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ödülleri; hem bazılarının 4 bilim kadını tarafından alınması 

hem de hepatit C ile ilgili olması daha çok ilgimizi çekti. Dr. 

Özdal Ersoy bu konuyu çok güzel tarihçesi ile kaleme aldı. Gü-

zel yazısı için kendisine çok teşekkürler. Böyle özel bir ödülün 

ülkemizde Gastroenteroloji alanında da olmasını dilemek belki 

hayal ama hayal etmenin büyük başarıların başlangıcı olduğu-

nu da unutmayalım. 

Pandemi hayatımızı çok zorlaştırdı, dostlarımızı, kucaklaşma-

yı özledik, evlere hapsolduk ama online toplantılar sayesinde 

havaalanlarındaki kargaşadan, uzun yolculuklardan kurtulduk. 

Endüstrinin daha ekonomik hale gelen katılım ücretleri için 

daha fazla destek vermesi belki de yaşadığımız olumlu geliş-

melerden. Aşılarla ilgili olumlu sonuçlar sevindirici ve tünelin 

ucunda ışık görünüyor artık. Elbet pandemi bitecek ama artık 

bazı şeyler değişecek, belki de bilimsel toplantıların bir kısmı 

online devam edecek, çok kıymetli olan zamanımızı daha ve-

rimli kullanacağız, belki de gereksiz tüketimler de olmayacak, 

dünyamızı daha fazla korumamız gerektiğini de çok iyi anladık.

Bu pandemi esnasında canla başla çalışan tüm sağlık çalışan-

larına sağlık, huzur, başarılar ve dayanma gücü; bu savaşta 

kaybettiğimiz sağlık çalışanlarına ve vatandaşlarımıza Allah’tan 

rahmet yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dilerim.

Yeni yılımız 2021’in sağlık, huzur ve başarılar getirmesi, pande-

minin sona ermesi, normal günlere dönmemiz dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımla..

2020’yi hayırlısı ile uğurlayacağız. Hepimizin de zor günler 

geçirmekte olduğu kötü bir yıl oldu. Covid 19 pandemisi ne-

deniyle hem AASLD hem de 37. Ulusal Gastroenteroloji Haf-

tası yüz yüze yapılamasa da online olarak yapıldı ve yüksek 

katılım ile bu 2 bilim şöleninden yararlanmış olduk. Özellikle 

TKAD’ın ve başkanımız Ramazan İdilman hocanın girişimi ile 

birçok meslektaşımıza AASLD’ye katılma olanağı sağlanması 

özellikle de ilk kez katılabilen arkadaşlarımız tarafından çok 

olumlu karşılandı. Bu konu ile ilgili olarak yazısında başkanımız 

Ramazan hoca sizi “AASLD-TASL Digital Hepatology Connect” 

toplantısına davet ediyor. 

Bu sayımızda değerli hocamız Prof. Dr. Hanefi Çavuşoğlu kendi 

akedemik hayatını ve Ege Üniversitesi Namık Kemal Menteş 

Gastroenteroloji Kliniği’nin ve gastroenterolojinin yan dal ge-

lişim öyküsünü kaleme aldı. Prof. Dr. Hanefi Çavuşoğlu; klini-

ğimizin kurucusu Namık Kemal Menteş hocadan sonra yıllarca 

başkanlığını yapmış, dürüst, çok çalışkan, prensiplerine bağlı, 

azimli kişilik yapısı ve adil yönetimi ile bize her açıdan örnek 

olmuş, kliniğimizde çok sayıda uzman ve öğretim üyesi yetiş-

tirilmesini sağlamış, ERCP’yi kliniğimizde ilk yapan ve motili-

te laboratuvarını kuran bir hocamızdır. Hocamızın akademik 

hayatı özellikle genç arkadaşlarımıza örnek olacak türden bir 

azim ve çalışkanlık öyküsü içeriyor ve hocam olmasına rağmen 

bazı detayları ben de yeni öğrendim ve çok etkilendiğimi de 

belirtmek isterim. Hocamıza, bu güzel yazısı için çok teşekkür 

eder, sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler dilerim. Bu yılki Nobel 
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tısı dijital ortamda yapılacaktır. Her iki derneğin yönetimi bu 

toplantılara oldukça değer vermektedir. Ocak ayında yapıla-

cak “Connect” toplantısında tam 12 AASLD fakülte üyesi 

bizlerle birlikte olacaktır. AASLD yeni Yönetim Kurulu üyeleri-

nin hemen hemen tamamı bu ortak toplantıya katılacakladır. 

Değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi 13-16 Kasım 2020 tari-

hinde AASLD 2020 “TLMdX Digital Experience” toplantısı 

yapıldı. AASLD kongresi ilk defa dijital ortamda oldu. Ön-

ceki yıllarda yüz-yüze yapılan AASLD kongrelerine çeşit-

li nedenlerden dolayı, çok istenilmesine rağmen ne yazık 

ki ülkemizden çok sınırlı sayıda uzman katılabilmekteydi. 

Gastroenteroloji yan dal araştırma görevlileri ve uzmanları, 

hatta öğretim üyelerinin büyük bir kısmı ne yazık ki AASLD 

toplantılarına katılamamaktaydı. AASLD Yönetim Kurulu ile 

yaptığımız görüşmeler sonucunda, 15-16 Ocak 2021 tarih-

leri arasında yapılacak olan “AASLD TASL Digital Hepato-

logy Connect” toplantısına kayıt yaptıranlara aynı zamanda 

AASLD 2020, TLMdX toplantısına ücretsiz katılım sağlan-

ması konusunda anlaşıldı. Böylece, ilk defa bir AASLD top-

lantısına ülkemizden hemen hemen tüm gastroenteroloji 

araştırma görevlileri, uzmanları olmak üzere çok geniş bir 

katılım sağlanmıştır. Karaciğer konusunda yapılan yeni araş-

tırmalardan, güncel gelişmelerden faydalanılmıştır. Bugüne 

kadar yapılan geri bildirimler oldukça memnuniyet vericidir. 

AASLD 2020 toplantı platformunun 16 Şubat 2021 tarihine 

kadar açık olacağını, istenildiği zaman tekrar girilebileceğini 

yeniden hatırlatmak isterim. 

Karaciğer ve hastalıkları ile ilgilen herkesi, araştırmacıları, 

hekimlerimizi 15-16 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak 

olan “AASLD-TASL Digital Hepatology Connect” toplantısı-

na katılımlarını bekliyoruz. 

Bildiri başvuru sayfası açılmıştır, özgün çalışmalarınızı, olgu 

bildirilerinizi bekliyoruz.

Siz değerli üyelerimize başarılı ve verimli bir kongre geçir-

menizi dilerim.

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimiz Avrupa Karaciğer Derneği (EASL), Ameri-

kan Karaciğer Derneği (AASLD) ve Uluslararası Karaciğer 

Transplantasyon Derneği (ILTS) gibi uluslararası paydaşları 

ile birlikte her yıl ortak bilimsel toplantılar yapmaktadır. Bu 

uluslararası paydaşların arasına önümüzdeki yıl İngiliz Ka-

raciğer Derneği’nin de (BASL) katılacağını memnuniyetle 

bildiririz.

TKAD, 2017 yılından beri AASLD ile birlikte, iki yılda bir 

ortak bilimsel toplantılar yapmaktadır. “AASLD-TASL Con-

nect Meeting” toplantılarının amacı, AASLD kongresine 

ülkemizden ve komşu ülkelerden katılamayan araştırmacı-

ları, hekimleri ve konu ile ilgilenen uzmanları, Batı ve Doğu 

arasında köprü görevi olan İstanbul’da bir araya getirerek, 

AASLD kongresinde konuşulan önemli konuları, aynı kişiler 

tarafından yeniden sunulması, ilgili konularda bölgesel veri-

lerin sunulması ve fikir alış-verişinde bulunulmasıdır. Bu or-

tak toplantılar AASLD toplantısının bitiminden hemen sonra 

planlanmakta ve AASLD’de konuşulan 4 ya da 5 sıcak konu 

başlığı AASLD TASL “Connect” toplantısı için seçilmekte-

dir. Seçilen bu konular AASLD’den ve TASL’dan konusunda 

deneyimli çok değerli konuşmacılar tarafından sunulmakta, 

katılımcılar ile interaktif olarak tartışılmaktadır. Bununla bir-

likte yan dal araştırma görevlileri için “Trainee Workshop” 

başlığında bir panel düzenlenmektedir. Bu panelde, AASLD 

fakülte üyeleri, araştırma görevlilerine bilimsel araştırmaya 

katılma, araştırmanın başlatılması, yürütülmesi, başarılı bir 

şekilde sonuçlandırılması, uluslararası dergiye yazılması, 

ulusal ve uluslararası araştırma desteklerine başvuru hazır-

lanması gibi konularda önemli noktaları kendi deneyimleri 

ışığında aktarırlar. 

