDRA’NIN ARDINDAN 
 

 Sayın Hocalarım Sevgili Meslektaşlarım, 
 
 EASL tarafından her yıl düzenlenen International Liver Congress 2022 

(Uluslararası Karaciğer kongresi) bu yıl İngiltere’nin başkenti Londra’da 

22-26 Mayıs 2022 tarihinde yüzyüze ve online katılım şeklinde 

düzenlendi. Covid pandemisi nedeniyle 2 yıldır yüz yüze yapılamayan 

toplantıya bu yıl 114 ülkeden yaklaşık 7000 kişi katıldı. Konuşmacılardan 

bir kısmının böyle prestijli bir kongreye bile yüzyüze katılmak yerine 

online sunuyu tercih etmesi, Covid pandemisinin etkilerinin hala devam 

ettiğini düşündürdü.  

 

Kongrenin ilk günlerinde birbuçuk gün süren postgraduate course’un 

konusu klinik hepatolojinin geleceğiydi. Özellikle Endo-hepatoloji olarak 

isimlendirilen ve ayrı odalarda video gösterimlerle de daha detaylı 

anlatılan Endoskopik Ultrason eşliğinde karaciğer biyopsisi ve portal 

basınç ölçümü sunularına ilgi büyüktü. Kongre sırasında dikkatimi çeken ve sizlerle paylaşmak istediğim 

bir diğer konu Hepatit D tedavisindeki yeni gelişmelerdi. Bulevirtide isimli subkutan uygulanan ilacın 

Hepatit D enfeksiyonu için 2 yıl önce Avrupa ilaç dairesince onaylandığı ve şu an Almanya gibi bazı Avrupa 

ülkelerinde satıldığı ama kullanım süresi ve dozu konusunun hala netleşmediği yeni ve ilginç bilgilerdi. 

Kongredeki State-of Art’lardan birisi Omicler ve büyük dataların geleceği üzerine idi. Böyle bir konunun 

ana konuşmalardan birine verilmiş olması bile yakın gelecekte mikrobiata, genomlar, omicler ve bilgisayar 

bilimlerinin hepatoloji dünyasında önemli bir yer edineceğini düşündürüyordu.  

 

Her yıl Avrupa’nın belli başlı şehirlerinden birinde gerçekleştirilen EASL kongresi bu yıl dünyanın en güzel, 

tarihi ve turistik şehirlerinden birisi olan Londra’da idi. Kongre merkezinden şehir merkezine hızlı tren 

hattıyla 15-20 dk içerisinde ulaşım mümkündü. Normalde her yıl Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirilen 

EASL kongresi bu yıl haziran ayının sonlarında yapıldığından çok güzel bir havada gerçekleşti. Uluslararası 

kongrelerin en güzel yanlarınan birisi özellikle yurt dışında yaşayan Türk hekimlerle biraraya gelinmesidir. 

Bu kongrede de Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’mizin kongrede açtığı standı ziyarete gelen 

hocalarımızdan birisi Almanya’da görev yapan ve hepatoloji alanında üretken ve aktif bir hepatolog olan 

Prof.Dr. Ali Canbay idi. Kendisiyle sohbetimiz sırasında önümüzdeki dönemde Alman Karaciğer Derneği’nin 

Prof. Dr. 
Murat Harputluoğlu 

 
İnönü Ün. Tıp Fak. Karaciğer 
Nakil Enstitüsü Transplant 

Hepatoloji, Malatya 
 



 

 
 

 

başkanı seçildiğini öğrenince, ülkemiz ve kendisi adına çok sevindik ve kendisinden ülkemizde ortak 

bilimsel aktiviteler yapma konusunda destek istedik. Destek talebimize her zamanki gibi olumlu yanıt 

veren hocamıza yeni görevinde başarılar dileyerek ayrıldık.  

