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GÖĞÜS   KALP  DAMAR  CERRAH I S I  DERG I S I  ABONEL IĞ I  I Ç I N : akif.turna@gmail.com

ESTS Üyeliği için:
ESTS Türkiye Temsilcisi

Dr. Akif Turna’ya
danışabilirsiniz.

 



Sempozyumun ardından
Çok sayıda medeniyete ev sahipliği 

yapılmış, tarihsel ve kültürel olarak zengin 
olan,  peygamberlerin ve sahabelerin 
mezarlarının yer aldığı Diyarbakırı görmek için 
hepimiz sabırsızlanıyorduk.  Doğa ile iç içe 
büyük bir üniversite kampusü, yenilenmiş 
konukevi ve tüm teknolojinin yer aldığı kongre 
merkezini görünce hepimizde yüzünde bir 
memnuniyet belirmeye başladı. Dicle ve Fırat 
üniversiteleri hocalarımızın bizlere tek tek hoş 
geldin derken yüzlerinde ki samimiyet bizi 
baştan mutlu etmişti.

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

Dicle ünversitesi rektörü sempozyumun 
açılışını Diyarbakır lı şair Cahit Sıtkı Tarancı 
nın bu şiiri ile yaptı. Böylece bilimsel olarak 
doyurucu ve yenilikler içeren sosyal olarak ta 
tarihi ve kültürel yolculuğumuz başladı. Diğer 
toplantılarımızın aksine akşam yemeğinde 
hocalarımızla ( Hakan Kutlay, Onur Genç ) 
sinemadan, edebiyattan bahsetmemiz beni 
ayrıca mutlu etti. Kentte sohbet ettiğimiz 
esnaf bize sıcakkanlı ve misafirperver 
davranmakla birlikte hep Diyarbakır a karşı 
olan ön yargılardan şikayetçi oldular. 
Önyargılarımızdan sıyrılıp Muzaffer abi 
(M.Metin) ile şehirde gezerken  ortaokuldan 

arkadaşına rastladık, arkadaşı Muzaffer abi 
için “ya Muzaffer çok büyümüşsün “ deyince 
gülmemek için kendimizi zor tuttuk. Şehri 
gezdikçe Diyarbakır ın tarihine hayran kaldık. 
Eskiden insanların başka yerlerden gelirken  
sur içine  önce hanlarda yıkanıp temiz 
kıyafetlerini giyip öyle girdiklerini öğrendik. 
Hasanpaşa konağı, sülüklü han, dört ayaklı 
minare, ulu cami, kilise, demirciler çarşısı gibi 
daha sayamayacağım bir çok tarihi mekanı 
gezme şansı bulduk. Aynı zamanda Mardin’e 
de hayran kaldık. Kebap, kaburga dolması, 
burma kadayıfı, paça çorbası gibi 
yiyeceklerden o kadar yedik ki ayrılırken 1 
hafta yalnızca brokoli yeme sözü verdik. 
 Ayrılık günü geldiğinde içimize hafiften 
bir hüzün çöktü. Hakan hocayla (Kutlay), 
Serkan, Murat ve ben sülüklü handa son bir 
kahve içmek için oturduk. 

Süryani şarabı kadehlerimizi sempozyum ve 
diyarbakır için kaldırırken, fonda çok keyifli 
şarkılar çalıyordu. Aklıma Diyarbakır lı şair 
Ahmed Arif’in “anadoluyum ben tanıyor 
musun” dizeleri geldi. Ne kadar az tanıdığımızı 
uzaktan televizyon karşısında yorum yapma 
kolaylığına kaçtığımızı düşündüm. Artık veda 
vaktiydi, ev sahibi hocalarımıza çok 
teşekkürler edip yola çıktık
Havaalanında herkesin elinde kadayıf paketleri 
ve telkari hediyelerle uçağımıza geçtik. Emeği 
geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim.
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D İ YA R B A K I R  S E M P O Z Y U M U ’ N U N  A R D I N D A N
Yrd.Doç.Dr. Ali Kılıçgün; İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı



URFA’NIN ETRAFI DUMANLI DAĞLAR
Yrd. Doç.Dr. Aslı Gül Akgül; Kocaeli Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği tarafından projelendirilmiş ve Bolu Abant #zzet Baysal Üniversitesi Göğüs 

Cerrahisi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ali Kılıçgün’ün görevlendirilmesini takiben özverili çabaları ile yürütmekte 

olduğu ‘öğretim üyeleri değişim programı’ kapsamında gönüllü öğretim üyeleri ile gerçekleştirilen üniversite 

gezilerinin 2011’deki son durağı Peygamberler şehri Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi idi. 

Büyük keyif ile kabul ettiğim tıp fakültesi 
5.dönem Göğüs Cerrahisi staj öğrencilerine ders 
anlatma görevini Ali Kılıçgün’ün yanı sıra Bursa 
Uludağ Üniversitesinden hocamız Prof.Dr. 
Cengiz Gebitekin ile beraber üstlendik. 