Sizlerden gelen güzel geri bildirimler doğrultusunda her iki 

derneğin Yönetim Kurulları bu toplantılara düzenli olarak 

devam edilmesi yönünde karar almışlardır. COVID pande-

misinde de bu toplantılara ara verilmeden devam edilmesi 

kararlaştırılmıştır. Bildiğiniz gibi 15-16 Ocak 2021 tarihleri 

arasında “AASLD-TASL Digital Hepatology Connect” toplan-

Prof. Dr. Ramazan İDİLMAN

TKAD Yönetim Kurulu adına, Başkan

AASLD - TASL Digital Hepatology Connect
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Prof. Dr. Hanefi ÇAVUŞOĞLU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ’NİN KURULUŞU

mediğimiz bir nedenle Türk sınıflarını Eski Üsküp’teki Tefey-

yüz Türk Ortaokulu’na naklettiler. Bu değişiklik uzun sürme-

di, ertesi yıl 1954/55 eğitim öğretim yılında yine Nikola Karev 

öğretmen okuluna dönüldü.

Psikoloji dersimize okul müdürü geliyordu. 3. sınıfta eğitimi-

me başarılı bir şekilde devam ederken eğitim öğretim yılının 

ortasında benim bursum kesildi. Psikoloji dersimizin sonunda 

öğretmenimiz olan okul müdürünün peşinden odasına git-

tim. Bursumun kesilmiş olduğunu, bu nedenle okuldan ay-

rılmak zorunda olduğumu söyledim. Sen merak etme, ben 

Ustrumca Valiliği’ne yazı yazacağım, sana burs gönderilme-

sini sağlayacağım dedi. Teşekkür ettim ve odasından çıktım. 

Bir ay sonra bana yine burs gelmeyince aynı şekilde müdür 

beyin dersinin sonunda yine odasına gittim ve arkadaşlarımın 

aksine bana burs gelmediğini, bu nedenle okuldan ayrılmak 

zorunda olduğumu bildirdim. Bana aynen şunu söyledi: Türk 

sınıfında 13 öğrenci var, sen ayrılırsan sınıfın dağılma olasılığı 

var. Bu durum bizim eğitim politikamıza uygun değil. Okul 

masraflarının yarısını baban ödesin, diğer yarısını ben başka 

bir fasıldan ödeyeyim dedi. Babama sorayım dedim, teşekkür 

ederek odasından çıktım. Sonradan öğrendim ki babam Tür-

kiye’ye aile boyu göç etmek için Yugoslavya yurttaşlığından 

ayrılma başvurusu yapmış. Bu nedenle benim bursum kesil-

miş oldu.

1953 yılında Türkiye ile Yugoslavya devletleri arasında Türkle-

rin Türkiye’ye göçü antlaşması imzalandı. Bu bir serbest göç 

antlaşmasıydı. Yugoslavya bir kişinin Yugoslavya yurttaşlığın-

dan ayrılıp Türkiye’ye göç edebilmesi için Yugoslavya sınırla-

rı içindeki tüm taşınmaz varlıklarını satmış olması koşulunu 

getirdi. Türkiye’nin de koşulu vardı. Bu bir serbest göçtür ve 

göç edenler Türkiye Cumhuriyeti’nden herhangi bir hak tale-

binde bulunmayacaklar.

1955 yılının Mayıs ayı sonunda ben 4 yıllık öğretmen okulu-

nun 3. sınıfını pekiyi derece ile bitirdiğime ilişkin diplomamı 

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ 

KLİNİĞİ’NE GİDEN UZUN İNCE BİR YOL

1936 yılında Makedonya’nın Ustrumca ilinin Oravisa köyün-

de doğdum. Eski Yugoslavya döneminde azınlıkların okuma 

olanağı olmadığından ben ilkokula gecikmeli olarak, Yugos-

lavya Federatif Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, 

1945 yılında başladım. Yeni yönetim azınlıklar için ana dille-

rinde ilkokul eğitimini zorunlu duruma getirdi. Köyümüzde 

Türkler Makedonlara kıyasla çoğunluktaydı. Bunun sonucu 

olarak Türk sınıflarının öğrenci sayıları Makedon sınıflarına 

kıyasla daha kalabalıktı. Türk öğretmen kadrosu okuma yaz-

ma bilen kurs öğretmenlerinden oluşuyordu.

Ortaokula köyümüze 4 km uzaklıktaki Radoviş kasabasında 

“Kosta Susinov” Makedon ortaokulunda, ilk kez o yıl açıl-

mış olan “Turska paralelka” olarak adlandırılan Türk sınıfın-

da başladım. İlk yıl yalnız bir Türk öğretmenimiz vardı. Diğer 

dersler Makedonca’ydı. İkinci sınıfta Türk öğretmen sayımız 

ikiye çıktı. Ben 3. sınıftayken ortaokul 3 yıldan 4 yıla çıkartıldı.

Ortaokul 3. sınıfı pekiyi derece ile bitirmiş olanların 4. sınıfa 

devam etmeksizin Üsküp’te “Nikola Karev” öğretmen oku-

lunda da açılmış olan Türk sınıfına (Turska paralelka) gidebi-

lecekleri kararı çıktı. Bu fırsattan yararlanarak ben 1952/53 

eğitim yılında Üsküp “Nikola Karev” Makedon öğretmen 

okulunda Türk sınıfı öğrencisi oldum. Yatılı ve burslu öğren-

ciydim. Türk sınıfı olarak sınıfımızda 13 öğrenci vardı (İlk Türk 

sınıfı uygulaması 1951/52 eğitim öğretim yılında başlatılmış.).

Ortaokulda olduğu gibi öğretmen okulunda da iki Türk öğ-

retmenimiz vardı. Biri Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, diğeri 

Tarih ve Coğrafya öğretmeniydi. Diğer derslerin tamamı Ma-

kedon öğretmenler tarafından Makedonca veriliyordu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun terk etmek durumunda kaldığı 

bu topraklarda bizler azınlıkta olmamız nedeniyle bir ezik-

lik duygusu içinde derslerimize Makedon öğrencilere kıyasla 

daha sıkı çalışmak zorundaydık. 1953/54 eğitim yılında bile-
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mir’de Namık Kemal Lisesi, Atatürk Lisesi ve Kız Lisesi olmak 

üzere 3 lise vardı. Koşulları öğrenmek amacı ile başvurduğum 

Namık Kemal Lisesi yönetimi, Maarif Vekaleti’nin vermiş ol-

duğu denklik belgesini inceledikten sonra benim dışarıdan 

lise bitirme sınavlarına girdiğimde Lise 1, Lise 2 ve Lise 3’ten 

üçer soru sorulacağını ve her sınıftan geçerli not almamın 

koşul olduğu bilgisini verdi. Dışarıdan lise bitirme sınavlarının 

İzmir’de 4 yıllık sürelerle, 3 lise arasında dönüşümlü olarak 

yapıldığı ve bu dönemde sınavların Atatürk Lisesinde yapıl-

dığı bilgisini de edinmiş oldum. Öğretmen okulu 3. sınıfını 

bitirmiş olan bir kişinin dışardan lise bitirme sınavlarına gir-

mek zorunda kalması kabul edilebilir bir şey. Ancak adeta 

ortaokul mezunuymuş gibi Lise 1, 2, 3 sınavlarından sorumlu 

tutulmanın verdiği sıkıntıyı yaşadım.

Vakit ilerledikçe tek seçenek olarak kalmış olan bu yola ısın-

maya başladım. Tezgahtarlığa devam ederken Lise 1, 2 ve 

3’ün kitaplarını satın aldım ve hazırlanmaya başladım. Tür-

kiye’ye ayak bastığım 1955 yılı Haziran ayından bir yıl sonra 

1956 yılı Haziran döneminde İzmir Atatürk Lisesi’nde dışarı-

dan lise bitirme sınavlarına girmeye başladım. O dönemde 3 

sınıfın toplam 21 olan derslerinden 16’sını verdim, geride 5 

dersim kaldı. Felsefe ve Psikoloji sınavlarının jürisindeki 3 öğ-

retmenden biri okul müdürü Enver Demir’di. Öğretmen oku-

lunda Psikoloji ve Felsefe dersleri kapsamlı okutulduğundan 

bu sınavlarım çok başarılı geçti. Ayrıca jüri üyeleri, göçmen 

olmam nedeniyle geçmişimle de ilgilendiler. Sınavların son 

günlerinde ben birkaç arkadaşla merdivenlerde otururken, 

adı geçen sınav jürisi başka bir sınavdan çıktıklarında, müdür 

bey beni görünce sınav sonuçlarımı sordu. Teşekkür ettim. 

Çok yakındaki müdür odasına girdiğimizde, hakkımda bilgi 

sahibi olduğunu bildiğimden kendilerine; “Efendim bildiğiniz 

gibi ben bir göçmenim, sınavlarımın çoğunu başarılı bir şekil-

de tamamladın, geriye 5 sınavım kaldı. Çalışman gerekiyor. 

Bana okulunuzda bir görev verilirse çok sevinirim” dedim. 

Müdür bey, doğrusu daha fazla bir şey sormadan, hemen 

manyetolu telefonu çevirdi ve “Tahsin bey, okulumuz muha-

sebesinde bir elemana ihtiyacımız vardı, odamda dışarıdan 

lise bitirme sınavlarına giren bir öğrencimiz var, onu muha-

sebeye alalım” dedi. İçimden “ilk defa kaderim değişiyor 

galiba” dedim. Nitekim 1956 yılının Eylül ayında muhasebe 

bürosunda çalışmak üzere müstahdem kadrosuna atamam 

yapıldı, yani ben devlet memuru oldum.

