
Sevgili Meslektaşlarım, 
Hoş geldiniz. 

13. Üroonkoloji kongresi, önceki kongrelerimizde olduğu 
gibi, yine bilimsel bir şölen olarak karşınızda. Alanında 
yetkin yerli ve yabancı konuşmacıların sunacağı konuların 
Üroonkoloji bilgilerinize ve güncel pratiğinize çok değerli 
katkılar yapacağı kanaatindeyim. 
Kongre bilimsel program hazırlığı 1,5 yıldır süren bir 
çalışmanın sonucunda oluşturuldu. ASCO GU, AUA 
, ESOU, EAU kongrelerinde öne çıkan konular ve 
üroonkolojide  ses getiren yeni yaklaşım ve uygulamalar 
bilimsel programın ana ilham kaynağı idi.  

Derneğimizin pek çok uluslararası dernekle işbirliğinin bir yansıması olarak bu kuruluşların 
temsilcilerinin katılımıyla SUO, SIU, EAU oturumları yine bilimsel program içerisinde sizlere 
sunulacaktır. 
Video ve sözlü bildiri sunumları ana oturum akışına paralel olarak düzenlendi. Programda 
tekrar olmamasına özen gösterildi. Bu nedenle uydu toplantıların konuları ana oturum 
konuları ile bütüncül olarak ele alındı. Üroonkolojideki Multidisipliner yaklaşım bilimsel 
programda da kendini gösterdi ve Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Patoloji, 
Radyoloji, Nükleer Tıp konularında seçkin konuşmacılar bizlerle olacaklar. Yine kongremizde 
patolog meslektaşlarımız için üropatoloji kursunu meslektaşlarımızın ilgiyle takip edeceğini 
düşünüyorum.
Kongremizin klasiklerinden Üroonkoloji Okulu,  genç meslektaşlarımıza üroonkolojinin 
temel  konularında  bilgilerini güncelleyecek şekilde düzenlendi.   
Üroonkolojide minimal invazif ürolojik girişimlere yönelik kurslar sizleri bekliyor. Robotik 

Cerrahi, 3D laparoskopi, ICG ve  MR Füzyon biyopsi eğitim kursu son yıllarda üroloji 
pratiğini etkileyen uygulamaları sizlerle buluşturuyor. Bu kurslara ön kayıt ile doğrudan 
başvurulabilirsiniz. Yine stant alanlarında da ek bilgilere ulaşabilirsiniz. Bilimsel programın 
son günü olan pazar günü robotik cerrahide deneyimli yabancı konuşmacıların ameliyatları 
nasıl yaptıklarını ve teknik ipuçlarını öğrenme fırsatımız olacak.  
Ülkemizde dış politikada yaşanan gelişmeler özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nden 
konuşmacılarını katılımlarını etkileyebilirdi. Hem derneğimizin çabaları hem de 
konuşmacıların bu konuda özel gayretleri ile bu sorun aşıldı ve sizlerin arasında olabilecekler. 
Yabancı konuşmacıların seçimi özenli bir çalışma ile konulara özel tercih edildi. Kongre 
programında yabancı konuşmacılara biraz daha fazla ağırlık verilerek belirli konularda bilgi 
ve deneyimlerin uluslararası düzeyde sizlere aktarılması amaçlandı. 
Kongremiz bilimsel programında tekrar konu yer almamaktadır. Prostat hastalıkları, mesane 
kanseri, böbrek kanseri ve testis kanseri epidemiyoloji, tanı ve tedavisi ana konular olarak ele 
alınmaktadır.  Ana oturum konuşmaları,  uydu toplantıları, kurslar konu bütünlüğü içerisinde 
ardışık olarak ele alınacaktır. Bu nedenle katılımlarınız önemlidir. İnteraktif katılımlarınızı 
bekliyoruz.  
Günümüzde kongre organizasyonları çok çeşitli zorluklar içermektedir.  Üroonkoloji Derneği 
olarak bilimsel toplantılara en yüksek düzeyde hazırlık yaparak siz meslektaşlarımıza bu 
düzeyde bir bilimsel toplantıyı sunabildiğimiz için gerçekten gurur duyuyoruz. İki yılda bir 
düzenlenen kongremizin güncel gelişmeler, yenilikler ve temel konular ve cerrahi deneyim 
paylaşımı gibi birçok konuda sizlere yararlı olacağını düşünüyorum.  
Başarılı, verimli bir kongre geçirmeniz dileğiyle.

Prof. Dr Güven Aslan
13. Üroonkoloji Kongresi Bilimsel Sekreteri

13. Üroonkoloji Kongresi bilimsel programı, dün sabah yapılan Açılış Töreni ile başladı. İlk olarak söz alan Kongre Başkanı Prof. Dr. Sümer Baltacı,
Bilimsel, mesleki ve sosyal paylaşımın her zaman üst düzeyde olduğu bir kongrede daha birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkürlerini sunan Baltacı, Kongrenin tüm katılımcılar için verimli ve keyifli geçmesini diliyorum dedi.
 