 

Londra’da yapılan bu EASL kongresinin en dikkat çekici ve üzücü yanlarından birisi de ülkemizden katılım 

sayısının parmak sayısını geçmeyecek kadar az olmasıydı. Bu yıl ilaç firmalarının çoğu yurt dışı kongrelere 

-neredeyse sözleşmiş gibi- destek olmadılar. Bu olumsuz durumu kongreye katılan hekim arkadaşlarla 

konuştuğumuzda tarif edecek kelime bulamadık. Uluslararası kongreler, özellikle genç 

gastroenterologların dünyanın en bilimsel insanlarını yüzyüze gördükleri, tanıştıkları ve ikili ilişkiler 

geliştirebildikleri ortamlardır. İnsanların son bilimsel gelişmeleri ve çalışmaları, çalışmayı yapan kişilerin 

ağzından birebir duydukları, böyle bilimsel çalışmalara dahil olabilmek için motive oldukları bilimsel 

şölenlerdir. Uluslarası kongrelerde bilimsel ziyafetin yanı sıra farklı kültürleri tanımak ve görmek biz 

hekimlerin her anlamda gelişmesine katkı sağlar. Bu nedenle ilaç endüstrisinin uluslararası kongreler için 

destek olmamasının, sadece biz hekimleri değil ülkemizdeki bilimsel gelişimi de olumsuz etkilediğine 

inanıyorum ve gelecek yıl ülkemizden çok sayıda meslektaşımızın uluslararası kongrelere katılabilmesini 

diliyorum. Bu kongrenin benim için en güzel yanlarından birisi de kongrede Türk Karaciğer Araştırmaları 

Derneği standında bulunmaktı. Biraz önce bahsettiğim nedenlerden ötürü Dernek yönetiminden sadece 

Prof.Dr. Ramazan İdilman hocamız kongreye katılabildiğinden dolayı standı temsil etmek için orada 

Ramazan hocamızla bulunmak benim için gerçekten çok gurur vericiydi.  

 

Hepatolojiye gönül veren tüm meslektaşlarımızın önümüzdeki yıl Haziran ayında Avusturya’nın başkenti 

Viyana’da yapılması planlanan EASL 2023 kongresine katılabilmesi dileğiyle saygı ve selamlar… 



 

 
 

 

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü TKAD Faaliyetleri 
 
Bildiğiniz gibi viral hepatitler; kronik karaciğer hastalığının, siroz, hepatosellüler karsinom etyolojisinin ve 

transplantasyon endikasyonunun en önemli nedenleridir. İleri evrelere gelinceye kadar bulgu 

vermeyebiliyor veya birçok inaktif hepatitli hasta bilmeden veya bilerek bana bir şey olmaz diyerek 

dolaşmakta, hastalığı yaymakta ve kendisi de ileri evrelerde şifa aramaktadır. 

 

Bu nedenlerle; 2010 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü tarafından, hepatit B virüsünü ilk kez tanımlayan 

Nobel ödüllü ABD’li Doktor B.S. Blumberg’in onuruna doğum günü olan 28 Temmuz tarihi Dünya Hepatit 

Günü olarak belirlenmiştir. Bugünün amacı; ulusal ve uluslararası alanda hepatit hastalığı hakkında 

toplumu bilgilendirmek, farkındalığı artırmak, koruyucu önlemlere dikkat çekmek ve tedavi yöntemleri 

hakkında bilgilendirerek gelecekte viral hepatitleri insanlığı tehdit eden hastalıklar listesinden silmektir. 

Biz de TKAD olarak Viral hepatit savaşım derneği (VHSD) ile birlikte biri TKAD Dernek merkezimizde diğeri 

Lazzoni otelde, 2 tane basın toplantısı düzenledik, bu toplantılarımızda viral hepatit eliminasyon 

programları, bulaşma yolları, tedavileri, korunma, tranplantasyon gebeler için önemi gibi bir çok konu 

hakkında bilgi verdik, toplantımız basında, tlevizyonda ve sosyal medyada yer buldu farkındalığı artırmaya 

çalıştık. 

 

Ayrıca TKAD olarak bilgilendirme videoları hazırlayarak sosyal medyada paylaşımlar yaptık, afişler 

hazırladık ve bazı merkezlerimize yolladık, ilgilenen merkezlerimize de yollayabiliriz. İngilizce video da 

hazırlanarak The World Gastroenterogy Organization (WGO) ya iletilmiştir, onlar da sosyal medya 

paylaşımı yapacaklardır. Bu videolarda görev alan vbaşta Doç. Dr. Suna Yapalı olmak üzere tüm 

meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.  