(Svidetelstvo-Şahadetname) aldım. Bu belgemin Türkiye’de 

geçerli olması için okul müdürlüğünün Üsküp Eğitim müdür-

lüğüne hitaben bir yazı yazması gerekirdi. Psikoloji öğretme-

nimiz olan müdür beyin odasına gidip Yugoslavya yurttaşlı-

ğından ayrılmış olduğumuzu ve Türkiye’ye göç edeceğimizi 

söylemek zorunda kalınca kızgın bir şekilde bu olamaz dedi 

ve ekledi “Ben senin okul masraflarının yarısını ödedim, bu 

durum duyulursa ben ne yaparım?” dedi. Yine de gerekli 

belgeyi imzalayıp verdi. Öğretmen okulu eğitim süresi 4 yıl 

olduğundan öğretmen olmadan köyüme döndüm. Kısa bir 

süre sonra, 1955 yılı Haziran ayında ailecek, özlemini duy-

duğumuz ana yurdumuza ulaşmak amacı ile yola koyulduk. 

Serbest göçmen olarak Manisa ili Akhisar ilçesine yerleştik.

İlk iş olarak diplomamı denkliğinin belirlenmesi için, o günkü 

adı ile Maarif Vekaletine gönderdim. Akhisar’da çetin yaşam 

mücadelesi başlamış oldu. İlk günden itibaren amele pazarı-

na çıkıp çapa çapalama, zeytin toplama ve benzeri işleri yap-

maya başladık. Kısa bir süre, hiç sempati duymadığım mani-

fatura dükkanında tezgahtarlık yaptım.

Yaz bitti, okullar açıldı, Maarif Vekaletinden diplomama yanıt 

gelmediğinden o yıl öğretmen okuluna devam etme olanağı-

nı yitirdim. Bunun üzüntüsünü yaşarken bir süre sonra Maarif 

Vekaleti’nden gecikmeli olarak gelen karara göre, Üsküp’te 

4 yıllık öğretmen okulunun 3. sınıfını bitirmiş olmama karşın, 

Türkiye’de 3 yıl olan öğretmen okulunun 2. sınıfına geçen-

ler derecesinde kabul edilmiştim. Hüzünlendim, düş kırıklığı 

yaşadım. Öğretmen olma çabam ve hayalim de suya düşmüş 

oldu. Bundan sonra kafamda sürekli ne yapabilirim sorusu 

dolaşıp durdu. Doğrusu ne yapabileceğimi bilemiyordum.

Bu kafa karışıklığı ile Kasım ayında İzmir’e geldim ve bir ta-

nıdığımız aracılığı ile bir kösele satış dükkanında tezgahtar 

olarak çalışmaya başladım. Kaderde yine hiç sempati duyma-

dığım bir mesleği yapmak varmış. İçimde sürekli haksızlığa 

uğramışlık duygusu vardı. Bir süre sonra çalıştığım yere yakın 

mesafede, Konak’ta İzmir Valiliği Külliyesi’nde olan, yine o 

zamanki adı ile Maarif Müdürlüğü’ne bir kez değil, birkaç 

kez giderek maruz kaldığım haksızlığı dile getirmeye çalıştım. 

Son seferinde müdür yardımcısı Orhan öğretmen bana: Evla-

dım olan olmuştur, bunu düzeltmek mümkün değil, gel sen 

“DIŞARIDAN LİSE BİTİRME SINAVLARINA” gir dedi.

Hemen sevinerek kabul edilebilecek bir öneri değildi. Zaman-

la çaresizlik içinde bu teklifi değerlendirmeye başladım. İz-
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bilinmiyordu. Menteş hoca, daha sonraki dönemde İç hasta-

lıkları öğretim üyelerine, branşlara ayrılmaları önerisinde bu-

lunduğunda “İç hastalıkları bir bütündür, ayrılamaz” yanıtını 

alıyordu. Doç. Dr. Namık Kemal Menteş’in idealinde yalnız 

gastroenteroloji hastalarına sağlık hizmeti vermek, gastroen-

teroloji bilim dalında araştırma yapmak, bilimsel eserler ver-

mek vardı. Doçent olarak atandığı 35 yataklı 2. İç Hastalıkları 

Kürsüsü’nde bu idealleri gerçekleştiremeyeceğini biliyordu.

Bu nedenle zorlu fakat doğru yolu seçti. Devlet hastanesine 

başvuran gastroenteroloji vakalarının tümüne bu serviste sa-

hip çıktı. Geceleri gastroenteroloji ile ilgili ders kitapları yaz-

maya başladı.

1963 yılı Haziran ayında ihtisasa başladığım 2. İç Hastalıkları 

Kliniği’nde hangi teknolojik olanaklar vardı? EKG cihazı, ba-

zal metabolizma ölçümü yapan hantal bir aparey. Daha son-

ra, o gün için ileri teknoloji olarak kabul edilen cell counter 

ve protein elektroforezi.

Kliniğimiz asistanları Devlet hastanesindeki Gastroenteroloji 

kliniğine rotasyona gönderiliyordu. Bana sıra İç hastalıkların-

daki ihtisas süremin sonuna doğru geldi ve tesadüfen benim 

rotasyon sürem 6 aya uzatıldı. Gastroenteroloji bilim dalına 

Atatürk Lisesi yatılı okul olduğundan ben aynı zamanda li-

senin yatılı öğrencisi gibi oldum. Muhasebe işlerine dört elle 

sarıldım. Geri kalan 5 dersime iyi hazırlanma fırsatı buldum. 

1957 yılında geri kalan sınavları da başarı ile tamamlayarak 

Atatürk Lisesi’nden mezun oldum.

Öğretmen okulu kökenli olmam ve parasız yatılı okul olması 

nedeniyle ben İstanbul’da Çapa Yüksek öğretmen okuluna 

gitmeyi planlıyordum.

Muhasebe müdürü ve okul yönetimi, İzmir’deki bir fakülte 

veya yüksek okulu kazanmam durumunda muhasebedeki 

görevime devam edebileceğimi söyledi. İzmir’de 1955 yılın-

da açılmış olan Ege Üniversitesi (Tıp ve Ziraat Fakülteleri) ve 

YETO (Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu) vardı. Tercihim Tıp 

Fakültesi oldu. 1955 yılında İzmir’e geldiğimde seyrek de olsa 

karşılaştığım, konuşmalarından Tıp Fakültesi öğrencileri ol-

dukları anlaşılan gençleri gördüğümde nasıl hüzünlendiğimi 

anımsadım. İşte şimdi ben de zor yolları ve engelleri aşarak 

Tıbbiyeli oldum diye sevindim. Böylece Atatürk Lisesi’nde 

müstakil barınma olanağım oldu. Bu şekilde gece gündüz 

demeden iki görevi bir arada yürütmeye çalıştım. Verimli bir 

6 yıl böyle geçti. Böylece ben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin 

ilk mezunlarından değilse de 3. mezunlarından biri oldum.

Mezun olur olmaz, o günkü adı ile 2. İç Hastalıkları Kürsü-

sü’nde ihtisasa başladım. Kürsü başkanımız Prof. Dr. Ömer 

Yiğitbaşı idi.

EGE’DE GASTROENTEROLOJİNİN TEMELİ ATILIYOR

Doç. Dr. Namık Kemal Menteş Ankara’da Gülhane Tıp Aka-

demisi’nde öğretim üyesidir. Amerika Bileşik Devletleri’nde 

önemli Tıp merkezlerinde Gastroenteroloji eğitimi almıştır. 

Doğası gereği askeri kurallar kendisinde sıkıntılara neden 

olduğundan GATA’dan istifa etmiştir. Sağlık Bakanlığı’ndan 

İzmir’de Konak Devlet Hastanesi’nde Gastroenteroloji Klini-

ği açılmasını ve bu kliniğe şef olarak atanmasını sağlamıştır. 

Beraberinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. İç Hastalıkları 

Kürsüsü’ne öğretim üyesi olarak atanmıştır.

Tıp Fakültesi 2. İç Hastalıkları Kürsüsü’ne ataması yapılabile-

cek olan bir gastroenteroloji doçenti, neden bir Devlet has-

tanesinde Gastroenteroloji servisi açılması ve bu servise şef 

olarak atanması için uğraş vermiştir? sorusu akla gelebilir. 

Nedeni şudur; 1960’larda ve devamında uzun süre ülkemiz-

de Tıp fakültelerinde anabilim dalları vardı, yan dal gerçeği 
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Dr. Sadun Koşay. Gastroenteroloji uzmanı, doçent ve profe-

sör oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kuruluşuna katıldı. Ay-

rıca Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji 

Kliniği’nin gelişmesinde katkısı oldu.

Dr. Tali Özgenç. Gastroenteroloji uzmanı oldu. Devlet hasta-

nesi İç hastalıkları kliniğinde çalışmaya devam etti.

Dr. Orhan Aksoy. Gastroenteroloji uzmanı oldu. Menteş 

hocanın insiyatifi ile SSK Tepecik Hastanesi’nde Gastroen-

teroloji kliniği açıldı ve Dr. Orhan Aksoy buraya şef olarak 

atandı. Emekli oluncaya dek görevini başarılı bir şekilde sür-

dürmüştür.

Dr. Naci Çalış. Gastroenteroloji uzmanı oldu. Klinikte ça-

lışmaya devam etti. 1973 yılında Gastroenteroloji kliniği 

Bornova’da yapımı tamamlanmış olan yeni hastaneye ta-

şındıktan kısa bir süre sonra Devlet hastanesinde boşalan 

Gastroenteroloji servisi şefliğine atandı. Daha sonra inşaatı 

tamamlanmış olan Yeşilyurt’taki Atatürk Devlet Hastanesi’n-

de Gastroenteroloji kliniği şefi olmuştur. Aynı hastane daha 

sonra Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’ne dönüştürüldüğünde Gastroenteroloji Bilim Dalı 

başkanı oldu. Emekli oluncaya dek soyadından aldığı emir ile 

arı gibi çalışmıştır.