Ekip
Üniversitenin Göğüs Cerrahisi ekibinden Doç.Dr. 
Can Kürkçüoğlu ve Yrd.Doç.Dr. İrfan Eser’in ev 
sahipliğinde tüm gün öğrencilerle yaptığımız 
derslerde ilgili diğer branş öğretim üyeleri ile 
birlikte tıbbi tecrübelerimizi paylaştık. Cengiz 
Gebitekin bizleri Hiperhidrozis-Sempatektomi ve 
Torasik Çıkış Sendromu ile ilgili bilgilendirirken 
Ali Kılıçgün bu bölgede sık görülen Kist Hidatik ile 
ilgili bilgilerini paylaştı. Ben de yine sıklıkla 
rastlanılan yabancı cisim aspirasyonlarından 
bahsetmeye ve önemini anlatmaya çalıştım. 
Göğüs Cerrahisi dünyasına yeni adım atmış ama 
bizim sahada önceden de emeği olan olan 
arkadaşımız Dr.Serkan Öztürk de gönüllü yer 
aldığı bir akciğer transplantasyonu 
organizasyonundaki izlenimlerini ve yaşadığı 
heyecanı bizlerle paylaştı.

Buraya kadar gelmişken 
meşhur ‘sıra gecesi’ne 
katılmamak olmaz dedik ve 
ekip olarak gözlemde 
bulunmak üzere, butik otel 
v e l o k a n t a h a l i n e 
dönüştürülmüş olan tarihi 
konaklardan birinde karar 
kıldık. 

Derslerden Sonra
Derslerden sonra sıra Urfa’yı 
yakından tanımaya gelmişti. 
Modern caddelere, binalara 
ve mağazalara sahip olan bir 
büyük şehir burası. En başta 
‘Balıklı Göl’ görülmeli diye 
d ü ş ü n e r e k a k ş a m 
karanlığında farklı bir 
atmosfere sahip güzel 
ışıklandırmalarla büyüleyici 
görünen havuzda balıkları 
besleyerek biraz nefes aldık.
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Hafta sonuna denk geldiği için 
ertesi günü de değerlendirerek 
zengin tarihi geçmişin günümüze 
ulaşan izlerini görmek için yağan 
yağmura ve çamur içinde 
kalmamıza aldırış etmeden 
‘Göbekli Tepe’ye gittik, burası 
12,000 yıl olduğu söylenen yaşı ile 
belki de insanlığın ilk yerleşim yeri. 

Biz mi fazla duyarlıydık 
bilemiyorum ama tarihi 
kalıntıların arasında yürümek 
insanı oldukça etkiliyor.  Bununla 
beraber ıssız toprağın ortasında 
basit bir güvenlik önleminin dahi 
alınma gereği duyulmaması ve her 
şeyin tamamen başka bir ülkeden 
gelen uzmanın ilgisi ve çabası ile 
ortaya çıkarılmakta olduğunu 
öğrenmek de bir o kadar hayal 
kırıklığı yaratıyor bizde. Tarihe 
vermediğimiz ve sanırım hiç 
vermeyeceğimiz önemi bir kez 
daha hatırlayarak geçmişten gelen 
izler ile vedalaştık.

‘Turistik’ Bölge 
Bu bölgeden çıkınca ‘turistik bölge’ 
denilen ve hatta girmek için para 
ödenip bilet kestirilen Harran 
ovasına gittik. 

Sanırım benim turistik bölge 
denince aklıma gelenler çok farklı. 
Bu alanda tarihi kale, Harran’a 
özgü mimarisi olan evler, yine 
binlerce yıl öncesine ait cami, 
üniversite ve şehir kalıntıları yer 
almakta idi, ama öylesine sahipsiz, 
her yer kir ve çöp içinde, her taşa 
zarar verilmiş halde köy ortamının 
içinde boynu bükük duruyordu ki 
her şey, önemini ve güzelliğini 
kimseye anlatamamış olarak…

Bakırcılar, gümüşçüler, otantik 
kıyafetler, baharatçılar, aklınıza 
gelecek ve belki de bizim gibi pek 
çok şeyi orada öğrendiğimizden 
aklınıza dahi gelmeyecek 
tamamen doğal, moda tabiri ile 
‘organik’ besinler hiç bir şey 
almasanız bile rengarenk hali ile 
göz zevkinizi tatmin ediyor. 

Şehirde modern giyimli halkın 
yanında rengarenk yöresel 
kıyafetleri ile dolaşan kadın ve 
erkeklerin sayısı da bir hayli fazla. 
Merkeze 20 km uzakta, üniversite 
kampüsü ve tüm birimleri aynı 
yerde olan bir hastane için 
yapılmakta olan büyük bir inşaat 
var ancak uzun yıllardır bitirmek 
mümkün olmamış. Şanlıurfadan 
karışık düşüncelerle ayrıldım, 
elimizdeki değerlerin kıymetini hiç 
bilemediğimize hayıflanarak. 

Göğüs Cerrahisi derneğinin 
önderliğinde bu çeşit faaliyetler ile 
yurdumuzdaki tüm şehirlere, 
üniversitelere ve öğrencilere 
ulaşmanın önemli ve keyifli 
olduğunu, ayrıca her bölgeden 
bilgi dağarcığımıza katacağımız 
yeniliklerle de ufkumuzu 
g e n i ş l e t e b i l e c e ğ i m i z i 
düşünmekteyim. Aynı zamanda bu 
tarz bilimsel ve sosyal 
pay laş ım lar ın b i rb i r imiz i 
tanımamıza ve anlamamıza 
olumlu katkısı ile camiamızı 
bütünleştirici bir etkisi olduğunu 
da kabul etmek gerek. Devam 
etmekte olan proje kapsamına 
alınması gereken pek çok 
üniversite olduğunu bilerek ve 
hocalarımız ve meslektaşlarımızın 
severek görev alacağına da 
inancım tam olarak son 
organizasyondaki ev sahibimiz 
Harran Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 
ekibine ve tüm emeği geçenlere 
teşekkürlerimle…