 

Bu şekilde toplumda bilincin artarak halkımıza 

daha çok test yaptırıp, gizli olguları ortaya 

koyarak ve daha erken aşamalarda 

hastalarımıza tedavi olanağı sunmak ve viral 

hepatitler yıllar içinde tamamen ortadan 

kaldırmak istiyoruz. 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Yaşar Kemal Üstüne.. 

Hepimizin hayatının bir döneminde karşımıza çıkmış ve bir şekilde 

tanıştığımız büyük usta Yaşar Kemal, sadece Türk edebiyatının  değil 

dünya edebiyatının da önde gelen isimlerinden biridir. Yaşar Kemal’in 

şiir, hikâye, roman, röportaj, fıkra, deneme, makale, anı, halk bilimi 

türlerinde kırk beşin üzerinde eseri bulunmaktadır. Nobel Edebiyat 

Ödülü’ne aday gösterilmiş, eserleri kırka yakın dile çevrilmiş, çok sayıda 

ödül almıştır. Düzenli bir eğitim alamamış olmasına rağmen âşık 

edebiyatıyla yakından ilgilenmiş olması ve sanatçılarla yakın irtibatta 

olması onun edebiyatçı kişiliğinin temelini oluşturmuştur. Daha 

ilkokulda saz çalmayı öğrenmiş, şiirler ezberlemiş, Âşık Ali, Âşık Rahmi 

gibi âşıklardan ders almış, onların takdirini kazanmıştır. Daha sonra köy 

köy gezerek Koroglu destanı anlatmış, ağıt ,tekerleme,türkü halk 

hikayesi derlemeleri yapmıştır. İlk şiiri “Sahra” on altı yaşındayken 

yayımlanmıştır. Şiirle başlayan yaz hayatı daha sonra hikâye ve romana 

yönelmiştir. Bir yandan da gerek Turk edebiyatı gerekse dünya edebiyatı 

klasilekrinden çokça kitap okumuştur. 

“Benim temelimde ne kadar Balzac, Dostoyevski, Gogol, Çehov varsa o kadar da Köroğlu olduğunu 

sanıyorum.” 

Peki neden Yaşar Kemal? Aslında Zulfu Livaneli’nin ‘‘Gözüyle Kartal Avlayan Yazar Yaşar Kemal’’ 

kitabını görüp açıp inceledikten sonra, kitaplarını her ne kadar okumuş olsam da yeterince hakim 

olmadığım duygusuna kapıldım. Araştırma isteği duydum. Oysa ki yıllar önce tanışarak sohbet fırsatım 

olmuştu. Nüktedan ve sevecen yaklaşımıyla davet ettiği masasında, samimi kısa bir görüşmenin 

ardından bir daha göremedim bitmeyen koşuşturmalar arasında. O da hep koşuşturmuş aslında. Onu 

klasik olarak Çukurova ile özdeşleştirsek te aslında bir Anadolu ozanı. Hem de öyle bir ozan ki, 

çocukluğundan başlayan zorlu mücadele yolunda herkesi dinlemiş herkesi gözlemlemiş, araştırmış, 

okumuş, çalıp söylemiş. Aslında kendi kurtuluşunu sazda sözde şiirde romanda doğada bulmuş.  Öyle 

ki romanlarında baştan aşağı Çukurova yöresinin folklorik özelliklerini Çukurova’ya dışarıdan gelen 

farklı kültürlerin insanlarıyla harmanlanarak detaylıca anlatmaktadır. Sadece insanları değil doğayı ve 

barındırdığı her ögeyi de bir o kadar güzel gözlemlemiş ve insanla iç içe vermiştir. 