Gastroenteroloji Kliniğinin İkinci Dönem Asistanları

Dr. Ömür Aküzümcü, Gastroenteroloji uzmanı oldu.

Dr. Yücel Batur, 1969. Gastroenteroloji uzmanı, doçent ve 

profesör oldu. Prof. Dr. Namık Kemal Menteş Gastroentero-

loji kliniğinde emekli oluncaya dek çok özverili ve başarılı bir 

şekilde çalışmıştır.

Dr. Hanefi Çavuşoğlu, 1969. Gastroenteroloji uzmanı, do-

çent ve profesör ve başkan olarak

aynı klinikte emekli oluncaya dek çalışmıştır.

Dr. Özgül Özgüven, 1969. İhtisasa başladıktan kısa bir süre 

sonra ayrılmıştır. Daha sonra 1. İç Hastalıkları Kürsüsüne katıl-

dı. Profesör oldu. YÖK yasasına göre bir fakültede aynı adda 

birden fazla bilim dalı olamaz emri ile Prof. Dr. Mehmet Ali 

Bölükoğlu ve Prof. Dr. Özgül Özgüven Kliniğimize katıldılar.

22 Şubat 1969 tarihinde Türkiye’de bir ilk gerçekleş-

miştir. Gastroenteroloji kliniğine 1750 sayılı Üniversite 

yasası kapsamında Kürsü statüsü verildi.

ısınmak için yeterli bir süre olsa gerek. Akalazya’yı yakından 

tanıdım, akalazyanın pnömatik dilatasyon tedavisini gördüm 

ve uyguladım. Henüz duodenuma geçme yeteneği olmayan 

gastroskopla endoskopi yaptık. Bu da nedir diye soracağınız 

gastrokamera ile tanıştım, fakat doğrusunu söylemek gere-

kirse fotoğraf olarak faydasını pek görmedik. Rijid özofagos-

kopla yabancı cisim çıkarmayı heyecanla izledim. Heyecanla 

izlenen konular arasında; Çölyak hastalığı, bununla ilgili ince 

barsak biyopsisi apareyi, Crosby biyopsi kapsülü ve 24 saat-

lık feçeste yağ tayini, özofagus varis kanamaları ve Blake-

more Sengstaken tüpü uygulaması, bugün terkedilmiş olan 

mide sekresyon analizleri. Daha sonra üst GİS kanamalarında 

Gastric freezing apareyi.

İç hastalıkları ihtisas sürem doldu, 1967 yılının Haziran ayın-

da uzmanlık sınavına girdim ve İç hastalıkları uzmanı oldum.

İzmir Alman Kültür Derneği’nin önerisi ile DAAD bursu ile bir 

aylığına Heidelberg’e gittim.

Eylül ayı başında İzmir’de Sıhhiye yedek subay okuluna katıl-

dım. 2,5 aylık eğitimden sora çekilen kura sonucu, o zaman 

2. Ordu merkezi olan Konya Asker Hastanesi, İç hastalıkları 

uzmanlığına atandım. 15 günlük izinden sonra görevimin 

başında olmak üzere Akhisar’a gittim.

Akhisar’a gittikten 3 gün sonra, o sırada Türkiye ile Yunanis-

tan arasında Kıbrıs ile ilgili ciddi bir sorun nedeniyle askeri 

birliklere güneye intikal emri verildiğinden, bana gönderilen 

telgraf ile derhal yeni görevimin başında olmam emri verildi.

Apar topar gittiğim Konya’da Asker Hastanesi’nde iç hasta-

lıkları uzmanı olarak 21 ay yedek subaylık görevimi yaptım. 

1969 yılının Eylül ayında terhis oldum.

Önceden planlandığı gibi yan dal ihtisası yapmak üzere Gast-

roenteroloji kliniğine döndüm. Kliniğin özellikleri; hastanenin 

arka bloğu olarak bilinen binanın birinci katında bir erkek ve 

bir de kadın koğuşu iki büyük oda. Üst katlarda değişik sa-

yıda birkaç özel oda. Zemin katta küçük bir alana sığdırılmış 

başkan odası, yanında doçent odası, yanında röntgen oda-

sı. İç bölümde sol tarafta endoskopi ve rektosigmoidoskopi 

odaları, mide sekresyon odası.

Gastroenteroloji Kliniğinin İlk Asistanları

Dr. Avni Aktuğ. Gastroenteroloji uzmanı, doçent ve profe-

sör oldu. Emekli oluncaya dek kliniğin gelişmesinde kıymetli 

hizmetlerde bulundu.
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1973 yılında Tıp Fakültesi’nin Bornova’daki hastane binasının 

inşaatı tamamlandı. İzmir’de değişik hastanelerde görev yap-

mış olan klinikler yeni binadaki yerlerine taşındılar.

Gastroenteroloji kliniği biraz gecikmeli olarak taşındı.

Bornova’ya Taşınma Sırasındaki Öğretim Üye ve  

Asistanları

* Prof. Dr. Namık Kemal Menteş

* Doç. Dr. Avni Aktuğ

* Doç. Dr. Sadun Koşay

* Uzman Dr. Naci Çalış

* Dr. Yücel Batur

* Dr. Hanefi Çavuşoğlu

* Dr. Baykal Tunçyürek, 1971. Uzman oldu, İzmir’de serbest 

meslek icra etti.

* Dr. Mustafa Çakı, 1972. Uzman oldu, İzmir’de kamuda ve 

özelde çalıştı.

Hastane binasının proje aşamasında Gastroenteroloji kliniği 

(yan dal) henüz var olmadığından yeni binada Gastroentero-

loji kliniğinin yeri yoktu. Menteş hoca ile birlikte hastanenin 

bodrum katında yerleşebileceğimiz uygun bir yer aradığımızı 

anımsıyorum. Araştırmalar sonunda hastanenin batı tarafın-

da bahçe içindeki hemşire lojmanı kliniğimize tahsis edildi.

Konak Devlet hastanesinin arka bloğu (sağda)  
Gastroenteroloji kliniğinin yerleştiği blok.

Gastroenteroloji kliniğine tahsis edilen hemşire lojmanı binası.

Honeywell intraesophageal pHmetry, manometry.
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• Dr. Hayri KARAASLAN. Uzman oldu, Konya’da görevlerde 

bulundu. Doçent oldu.

Konak Devlet Hastanesi’nde başlatılan bir proje de bu müte-

vazi mekanda gerçekleşti. “Karbon Küvet Atomic Absorpti-

on Spectrophotometry” apareyi kliniğe kazandırıldı. Değişik 

vücut doku ve sıvılarında iz (trace) elementlerin analizi yapı-

labilir oldu. Nitekim bu aparey ile “Sağlıklı kişiler ve sirozlu 

hastaların değişik doku ve sıvılarında (serum, idrar, saç, tırnak 

gibi) iz element analizi” yapıldı. Atomic Absorption Spectop-

hotometry’ye o günkü koşullarda çok emek verdim. Adı ge-

çen araştırmayı doğaldır ki ben yaptım ve bu araştırma benim 

doçentlik tezim oldu.

Menteş hoca işleri arasında Gastroenteroloji kliniğine bir bina 

yapılması için yönetim düzeyinde yoğun çaba harcamış ve 

en kısa zamanda binanın inşaatına başlanmasını sağlamıştır. 

Nitekim 3 yıldan daha kısa bir sürede bina tamamlanmış ve 

1976 yılında hizmete açılmıştır. 

Bu fotoğrafın buraya konmasının nedeni 1750 sayılı (eski) 

Üniversite yasasına göre doçentlik sınavının 4 evresinin so-

nuncusu olan ve en çok korkulan DENEME DERSİ idi. Jürinin 

en çok titizlik gösterdiği dersin süresinin ayarlanmasıydı. Ba-

şarısızlık bir yıla mal oluyordu.

Bu mütevazi binada çalışmalara yoğun şekilde devam edildi. 

Poliklinik olarak hastane inşaatından kalan, kliniğimizin dışın-

daki şantiye barakası kullanıldı.

Bu dönemde literatürde gastrointestinal hormonlar revaçtay-

dı. Akalazya ve diğer özofagus motilite bozukluğu hastalıkla-

rı ile sıkça karşılaştığımızdan bir firmanın reklamını yaptığı bir 

apareyin satın alınmasına karar verildi.

Bu aparey Honeywell intraesophageal pHmetry, manometry 

apareyidir.

Görüldüğü gibi benim boyum büyüklüğünde bir aparey. Bu-

günkü ileri teknoloji ürünleri ile kıyaslayın lütfen. Bu apareyin 

kliniğimize kazandırılış olması, gelecek yıllarda Ege Gastroen-

terolojide bu konuda yapılacak başarılı çalışma/araştırmalar 

için bir işaret fişeği olacaktı. 

Bornova’ya Taşınma Sonrasında Kliniğe Katılanlar

• Dr. Tankut İLTER, Şubat 1974. Doçent, Profesör ve başkan 

olarak kliniğimize değerler kattı.

• Dr. Rüstem ŞENER, Eylül 1974. Uzman oldu, Yeşilyurt 

Devlet Hastanesi’nde görev aldı.

• Dr. Ahmet MUSOĞLU, Aralık 1974. Doçent ve Profesör 

olarak kliniğimize güç kattı.

• Dr. Eren AKÇİÇEK, 1975. Uzman ve Doçent olarak kıy-

metli görevlerde bulundu.

Honeywell intraesophageal pHmetry, manometry.

Bir adayın Doçentlik sınavının son roundu; deneme dersi sonrası.
Jüri Üyeleri: (Sağdan) Prof. Dr. Namık Kemal Menteş,  

Prof. Dr. Süleyman Yalçın, Prof. Dr. Şükran Karacadağ,  
Prof. Dr. Hamdi Aktan, Prof. Dr. Özden Uzunalimoğlu
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2. Türk Gastroenteroloji Kongresinde Sunulan Bildiriler 

(1977)

• Ege yöresinde kolitis ülseroza insidensi ve…

• Kronik alkolizmin karaciğere etkileri

• Viral hepatit vakalarında sintigrafi bulguları

• Normallerde ve sirozlularda iz elementlerin durumu

• Akut üst GİS kanamalılarda ilk 24 saat endoskopi bulguları

• Akalazyada dilatasyondan önce ve sonra AÖS basıncı

• Kliniğimizde eksfoliyatif sitoloji bulguları

• Pankreas hastalıklarında sintigrafinin yeri

• Feçeste 3 günlük ve tek örnekte yağ tayini arasındaki …

• Türkiye’de laktaz yetmezliği

• Hipereozinofili gösteren 6 vaka….

• Türk Gastroenteroloji Kongresi Ankara’da 1977’de top-

landı.

1976 yılında hizmete giren, o gün için çok fonksiyonel ve  
modern binamız. 1981 yılında bu binanın  

doğu tarafındaki ucuna L şeklinde bir bina eklenerek  
kapasite artırılmıştır.
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• Aradan 5 yıl geçti, Gastroenterolojide çok gelişmeler 

oldu, 1. Türk Gastroenteroloji Kongresi’ne 110 serbest 

bildiri gönderilmişken 3. Türk Gastroenteroloji Kongre-

si’ne 255 serbest bildiri gönderilmiştir.

• 3. Türk Gastroenteroloji kongresi İzmir’de Ege Üniversi-

tesi Hastanesi’nde gerçekleşti. Menteş Hoca; 3 yıl süre ile 

Türk Gastroenteroloji Dergisi’ni çıkartacağını, devamını 3 

yıl aralıklarla yapılan kongrelerde, kongreyi yapan Gast-

roenteroloji kliniklerinin devam ettirmeleri önerisini yaptı. 

“Türk Gastroenteroloji Dergisi Özel sayısı, 1979” planlan-

dığı ve beklendiği gibi olmadı. Bu öneri gerçekleşmedi.

İstanbul Yağmuru-Bereketi

• Dr. Halis MÜLAYİM, Ocak 1976. Uzman oldu, serbest he-

kimlik yaptı.

• Dr. Baki GÜRGEN, Mart 1976. Uzman oldu, Buca Devlet 

Hastanesi’nde Gastroenteroloji servisini kurdu.

• Dr. Örsan GÜNÖZ, 1976. Bezmialem Vakıf Gureba’da 

Gastroenteroloji kliniği kurdu.

• Dr. İlkay ŞİMŞEK, 1977. Uzman oldu, Dokuz Eylül Üniver-

sitesi’nin kuruluşuna katıldı.

• Dr. Sacide BÜKE, 1977, İstanbul hasretine dayanamadı.

•  Not: İstanbul Üniversiteli 5 İç hastalıkları uzmanı Ege’ye 

hücum etti.

• Dr. Atilla Ertan’ın vermiş olduğu 2 adet Chiba iğnesi im-

dadımıza yetişti. Hepatobiliyer sistem hastalıklarının tanı-

sındaki sıkıntılarımızı, uygulamaya koyduğumuz “Perkü-

tan transhepatik kolanjiyografi” (PTK) yöntemi ile önemli 

oranda giderdik. Bu yöntemi yıllarca kullandık. Mirizzi 

sendromunu yakından tanıdım. Verileri değişik platform-

larda sunduk, yayınladık.

• Kötü ekonomik koşullar nedeniyle gerekli olan fiber en-

doskoplara gecikmeli olarak sahip oluyorduk. Yine de ilk 

endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografiyi (ERCP) 

büyük bir heyecanla, 1 Haziran 1981’de gerçekleştirmiş 

olduk. İzmir’de yapılmış olan 5. Türk Gastroenetroloji 

Kongres’nde “ERCP ve Endoskopik Sfinkterotomi Bulgu-

larımız” bildirilerini sözlü olarak sundum. Aynı kongrede 

“Kolonoskopi Bulgularımız” ve “Kolonoskopik Polipek-

tomi Bulgularımız” bildirilerini de sözlü olarak sundum.

• Kolonoskopik polipektomi bulgularımızı (sayısı artmış 

olarak) Atina’da düzenlenmiş olan kongrede sözlü bildiri 

olarak sundum.

MENTEŞ HOCANIN TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ 

ÖZLEMİ

• 1960, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni, Cilt V, Sayı 

2-3, Gastroenteroloji’ye ayrılmış.

• 1. Türk Gastroenteroloji Kongresi’ndeki (1974) panelde 

bir Gastroenteroloji Dergisi çıkarma vaktinin geldiğini, bir 

eserin yayınlanmasının ne denli önemli olduğunu vurgu-

lamıştır.
Uzun bir aradan (10 yıl) sonra çok daha kaliteli  

bir dergiye kavuştuk, emeği geçenleri kutlamak gerekir.
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ÇOK ACI BİR GÜN, 12 ŞUBAT 1984

Prof. Dr. Namık Kemal MENTEŞ 63 YAŞINDA  

VEFAT ETTİ.. Geride çok sayıda eser bıraktı.

1987-88 Yıllarında Gastroenteroloji Kliniğine Katılanlar

• Dr. Himmet KARACA, 1977. Devlet hastanesinde görev 

aldı.

• Dr. Zeliha USLU, 1978. Uzman olarak kamuda ve özelde 

özverili çalıştı.

• Dr. Necla OSMANOĞLU, 1978. Öğretin üyesi olarak Klini-

ğimize değer kattı.

• Dr. Şafak REKA. Amerika’ya gitti.

• Dr. İbrahim SEZER. Uzman oldu, Balıkesir’de görev aldı.

• Dr. Kadir BAHAR. Geldiği yere, Ankara Üniversitesi’ne 

döndü. 

TÜRKİYE’DE İLK PROKTOLOJİ (KOLOREKTAL CERRAHİ) 

KLİNİĞİ, 1984

• Prof. Dr. Namık Kemal MENTEŞ’İN insiyatifi ile;

• REKTÖR, Prof. Dr. Sermet AKGÜN

• ANKARA’DAN DAVETLİLER;

• Prof. Dr. Ahmet YAĞCIOĞLU

• Prof. Dr. Orhan BUMİN

• Prof. Dr. Yılmaz SANAÇ’ın katılımları ile bir PANEL düzen-

lendi ve…….
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Prof. Dr. Namık Kemal MENTEŞ’İN orijinal kitapları ve 

çevirileri

1. Sistematik Gastroenteroloji, Cilt 1: Özofagus Hastalıkla-

rı, 1964, 403 sayfa.

2. Sistematik Gastroenteroloji, Cilt 3: Rektosigmoidoskopi 

ile Tanınan Kolon Hastalıkları, 1964, 341 sayfa.

3. Sistematik Gastroenteroloji, Cilt 3, 1. Kitap, 1967, 623 

sayfa.

4. Sistematik Gastroenteroloji, Cilt 2, 2. Kitap: Peptik Ül-

ser, 1967, 833 sayfa.

5. Klinik Gastroenteroloji, 1975, 455 sayfa.

6. Klinik Gastroenteroloji, Cilt 1. 1982, 481 sayfa.

7. Klinik Gastroenteroloji, Cilt 2. Karaciğer. 1983, 1182 

sayfa.

8. Leon Schiff’in Karaciğer Hastalıkları, 3. baskıdan Türk-

çe’ye çeviri. 1973, 2 cilt, 1340 Sayfa.

9. Harold Harper’ın Fizyolojik Kimyaya Bakış, 14. baskısın-

dan Doç. Dr. Gülriz Menteş ile birlikte çevirisi. 1976, 749 

sayfa.

10. Harold Harper’ın Biyokimyaya Bakış (birinci kısım) 19. 

baskısından Doç. Dr. Gülriz Menteş ile birlikte çevirisi. 

1986, 450 sayfa.

11. Harold Harper’ın Biyokimyaya Bakış (ikinci kısım) 19. 

baskısından Doç. Dr. Gülriz Menteş ile birlikte çevirisi. 

1986, 450 sayfa.

12. Cecil’in Türkçe’ye çeviri editörlüğü.

Prof. Dr. Namık Kemal Menteş’in Büstünün Açılışı

MENTEŞ HOCADAN MİRAS

Menteş Hoca’ın ölümünden bir süre sonra Fakültemiz Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları’ndan uzman Dr. Raşit Yağcı bana baş-

vurarak bir olayı anlattı. Menteş hoca daha önce de örnek-

lerini gördüğümüz gibi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kürsüsü 

yönetimine “Siz neden branşlaşmıyorsununz, kürsünüzde 

neden bir Gastroenteroloji birimi kurmuyorsunuz?” demiş. 