Prof. Dr. 
Çiğdem Arıkan 

 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
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O bir doğa aşığıdır ve dağlar, kayalıklar, ovalar, 

ağaçlar, çeşit çeşit otlar, çeşit çeşit hayvanlar 

yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır ve romanında dile 

gelirler. Onların her özelliğini ve davranışını 

hissederek satırlara aktarır, börtü böceklerin sesini 

bile… Nehir suyunun akışını tasvir ederken 

coşkusunu, soğukluğunu, hoyratlığını 

hissedersiniz. Torosların erişilmezliğini, yarpuz 

yarpuz kokan havayı bile solursunuz. İnsanların 

gerçeğine de o denli hâkimdir ki, “yarattığı” 

insanlar “gerçek” sanılır. Anlatımındaki özgünlük 

“düşle gerçeği, doğayla insanı iç içe” vermedeki 

hünerinden kaynaklanır. Karşımıza Türkiye’yi 

bambaşka bir gözle görmemizi sağlayarak, 

yepyeni bir güzellikle tanışmamıza vesile olur   

  

Onun büyük yazarlar kervanına katılmasını 

sağlayan neydi? Romanlarındaki mekanlar, doğa 

ve insanların yaşam kavgası bizim de dahil 

olabildiğimiz gerçeklikte nasıl oluyordu?  Sadece 

okumak bunun için yeterli olur mu? Sanırım onun 

yaşam plağını plakçalara koyup en başından dinleyerek başlamak anlamamıza yardımcı olacaktır.  Evet 

Çukurova bereketlidir  her açıdan ama yaşam zor ve o doğmadan başlamış herşey.  Özyaşam öyküsü çok 

hazindir ve  anlatırken, kendinden önce geçilmiş yolları, göçülen toprakları ve maceraları, ailesinin 

hatıraları üzerinden “yaşar”. Bu yaşanmış olayları da eserlerinde yeniden kurgulama yolunu seçer. 

Kimsecik Üçlemesi, aslında onun hayat hikayesidir. Annesinden dinlediği olaylar, bizzat yaşanmışçasına 

hâfızasında yer etmiştir. Ailesinin Van’dan Hemite’ye geliş macerası veya  göç hâdisesi, yazarın hayatının 

dönüm noktasını belirlediği için, yaşam öyküsünün de güçlü bir parçasıdır. Büyük anası, göç sırasında, 

ölmek üzere olan bir çocuk bulur. Yusuf adındaki bu çocuğu, evlat edinirler. Yıllar sonra Yusuf, Yasar 

Kemal’in babası Sâdık Efendi’yi göğsünden hançerleyerek öldürecek, sonra da başka bir suçtan on sekiz yıl 

hapis yatacaktır. Babası öldüğünde Kemal, henüz dört buçuk yaşındadır. Bu olay, onu derinden etkiler:  

Fotoğraf: 

Ara Güler 
 



 

 
 

 

“Ben, babam camide, o, namaz kılarken yanındaydım, hançerlendiği akşamdan sonra, sabaha kadar 

‘yüreğim yanıyor’ diye ağladım. Ardından da kekeme oldum ve on iki yaşıma kadar zor konuştum. (...) 

Babamın ölümüne uzun yıllar inanmadım ve onun mezarına hiç gitmedim. Uzun yıllar mezarlığın yanından 

bile geçmedim. Öldüğünden dolayı ona derinden kırıldım, küstüm. Herkesin babası yaşarken benim babam 

neden öldürülmüştü, bunu da bir türlü anlayamıyordum”   

Bunun acısını hep içinde taşımıştır. Ardından geçim sıkıntısı nedeniyle pamuk tarlalarında ırgatlık yapmış, 

pamuk ırgatlığı ile ilgili en ince bilgilere yaşayarak ulaşmıştır. Adana‟da ortaokula devam ederken bir 

yandan da çırçır fabrikasında işçilik yapmıştır. Ortaokulu son sınıfta terk ettikten sonra çeşitli işlerde 

çalışmıştır. Kuzucuoğlu Pamuk Üretme Çiftliği‟nde ırgat kâtipliği (1941), Adana Halkevi Ramazanoğlu 

kitaplığında memurluk (1942), Zirai Mücadele‟de ırgatbaşılığı, daha sonra Kadirli‟nin Bahçe köyünde 

öğretmen vekilliği (1941-42), pamuk tarlalarında, patozlarda ırgatlık, traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında 

kontrolörlük yapmıştır. Bütün bunlar çok farklı yaşamlar, insanlar ve coğrafyaları tanımasını sağlamış, 

onun aşçı yamağından usta aşçı olmasını sağlayacak yetenekler  kazandırmıştır. Çünkü o hep  mutfaktaydı 

ve hem toplayıcı hem pisirici hem tadımcı hem sunucuydu. 

 

Bir folklor derlemesi olan ilk kitabı Ağıtlar (1943), o güne değin hiç derlenmemiş ya da çok az ilgi gösterilmiş 

tekerlemeleri ve ağıtları gün ışığına çıkarmıştır. Bu ağıtları 16 yaşından itibaren derlemeye başlamış, daha 

sonra Karacaoğlan‟ın yayımlanmamış şiirleri üzerine çalışmıştır. Söz konusu derleme ve çalışmalar, ileride 

yazacağı romanların temelini  oluşturmuştur. 

 

Çukurova‟nın geniş biçimde makineleşmeye açılması ve verimli topraklar üzerindeki Ağalar arası rant 

savaşımının kızışması, bunun yoksul Çukurova köylüsü üzerindeki sonuçları Yaşar Kemal‟in romanlarının 

ilk evresinin ana temasını oluşturmuştur. İnce Memed. Yaşar Kemal denince akla ilk gelen romandır. Ağa 

baskısı karşısında dağa çıkan eşkiya İnce Memed‟le , bir destan kahramanını anlatırken aynı zamanda 

toplumsal yapıdaki aksaklıkların da eleştirisini yapar. Roman, ağalara karşı Çukurova‟nın yoksul halkına 

arka çıkan İnce Memed‟in halkı için savaşımını konu alır. Sonunda İnce Memed toprakları gerçek sahipleri 

olan köylülere dağıtır, Ağayı öldürür, dağa çekilip kayıplara karışır ve bir efsane kişisi haline gelir. Yazarın 

kendi deyimiyle “mecbur adamın” öyküsüdür İnce Memed. Ote yandan yazarın en belirgin olan doğayı da 

öyle bir betimler ki, bunu anlamazsanız İnce Memed’in hangi şartlarda yetiştiğini, mücadeleci kişiliğini, 

cesaretini anlayamazsanız. İnce Memed’i İnce Memed yapan biraz da çakırdikenidir çünkü. Burada Yaşar 

Kemal insanla doğa arasında müthiş bir paralellik kurar. Çakırdikeniyle Abdi Ağa özdeşleşir. Abdi Ağa nasıl 

köylüleri köle gibi çalıştırır, emeğini sömürürse; çakırdikeni de toprağı öyle sömürür. “Ot bitmez, ağaç 



 

 
 

 

bitmez, eşek inciri bile bitmez, işte orada çakırdikeni keyifle serile serpile biter, büyür, gelişir.”  Adaletin, 

eşitliğin, özgürlüğün olmadığı yerlerde de Abdi Ağa gibi ağalar, beyler, para babaları, kompradorlar biter, 

büyür, gelişir; kendilerinden başka kimseye yaşam hakkı tanımazlar. Yaşamak için tarlalarda çakırdikeni, 

toplumda da Abdi Ağa gibilerini sökmek gerek. İnce Memed’in mücadelesi ilkin çakırdikeniyle, sonra Abdi 

Ağa’yladır. İkisini de yener İnce Memed. Yener ama sonunda anlar ki ne tarlalarda çakırdikeni biter ne de 

toplumda ağalar. Çakırdikeninin yerini keven dikeni, devedikeni; Abdi Ağa’nın yerini de Ali Safa Bey, 

Mahmut Ağa, Arif Saim Bey alır. Yine de mücadelesinden vazgeçmez İnce Memed. Her cildin sonunda 

ağalar öldürülür, dikenler ateşe verilir, dağların dorukları apaydınlık olur, köylüler de bayram eder.  