Bunun üzerine adı geçen Kürsü yönetimi, uzman Dr. Raşit 

Yağcı’nın Kliniğimizde ihtisas yapmasına onay vermiş.

Dr. Raşit Yağcı daha önce verilmiş olan bu karar konusunda 

benim kanaatımı sordu. Bu kararı seve seve uyguladık ve Dr. 

Raşit Yağcı kliniğimizde gastroenteroloji ihtisası yaparak, gel-

diği kliniğinde Gastroenteroloji bölümünü kurdu.

DAHA SONRA BAŞVURANLAR

• Dr. Nadir YÖNETÇİ, 1986-1990. Doçent olarak Pamukka-

le Üniversitesi’nde Gastroenteroloji kliniğini kurdu.

• Dr. Oktay TEKEŞİN, 1986. Profesör olarak kliniğimize güç 

kattı.

• Dr. Ali Rıza SANUL, 1988. Uzman olarak SSK’da görev 

yaptı.

MEDICAL INTRUMENT COMPANY (MIC) İLE TANIŞMA 

VE EDİNME 24 SAATLİK İNTRAÖZOFAJİYAL pHmetry

Bu aparey ile “Gastroözofajiyal reflü sendromu” araştırmasında 
bir adım daha ileriye gitme olanağı sağlanmıştır.
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• Dr. Serhat BOR, Ocak 1992. Doçent ve Profesör olarak 

kliniğimize güç katıyor.

• Dr. Mehmet İŞLER, Ocak 1992. Doçent ve Profesör, Sü-

leyman Demirel Üniversitesi’nde Gastroenteroloji kliniği 

kurdu.

• Dr. Derya AKIN, Nisan 1992. Uzman oldu Uşak Devlet 

Hastanesinde görev aldı.

Not: Gastroenterolojiye giriş sınavında iddialı yarışın 

sonucunu görüyoruz!

Uzunca Bir Aradan Sonra;

• Dr. Hakan YÜCEYAR. Doçent oldu, Celal Bayar Üniversi-

tesi’nde Gastroenteroloi kliniğini kurdu.

• Dr. Ömer TOPALAK, 1994. Uzman oldu. Dokuz Eylül Üni-

versitesi’nde öğretim üyesi oldu.

• Dr. Fulya GÜNŞAR, 1995 başı. Doçent ve Profesör olarak 

kliniğimize güç katıyor.

• Dr. Zeki KARASU, 1995 sonu. Doçent ve Profesör olarak 

kliniğimize güç katıyor.

• Dr. Ali DEMİR, Eylül 1995. Uzman oldu, Fırat Üniversite-

si’ne döndü, Gastroenteroloi kliniğini kurdu.

• Dr. Mustafa YILMAZ, 1996-1999. Pamukkale Üniversite-

si’nde Gastroenteroloi kliniğine katıldı.

2000’li Yıllara Yaklaşırken;

• Dr. Mete ALEV, Mayıs 1997. Uzman oldu. Kliniğimizde 

çalışıyor.

• Dr. Coşkun YILDIZ, 1997. Uzman oldu. SSK Tepecik has-

tanesinde özverili görev yapıyor.

• Dr. Rukiye VARDAR, 1997. Doçent ve Profesör olarak kli-

niğimize güç katıyor.

• Dr. Cem MERMUT, Mart 1999. Uzman oldu. Özel sektör-

de çalışıyor.

• Dr. Nermin KILIÇSOY, Mayıs 1999. Uzman oldu. Antalya 

Atatürk Devlet Hastanesi’nde görev yapıyor

• Dr. Koray TUNCER, Eylül 1999. Uzman oldu. İstanbul’da 

görev yapıyor.

Tarihe Not Düşmek

Gastroenterolojiye Giriş Sınavına Hücum  

(İddialı bir yarış)

• Dr. Ahmet AYDIN, Aralık 1989. Doçent ve Profesör olarak 

kliniğimize güç katıyor.

• Dr. Ömer ÖZÜTEMİZ, 1990 başı. Doçent ve Profesör ve 

başkan olarak kliniğimize güç katıyor.

• Dr. Ulus AKARCA, 1990 başı. Doçent ve Profesör olarak 

kliniğimize güç katıyor.

• Dr. Sedat ERTEM, Mayıs 1991. Uzman olarak SSK Tepecik 

hastanesinde hizmet veriyor.

• Dr. Galip ERSÖZ, 1992. Doçent ve Profesör olarak kliniği-

mize güç katıyor.

Not: Biz bu kongrede büyük bir gururla;  
“İRREZEKTABL ÖZOFAGUS KANSERLERİNDE PALYATİF 

PLASTİK STENT UYGULAMASI”  
bildirimizi sunduk (ne kadar demode!)
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2. Dr. Naci ÇALIŞ. Konak Devlet Hastanesi > Atatürk Dev-

let Hastanesi > Atatürk Eğitim ve Ararştırma Hastanesi 

> Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji 

BD

3. Prof. Dr. Sadun KOŞAY, Dr. İlkay ŞİMŞEK 1978, İzmir Tıp 

Fakültesi > Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulu-

şuna katıldılar.

4. Dr. Örsan GÜNÖZ: İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi, 

1981 > 1984 Gastroenteroloji Servisi şefi 

5. Dr. Baki GÜRGEN: Buca SSK Hastanesi Dahiliye Şefliği + 

Gastroenteroloji Servisi, 1982

6. Prof. Dr. Halit OSMANOĞLU: Türkiye’de ilk Proktoloji 

(Kolorektal Cerrahi) Seksiyonu, 1984

7. Prof. Dr. Raşit YAĞCI. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ço-

cuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji BD, 

1987

8. Prof. Dr. Mehmet İŞLER: Süleyman Demirel Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD, 1994

9. Prof. Dr. Hakan YÜCEYAR: Celal Bayar Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Gastroenteroloji BD, 1996

10. Prof. Dr. Nadir YÖNETÇİ: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi 1997 > Gastroenteroloji BD, 2004 11 . Prof. Dr. 

Ali DEMİR: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroentero-

loji BD, 1998

12. Prof. Dr. Nevin YILMAZ: Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Gastroenteroloji BD

13. Doç. Dr. Hayri KARAASLAN: Selçuk Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi Gastroenteroloji BD

SON OLARAK

1. TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ KU-

RULUŞU, 1986 (Kurucular: Hanefi Çavuşoğlu, Avni Ak-

tuğ, Yücel Batur)

2. NAMIK KEMAL MENTEŞ GASTROENTEROLOJİ GÜNÜ/

GÜNLERİ BAŞLATILDI

3. TKAD İZMİR ŞUBESİNİN KURULUŞU, 2000 (Kurucular: 

Yücel Batur, Ulus Akarca, Galip Ersöz, Zeki Karasu, Fulya 

Günşar)

Geldik 2000’li Yıllara;

• Dr. Arzu ÇELEBİ, 2000. Uzman oldu. İzmir’de sağlık ku-

rumlarında çalışıyor.

• Dr. Elif SARITAŞ YÜKSEL, 2000. Profesör, Katip Çelebi 

Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

• Dr. Nevin YILMAZ, Haziran 2000. Profesör Muğla Üniver-

sitesi’nde öğretim üyesi.

• Dr. Akın TANGÜL, KKTC’den. Uzman oldu. KKTC’de çalışıyor.

• Dr. Yusuf ÇOLAK, Mart 2001. Uzman oldu. İstanbul’da 

görev yapıyor.

• Dr. Nevin ORUÇ, Haziran 2001. Doçent ve Profesör ola-

rak Kliniğimize güç katıyor.

• Dr. Sinan AKAY, 2002. Profesör olarak Kütahya sağlık Bi-

limleri Üniversitesi’nde çalışıyor.

• Dr. Elmas KASAP, 2002. Uzman oldu. Profesör olarak Ce-

lal Bayar Üniversitesi’nde çalışıyor.

• Dr. Murat AKYILDIZ, 2002. Profesör, İstanbul Koç Üniver-

sitesi’nde çalışıyor.

• Dr. Fatih TEKİN, Ocak 2003. Doçent ve Profesör, Kliniği-

mizin değerli genç öğretim üyesi olarak çalışıyor.

• Dr. İlker TURAN, Mayıs 2005. Doçent, Kliniğimizin değerli 

genç öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Genç Kuşak;

• Dr. Berna BAYRAKÇI, 2005. İzmir Özel Seda Hastanesi

• Dr. Nalan Gülşen ÜNAL, 2007. Ege Gastroenteroloji

• Dr. Erhan ERGİN, 2009. Manisa Devlet Hastanesi

• Dr. Suna YAPALI, 2009. ABD, Doçent, Acıbadem İstanbul

• Dr. Nalan KUZU, 2009. İzmir, Özel Muayenehane

• Dr. Genco GENÇDAL, 2009. Doçent, İstanbul Koç Üniversitesi

• Dr. Cenk Emre MERAL, 2009. İzmir Özel Hastane

EGE’DE GASTROENTEROLONİN DOĞUŞU- GELİŞMESİ 

ve ÇEVREYE YANSIMALARI

Prof. Dr. Namık Kemal MENTEŞ (1960)

Konak Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. İç 

Hastalıkları Kürsüsü

1. Dr. Orhan AKSOY, Tepecik SSK Hastanesi Gastroentero-

loji Kliniği
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1982 yılında Dr. Tankut İlter’in doçentlik sınavı sonrasında Kliniğimiz girişinde çekilmiş toplu fotograf. 