 

Teneke (1967) ise, Çukurova yöresindeki çeltik Ağalarına karşı mücadele eden ve köylünün yanında yer 

alan genç ve idealist bir kaymakamın trajik öyküsünü işler.  Bütün bu eserlerde masal,şiir, türkü motifleri 

yer alır ve dram yerine duyarlılığın hakim olduğu bir anlatım biçimi dikkati çeker. Yaşar Kemal’in 

yaşadıklarından öğrendiği çok şey olduğu ve hepsinin derin izler bıraktığı aşikar:  

 

‘’Çocukluğumda kıtlık dönemlerinde halkın nasıl erenler ‘yarattığına’, onlara nasıl güvendiğine şahit 

olmuştum. Durum düzelince bu erenleri unuturlar hatta onlarla alay bile ederlerdi. İşte ben bunun 

hakkında yazdım. İnsanoğlu zor günlerde hep yarattığı efsanelere sığınmıştır. Bundan sonra da 

sığınacaktır. Tüm toplumlar nasıl efsaneler yaratıyorsa bunu bireyler de yapmaktadır. İnsan hayatın efsane 

ve gerçeğin birbirinden ayrılamaz bir bileşimi. İşte romanlarımda ben bunun üzerinde duruyorum yani 

sadece toplumun efsane ve hayaller yaratma yolları üzerinde duruyorum. İşte bazı toplumlarda bu 

melekenin tükenmesi ile yabancılaşmayı aynı şey olarak görüyorum’’ 

 

‘’Epope, insanlıktır” diyen Yaşar Kemal, Zeynep Oral’ın kendisiyle yaptığı söyleşide de efsanelerin önemini 

şu şekilde ifade etmektedir: 

 

“Destan söylene kayalıklardan ayrılıp şehre gelince İlyada’yı, Odysseia’yı, Gılgamış Destanı’nı, Dede 

Korkut’u buldum... Destanlara merak sardım. Nerede ne bulursam, destan adına okuyordum. (...) Şöyle bir 

düşünüyorum da, benim dünyamda, hiç olmazsa bir tek destanı sonuna kadar dinlememiş, o dünyanın 

içinde düş cennetlerine girmemiş bir kişi bulunabilir miydi? Hiç sanmıyorum. Benim köyümde, hiç olmazsa 

bir Karacaoğlan şiiri bilmeyene, o bir aptaldır, diye kız vermezlerdi kolay kolay. O Karacaoğlan ki, ‘Üç 

derdim var birbirinden ayrılmaz/ Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm,’ demişti. (...) Bütün epopeler doğaya 

bir minnettarlık türküsüdür. Bütün kötülükleri, karamsarlıkları aşarak, aydınlığa giden bir türküdür.”  



 

 
 

 

“İkinci efsane hikâyesi; bunun üzerinde çok durdum, başımdan da geçti o hikâye. Yer Demir Gök Bakır’ın 

hikâyesi, başımdan geçmiş bir kıtlık hikâyesidir. Şuna kanaat getirdim: Yer demir gök bakır oldu derler; bu 

bir deyimdir. Yerden bitmiyor, gökten yağmıyor. Sonsuz umutsuzluğu anlatır. Onda bir şey buluyor 

insanoğlu. Kendine bir evliya yaratıyor... Bir ümit ve bir düş dünyası yaratıyor. O düş dünyasına sığınıyor 

ve yaşamını ancak böyle sağlıyor. O düş dünyası olmasaydı, tarih boyunca insanoğlunun yaşaması 

zorlaşırdı.” 

 

Kemal’in eserlerindeki diğer esin kaynağı da dünya edebiyatının klasik yazarlarıdır. Küçük yaşlarından 

itibaren klasikleri okuyan yazar bunlardan da etkilenmiştir Klasiklerin büyük bölümü, insan soyunun 

ruhunun derinliklerinde iz bırakmış eserlerdir. Klâsikler, dünyanın her yerinde yaşanan benzer duygular ve 

yakın düşünüşlerin ifadeleridir. Olaylar, kişiler, mekânlar, gelenekler değişir; ama -örneğin- bir haksızlık 

karşısında duyulan öfke, o öfkenin hissedildiği ilk an, değişmez. Bir toplumun öfkeyi ayıplaması, o 

toplumun bireylerine, bu tepkiyi “öğretir”; başka bir toplumun öfkeyi yüceltmesi de o toplumun bireyinin 

-yine- öğrendiği bir şeydir. Öğrenmeden önceki durum, “ortak alan”dır ve bilinçdışında yaşamaya devam 

eder.. Bu nedenle, dünya edebiyatının değerli eserleri, onun için de temel kaynaklar olmuştur. Her fırsatta 

epiğe olan ilgisinden ve epiğin, onun eserlerindeki hayatî değerinden bahseden yazar, büyük klasik eserleri 

de bu noktadan kendi evrenine ve hayal dünyasına bağlamıştır.  