Haziran 1999 Prof. Dr. Namık Kemal Menteş büstünün önünde. Ekim 2009 Ankara Sheraton Hotel,  
Ulusal Gastroenteroloji Kongresi.
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yinin ve diğer masum insanların patlamalar sırasındaki 

ölümleri sonrasında kendi icatlarının sadece olumsuz ne-

ticeler doğurduğu görüşleri ile karşılaşmıştır. Ancak belki 

de bu sayede o beşeriyet karşısında olumsuz gözüken 

olumlu hizmetlerinin simgesi olarak 1895 yılında önem-

li bir vasiyet yazmıştır. Vasiyetinde servetinin büyük 

çoğunluğunu, her yıl düzenli olarak kendisinin de 

yaşamında ilgisini çeken 5 ana dalda (Fizik, 

Kimya, Fizyoloji veya Tıp, Edebiyat ve Barış) 

insanlığa ve bilime önemli katkılar sağla-

mış kişilere ödüller vermesini istediği No-

bel Vakfı’na bırakmıştır ve şöyle demiştir; 

“Ben istiyorum ki bu vasiyetnamede zikredi-

len tüm ödüller İsveçli olsun ya da olmasın, kadın 

olsun veya erkek olsun en fazla layık olan insana 

verilsin”. Alfred Nobel 1896’da yaşamını yitirmiştir ve 1901 

yılında ilk Nobel ödülleri dağıtılmıştır (1).

1901 yılından bu yana Karolinska Enstitüsü’ndeki Nobel Top-

luluğu tarafından insanlık yararına en faydalı buluşu yapmış 

bilim insanlarına Fizyoloji veya Tıp Ödülü verilmektedir. 2020 

yılı Nobel Tıp ödülü de Hepatit C virüsünü keşfetmiş Har-

vey Alter, Michael Houghton ve Charles Rice (Figür 1A) 

isimli araştırmacılara verilmiştir (2). Komite, araştırmacıların 

bu buluşu sayesinde eskiden ‘rus ruleti’ olarak görülen kan 

transfüzyonlarının daha güvenilir olduğunu, tarihte ilk defa 

bir kronik viral hastalığın tam kür olabileceğini ve yeni ilaçla-

rın keşfi ve kan transfüzyonları öncesi virüs taramasının yapıl-

ması sayesinde toplumların korunabileceğini bildirmişlerdir 

ve ilerlemeler sayesinde de bir virüs dünyadan tam yok olma 

şansını bu buluş sayesinde yakalamış olacaktır. 

Ergönül ve arkadaşlarının 2016 yılında yaptıkları bir çalışma-

da ise, o güne kadar Fizyoloji ya da Tıp alanında Nobel ödülü 

almış bilim insanlarının ve yaptıkları katkıların ortak özellik-

leri derlenmiştir. (3). Bu derlemenin ana sonuçları Tablo 1’de 

özetlenmiştir. O sonuçlara bakınca bu yıl bu ödülü kazanan 

Alfred Nobel…

Nobel Ailesinin 3. oğlu olan Alfred Nobel, ailesinin 

madenlerde çeşitli patlayıcılar kullanması sebebiyle, 

değişik patlayıcı maddelere karşı ilgisi çok olan bir 

araştırmacı ve mucitti. 1860’ların başlarında Alfred 

Nobel babası Emanuel Nobel ve ağabeyleri ile bir-

likte kendilerine başarı ve zenginlik getirebile-

cek yeni teknoloji arayışlarına girmişlerdi. 1863 

yılında Alfred Nobel değişik bir nitrogliserin 

karışımı kullanarak fünye patlayıcısını icat etti. 

Ancak bu buluşu, yaptığı deneyleri sırasında ge-

lişen bir patlamayla ağabeyi Emil’i kaybetmesine 

sebep oldu. Bu korkunç kaza ile şok olan, bu ha-

zin olaya çok üzülen Alfred Nobel, birkaç yıl sonra 

1867 yılında bu sefer fünyede bulunan dengesiz 

formdaki nitrogliserine kıyasla çok daha güvenilir olacağını 

düşündüğü dinamiti icat etti. Ve işte bu büyük buluş; hem 

açılan yollar ve tünellerin hem de ülkelerarası sıcak savaşların 

da çok olduğu o yıllarda, Nobel ailesinin çok zengin olma-

sını sağladı. 1888 yılında ağabeyi ve iş ortağı olan Ludwig 

Nobel kalp ve karaciğer hastalığı sebebiyle Cannes’da vefat 

etti. Ancak Fransız basını yanılarak Ludwig’in yerine Alf-

red Nobel’in ölüm ilanlarını yayınladı. Birçok gazetede kısa 

ve yalın olarak ‘“Le marchand de la mort est mort” (ölüm 

tüccarı öldü) başlıkları atıldı. Kesinlik kazanmamış bilgilere 

dayansa da, Alfred Nobel bu başlıkları okumuş ve öldükten 

sonra böyle anılacağını henüz ölmeden önce gördüğü için 

çok üzülmüştü. Alfred Nobel, icatlarının insanlık için faydalı 

olduğuna dair kendi kendini yıllarca ikna etmişti. İleri yaşla-

rında yapılmış bir röportajında “Ben top üreten bir fabrika 

tesisi kurdum. Ben barış için mücadele ediyorum. Dünyada 

barışı sağlamanın tek yolu savaşı imkansız kılan silahların 

üretilmesidir. Eğer iki ordu bir saniyede birbirlerini yok ede-

bilecekse, muhtemel onlar artık savaşmaktan kaçınacak ve 

ordularını evlerine göndereceklerdir.” demiştir ama ağabe-

Ekim 2009 Ankara Sheraton Hotel,  
Ulusal Gastroenteroloji Kongresi.

Dr. Özdal ERSOY

Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Ve, 2020 Yılının NOBEL Ödülü Hepatit C Virüsü  
ve Kadınlara Gelmiştir…
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1989 yılında Michael Houghton bu virüsün genetik sekans-

lamasını izole etmeyi başarmıştır (7). Bunun sonucunda vi-

rüsün Flavivirüs ailesinden olduğu gösterilmiş ve hepatit C 

virüsü (HCV) olarak adlandırılmıştır. HCV’nün, HAV ve HBV 

dışında hepatit geçiren hastaların kanlarındaki antikorlarla da 

uyumlu olduğu gösterilince, postransfüzyon hepatiti yapan 

gizemli virüsün bu virüs olduğu kesinleşmiştir. 

1997 yılında, Charles Rice ve arkadaşları, HCV’nün genetik 

mühendisliğiyle elde edilen RNA varyantını şempanzelerin 

karaciğerlerine enjekte ederek, şempanzelerin karaciğerle-

rinde de kronik hepatiti olan hastaların karaciğerlerindeki 

patolojik bulgulara benzer patolojik değişikliklerin meydana 

geldiğini göstermişlerdir ve artık bu dokunuşlar HCV buluşu-

nun son dokunuşları ve HCV’nün transfüzyon ilişkili etiyoloji-

si açıklanamamış hepatitlere sebep olan virüs olduğunun son 

kesin kanıtları olmuştur (8). 

Nobel’in vasiyetinde sebebi net anlaşılmamakla birlikte ödül-

ler maksimum 3 kişiye verilebilmektedir. Bu sebeple Nobel 

ödülü alan HCV buluşunun hikayesinde adları ödülde be-

lirtilmeyen başka sessiz kahramanlar da mevcuttur. Virolog 

Qui-Lim Choo ve George Kuo ile ekiplerindeki diğer bilim 

insanları da virüsün bulunmasında Micheal Hougton’la bir-

likte oldukça aktif çalışmış araştırmacılardır. Bu sebeple bu 

başarılı ve çalışkan ekibin süpervizörü olarak Michael Hough-

ton, ödülünü aldıktan sonra, bu arkadaşlarının da adının du-

yulması için gerekli kampanyaları başlatmış ve her platform-

da “Büyük buluşlar ekip çalışması demektir. Bütün bu parlak 

arkadaşlarım da HCV buluşunda her zaman hatırlanmayı 

haketmektedirler.” şeklinde demeçler vermektedir. Kuo ve 

Choo da ödülü alamadıkları için çok üzgün olduklarını ancak 

tüm dünyada birçok kişinin hayatını kurtaracak virüsü bulan 

bilimsel ekipte yer aldıkları için de çok mutlu olduklarını be-

lirtmişlerdir (9). 

bilim insanlarını da Ergönül ve arkadaşlarının sanki önceden 

tahmin ettikleri görülmektedir. Bu yılın tüm Nobel Tıp Ödü-

lü sahipleri tıp fakültesi mezunudur, yüksek morbiditeye yol 

açan yeni bir hepatit virüsü bulmuşlardır ve temel ve klinik 

bilimler arasında köprü yapan bir iş birliği çalışması gerçek-

leştirmişlerdir.