 

“Dünya edebiyatını da yakından izledim. Tolstoy, Çehov ve Dostoyevski’yi 20 yaşında okudum. Dünya 

edebiyatıyla kendi köklerimi birleştirmeye çalıştım. Faulkner ve Stendhal benim için özel önemi olan iki 

yazardır. Stendhal, epiği en iyi anlamış kişidir. Bir roman yazmaya başlamadan önce, iki yazarı okumaya 

kendimi yeniden zorlarım: Nâzım Hikmet’i dilimi canlı tutmak için, Stendhal’i, romanımın psikolojik 

sınırlarını genişletmek için. Malraux’un İnsanlık Durumu kitabını okuduğum vakit, yazını eskimiş 

buluyorum. Oysa Stendhal’in Kırmızı ve Siyah’ı sanki bugün yazılmış gibi. Modern Türk yazarlarını da biçim 

açısından Stendhal kadar çağdaş bulmuyorum. Faulkner’a gelince özellikle insan-doğa ilişkileri açısından, 

roman anlayışı açısından, aramızda ortak yanlar buluyorum.” 

 

Eserlerinin bu kadar gerçekçi ve hayatın içinden olması, psikolojik ögeler taşıması onun röportaj 

yazarlığına dayanmaktadır. Röportaj yazarlığı için Anadolu’da dolaştığı yıllarda, “dert biriktirir”. Gördüğü, 

tanıdığı herkes, bir şekilde ezilmiştir, bir noktada gariptir. Örneğin röportaj yapmak için gittiği Yozgat’ta 

karşılaştığı sıkıntılarla ilgili olarak şunları söylemiştir: “Bu hikâyeyi ister Kayseri’nin, ister Kırşehir’in, İster 



 

 
 

 

Yozgat’ın sayın... Uyar...”. Aslında mekanlar değişse de insan davranış ve tutumlarının çok değişmediğini, 

bunların sadece kılık değiştirdiğini mi anlatmaktadır? 

 

Röportaj yazarlığı, onun için roman evrenine açılan kapının önemli bir anahtarıdır. Yaşar Kemal, röportaj 

yazarının insanlarla olan ilişkisinin, gerçeğe yakın karakterlerin yaratımında da önemli bir kazanım 

olduğunun farkındadır. Röportajın bir diğer önemi de, insanları tanımaktır. Bu tanıma hali, not tutarak 

yapılamaz, konuşmanın içerisinde var olmak gerekmektedir. Gerçeğe inebilmek de ancak o olayı, o 

dünyayı yaşamak, yaşadıtan sonra yaratmakla mümkündür.  

 

Onun  roman kahramanları, yoğun duygular ve yoğun çıkmazların içinde yaşarlar. Bu insanların ifadeleri, 

içinde bulundukları durumları yansıtabilmelidir. Örneğin, Memed’in macerasının temelinde “ideal 

kasaba”nın arayışının ve koruyan, kollayan bir babadan yoksun olmanın yatması, onu dağlara vuracaktır. 

Memed, aslında köyünden kaçarken, bu iki kırılgan istekle bu çocuksu ruh haliyle maceraya girmektedir. 

Yazar, Mübadele’nin öyküsünü yazmak istediğinde de, bu işin zorluğu karşısında önce çekinir; ama 

neredeyse yirmi yıllık bir araştırmanın ardından, Bir Ada Hikâyesi nehir serisini yazmaya başlar. 