HEPATİT C VİRÜSÜNÜN BULUŞ YOLCULUĞU

Alkol kullanımı, toksinler ve otoimmün hastalıklar dışındaki 

karaciğer inflamasyonu yani hepatit, bildiğimiz üzere başlıca 

viral enfeksiyonlar zemininde oluşur. 1940’lı yıllardan sonra 

yani 2. Dünya savaşı sırasında ve sonrasında kan transfüz-

yonları teknolojileri geliştikçe, transfüzyon sonrası gelişen 

hepatit vakaları görülmeye başlanmıştır. 1947’de de McCal-

lum gözlemlediği 2 farklı viral hepatit klinikleri için virüsleri 

belirlemiş ve bu virüsleri hepatit A ve hepatit B virüsleri olarak 

adlandırmıştır (4). 

O dönem çoğunluğu gözlemsel olan çalışmalarla hepatit A 

virüsünün (HAV) orofekal yolla bulaştığı ve uzun dönemde 

hastada kronik sorunlara yol açmadığı, hepatit B virüsünün 

(HBV) ise kan ve vücut sıvıları ile bulaştığı ve kronikleşerek 

kişide siroz ve karaciğer kanserine yol açtığı bulunmuştur. 

1976 yılında da Baruch Blumberg HBV’nü keşfetmesi sebebi 

ile Nobel Tıp ödülü kazanmıştır. 1972 yılında HBV bulunduk-

tan sonra transfüzyonlara bağlı hepatit vakalarında azalma 

olmuştur, ancak yine de transfüzyon sonrası hepatitlerin gö-

rülmeye devam ediyor olması kan transfüzyonlarında HBV 

dışında başka bir virüsün de hepatite yol açtığı konusundaki 

şüpheler ve araştırmalar devam etmiştir. Bu sebeple sürekli 

araştırmalar yapan Harvey Alter ve arkadaşları, en sonun-

da HAV ve HBV taramaları yapılmış ve negatif bulunan kan 

transfüzyonları alıp sonrasında da hastalanan birçok hasta-

nın kanlarında yeni bir virüs tespit etmişlerdir ve bu virüsü 

‘non-A non-B hepatit virüsü’ olarak adlandırmışlardır (5,6).

* Tıp fakültesi mezunlarına Nobel Ödülü yolu her zaman açıktır.

* Mevcutta bulunan ama nedeni açıklanmamış hastalıkların etiyolojisini açıklayan ajanların ya da yeni antimikrobiyallerin buluşları ne-

redeyse her zaman Nobel ödülü için aday olur. 

* Yüksek morbiditeye sebep olan herhangi bir sağlık problemini açıklayan bir etiyolojik ajanın buluşu her zaman güçlü Nobel adayı olur. 

* Temel ve klinik bilimler arasında köprü sağlayan çeşitli disiplinlerin işbirliği içinde çalışarak ortaya çıkardıkları buluşların Nobel ödülü 

kazanma şansı çok yüksektir. 

Tablo 1: Nobel Ödüllerinin belirgin ortak özellikleri
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toplum önyargılarına ve sınırlamalarına dayanmaya çalışan 

kadınlar için de oldukça büyük anlamlar ifade etmektedir. 

Günümüze kadar sadece Madame Curie 2 kez Nobel ödü-

lüne sahip olabilmiş kadın araştırmacı olabilmiş, 1903 yılında 

Fizik ve 1911 yılında da Kimya Nobel Ödülü kazanmıştır. 

2020 yılı ise kadınlar adına Nobel ödülleri açısından güzel 

bir yıl olmuştur. 4 kadın Nobel ödülü almıştır; Andrea Ghez 

(Figür 1B) Fizik, Emmanuel Charpentier (Figür 1C) ve Jen-

nifer Doudna (Figür 1C) Kimya ve Louise Glück (Figür 1D) 

de Edebiyat Nobel ödüllerini almışlardır (10). Andrea Ghez 

galaksimizin ortasındaki süpermasif kompakt cisimi bulması 

sebebiyle Nobel ödülü kazanmış ve ödülü erkek meslektaşı 

Reinhard Genzel ile paylaşmıştır (Figür 1B). Emmanuel Char-

pentier ve Jennifer Doudna ise Nobel Kimya ödülünü kazanan 

iki kadın bilim insanı olarak, ödülü hiçbir erkek meslektaşları 

ile paylaşmadan almaları sebebi ile Kimya Nobel tarihinde bir 

ilk olmuşlardır. Bu iki bilim kadını da genom editleyen yani 

genetik bir makas görevi yapabilen yeni bir metod buldukları 

için Kimya Nobel ödülüne hak kazanmışlardır. 

Uzun lafın kısası, ‘non-A non-B virüsü’ ismiyle başlayıp 

‘hepatit C virüsü‘ adıyla sonlanan bu virüsün buluş öykü-

sü, oldukça dikenli olan ve bilim insanları ile araştırmacıların 

yıllarca başının etini yiyen bilimsel bir gizemin nasıl çözüldü-

ğünü gösteren bir başarı öyküsüdür. Zaten bu yüzden de bu 

buluş Nobel ödülü almıştır. Bu 3 bilim adamı ve ekiplerinin bu 

virüsü buluşları sayesinde transfüzyon öncesi taramalar çok 

ilerletilmiş, transfüzyona bağlı viral hepatitlerin sonu getiril-

meye çalışılmıştır ve ayrıca bu virüsle hasta olanlara etkin ve 

yaşam kurtarıcı birçok ilacın geliştirilmesi mümkün olmuştur. 

Günümüzde Dr. Houghton ve diğer araştırmacılar artık bu 

virüse karşı aşının geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. 

SARS-CoV-2 virüsüne bağlı acı ve zorlu bir pandemi döne-

minden geçerken ve bu yeni virüs için de aşı çalışmalarının 

ne kadar önemli olduğu anlaşılmışken, HCV’nün buluşuna 

Nobel ödülü verilmiş olması kanaatimce çok da tesadüf ese-

ri değildir. Bu yıl HCV’nün bulunmasına öncülük yapmış bu 

değerli bilim insanları, SARS-CoV-2 virüsü çalışmalarında yer 

alan tüm araştırmacılara çok iyi örnek ve ilham kaynağı ola-

caklardır. 

NOBEL 2020 ve KADIN

Nobel ödülleri çok az sayıda kadın adaylara verildiği için uzun 

yıllardır birçok eleştirilere maruz kalmaktadır. Alfred Nobel’in 

vasiyetinin ilk ve orijinal İsveçce yazılmış versiyonunda ‘en 

çok hakeden kişi’ terimi, sonradan Nobel tarafından İngilizce 

orijinalinde ‘he or she’den ‘he’ye yani, ‘erkek ve kadın’dan 

‘erkek’e çevrilmiştir. Milliyet farkı gözetmeyen Alfred No-

bel’in cinsiyet gözetmesindeki bu hassasiyetsizlik belki de ka-

dın araştırmacıların ödüllerinin geleceğini olumsuz etkileyen 

bir faktör olmuş olabilir. 

1901 yılından günümüz 2020’ye kadar Nobel ödülü kaza-

nanların 880’i erkek iken sadece 57’si kadındır (tüm ödül 

alanların yaklaşık %5’i!) Bilim kategorisi ödüllerinde 12 ka-

dın Fizyoloji ya da Tıp, 7 kadın Kimya ve 4 kadın Fizik alanın-

da ödüllere sahip olabilmiştir. Bu azlığın yanında diğer ilginç 

olan bir durum da, ödülü alabilen bilim kadınlarının çoğunlu-

ğunun ödüllerini erkek meslektaşları ile paylaşmış olmalarıdır. 

Oysa ödülün manevi desteği yanında yüklü miktardaki maddi 

desteği, laboratuvarlarda çok zor şartlarda büyük fedakar-

lıklarla çalışan, kariyerlerinin hemen her aşamasında erkek 

meslektaşları ile karşılaştırılan, çalışan kadına karşı oluşmuş 

Figür 1: 2020 Nobel Ödüllerini kazananlar* *
(İllüstrasyonlar Niklas Elmehed tarafından çizilmiştir.)
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tırarak öldükten sonra iyi anılmak istemiştir. Birçok patentli 

buluşlarından ziyade bu vasiyeti ile insanlığa daha faydalı bir 

miras bırakacağını düşünmüştür. Öyle de olmuştur… 

O zaman bu yazıyı bu yılın Edebiyat Nobel Ödülünü almış 

kadın şair Louise Glück’ün ünlü şiiri ‘Nostos’un (eve dönüş) 

son dizeleri ile bitirelim.

“We look at the world once, in chilhood.

The rest is memory”

‘‘Dünyaya bir kez, çocukken bakarız.

Gerisi hatıradır’’

SONUÇ

HCV virüsünün bulunmasının Nobel ödülü alması, kadınla-

rın bilimi değiştirecek buluşlarda yer almaları ve Nobel ödülü 

kazanmalarının hikayesi, aslında bakılacak olursa Alfred No-

bel’in onu çok kötü sarsan kötü anıları sebebiyle ölümünden 

sonra iyi anımsanmak istemesi üzerine yazdığı vasiyet ile baş-

lamıştır. Buluşlarını yaptığı nitrogliserinli patlayıcılar ile amacı 

iyilik de olsa etrafındakiler tarafından insanlık için kötülük-

ler yaptığı izlenimleri ile dolu kötü anıları olan Alfred Nobel, 

insanlık için faydalı çalışmalar yapan kişilere ödül veren bir 

Nobel vakfı kurarak ve dinamitler sayesinde kazanılmış yük-

lü Nobel ailesi servetininin büyük bölümünü de buraya ya-
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