 

“Dağın Öteki Yüzü”üçlemesinin ilk kitabı olan Orta Direk’te bir yol hikayesini anlatır yazar. Toros’ların 

ötesinde ki bir köyün insanlarının, her yıl pamuk tarlalarında ırgatlık yapmak için, Çukurova’ya doğru yola 

koyuluşlarını, günlerce yol alışlarını konu eden kitap, tabiatın zor şartları altında günlerce süren bir 

yolculuğun öyküsünü anlatır. Dizinin ikinci kitabı Yer Demir Gök Bakır, geçmişten günümüze dek  devam 

eden, umudunu yitirmiş tüm toplumların yaptığı gibi kendileri için bir kahraman arayan ve  kurtarıcı olacak 

bu kahramanı yine kendileri oluşturan köylüler anlatılmaktadır. Üçlemenin son kitabı Ölmez 

Otu’nda  yaratılan bu kurtarıcı kahramanın yine halkın eliyle yıkıldığını görürüz 

 

Anlatmakla kendisi cilt cilt roman olacak Yaşar Kemal’e dair derleyerek yazdıklarımın çok yetersiz 

olduğunun farkındayım. Burada sadece kulağa kar suyu kaçırmak şeklinde bir amaçla daha cok ta onu daha 

iyi tanıma,Çukurova’yı ve doğasına bir kez daha selam vermek isteği ile bu satırlar oluştu demek yanlış 

olmaz sanırım. Özetle Usta kalemin, Anadolu insanının sözlü anlatım geleneğinin ürünleri olan 

destanlardan, ağıtlardan, halk öykülerinden, masallardan, türkülerden ve çağdaş roman tekniklerinden 

yararlanarak vardığı biçim ve üslup onu her bakımdan özgün bir çağdaş sanatçı kimliğine ulaştırmıştır. 

Kurduğu imge ve mit dünyası, benzetmeler, betimlemeler, doğanın tüm yönleriyle anlatımı, kullandığı dil, 

yerel sözcükler ve deyimler, atasözleri, yakarışlar, sövgüler onun anlatımını canlı ve etkileyici kılan 



 

 
 

 

özellikler olarak göze çarpmaktadır. Altmış yıl süren yazarlık yolcuğunda evrensel olmanın önemi yanısıra 

yöresel değerlerin de kaybedilmemesi gerektiği vurgusu da çarpıcıdır:  

 

“Dünya binbir çiçekli bir kültür bahçesidir. Kültürler, silahlı emperyalizme kadar, her yerde birbirlerini 

beslemişlerdir. Uygarlıklar da öyle. Akdeniz’i örnek vermek isterim. O binbir çiçeğin kaynaştığı bir yerdir. 

Demem o ki Akdeniz Bölgesi dünyanın daha fazla kültür çeşitliliğine sahip olmuştur. Dünyanın kuzeyinden, 

doğusundan, güneyinden, batısından gelen insanlar elbette kültürlerini de birlikte getirmişlerdir. 

 

Bugünkü dünya uygarlığı Akdeniz’den doğmuş diyebiliriz. Bu yaratıcı kültüre Akdeniz’e göç etmeyen uzak 

kültürlerin de yardımı olmuştur. Tarihe bakacak olursak dünyamızdaki ulaşımın bir tansık olduğunu 

görebiliriz. Özellikle Akdeniz’deki ulaşım, küreğin, yelkenin icadı, dünyanın dört bir yanından gelen kıyılara 

yerleşen kültür alışverişi yeni bir dünyanın yaratılmasına yetmiştir. 

Dünyanın şimdi başı belada. Dünyamız şimdi tek kültürlü bir dünyaya doğru başını almış gidiyor. Bu 

insanlığı insanlıktan çıkaran bir durumdur. Tek kültürlü bir dünyada insanlığın halini bir göz önüne 

getirelim: Tek çiçeğe kalmış, tek renge, tek kokuya kalmış bir insanlık ve tek dile kalmış bir dünya.” 

  

Okudukça daha iyi tanıdım, tanıdıkça daha çok hayran oldum. Torosları kucaklayasım geldi.  İnsan sever 

doğa sever Yaşar Kemal her zaman yaşayacak… 

Sözler uçar ,yazılar kalır…. 
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