Daha sonra kürsüye gelen Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Sinan Sözen, “Türk Ürolojisinin klasikleşmiş bir organizasyonu olan kongremiz düzenlenmeye başlandığı yılları takiben Üroonko-
loji Derneği’nin de kuruluşuna vesile olmuş, 26 yıldır Türk Ürolojisinin gerek bilimsel ve gerekse sosyal olarak bir buluşma adresi olma özelliğini kazanmıştır” dedi. Üroonkoloji Derneği sadece bir 
bilimsel meslek kuruluşu olmanın çok ötesinde işlevleri olan bir dernek olduğunu ifade eden Sözen, “Akademiye, liyakata, mesleki etik değerlere saygılı, Atasına, Laik Sosyal Hukuk Devletine bağlı 
bireylerin oluşturduğu bir topluluktur, bir okuldur. Bugüne kadar bu duruşundan ödün vermemiş, dik duruşunu gerek bilimsel gerekse sosyal alanlarda göstermiş ve göstermeye devam edecektir” 
diye konuştu.

10 Kasım 2017, Cuma

KONGRE, AÇILIŞ TÖRENİ İLE BAŞLADI



Tüm canlılarda olduğu gibi insanoğlunun da bedensel işleyişini, ruhsal gelişimini ve sosyal ilişkilerini düzenleyen ve yaşam döngüsü içerisinde var oldukça bunların değişimini 
sağlayan bir takım içgüdüleri mevcuttur. Bu içgüdüler temelde, var olma yani hayatta kalma, bir yandan da neslinin devam ettirilmesine yöneliktir. Neslin devam ettirilmesi 
genelde hayatta kalma içgüdüsünden daha güçlü olup birçok canlı yavrusunu kaybetmemek adına kendi hayatından vazgeçebilecek kudrettedir. İşte insanoğlunun bu en güçlü 
içgüdüsünün sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için sağlıklı bir cinsel yaşam gereklidir.

Birçok canlının aksine insanoğlunun cinsel hayatını, rastlantısal süreçler, fiziki güç ve sürü liderliği gibi basit birkaç ilkel yapıdan ibaret saymak elbette ki mümkün değildir. 
İnsanoğlu için cinsellik sadece neslin devamı için değil, aynı zamanda bir sosyal yapının süreğenliğinde gerçekleşen karşılıklı davranışlar bütünüdür. Bu yüzden bir kişinin fiziki 
açıdan cinsel ilişkiye girebiliyor olması, tam anlamıyla sağlıklı bir cinsel hayat sürdürebileceği anlamına gelmez.

Cinsellik, insanlar için oldum olası, bir takım tabular içerisinde gerçekleşen ve temel ilkesi gizlilik olan, toplumun ahlaki ve kültürel özelliklerini içerisinde ciddi biçimde 
barındıran bir yapıya sahiptir. Oysa her bireyin cinsel ihtiyaçları farklıdır ve zaman zaman toplumsal normlarla sınırlandırılması sakıncalıdır. Ancak bireyin ergenlik dönemine 
adım atması ile başlayan bu süreç birçok kez yanlış yönlendirilmekte ve yetersiz bilgilendirme ve baskı altına alma nedeniyle bilinçsiz ve isteksiz bir şekilde yapılan “evlilik 
görevi” haline gelmektedir.

Altyapısında gizlilik ve baskı bulunan bu cinsel yaşam tarzı, bir noktadan sonra zarar görmeye ve çatırdamaya başlar. Cinsel partnerinden bile utanan bireyin bu konuda profesyonel destek talebinde bulunmasını beklemek 
zordur. İlişkilerinin bitme noktasına geleceğini anlayan çiftler bu aşamadan sonra yardım ihtiyaçlarını dile getirirler ancak yıpranmış bir ilişkiyi sonradan kurtarmak her zaman mümkün olmayabilir.

Psikolojik faktörlerin bu kadar ön planda olduğu bir sosyal sürecin sadece organik yaklaşımla çözülmesi mümkün değildir. Özellikle ülkemiz gibi muhafazakar ve içedönük bireylerin fazla olduğu ülkelerde sağlıklı bir 
cinsel danışmanlık için hem organik hem de psikolojik faktörlere iyi hâkim olunması ve bireylerin ihtiyaçlarını ve yaşadıkları problemlerin analizinin iyi yapılması gerekmektedir.

Unutmamak gerekir ki sağlıklı bir cinsel hayatın temelinde yeterli bilinç düzeyi, sağlıklı bir psikoloji ve fiziki yeterlilik yer almaktadır. İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri bu faktörlerin 
tamamına gereksinim duymasıdır.

Yrd. Doç. Dr. İyimser Üre
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD  

Üroonkoloji Derneği son yıllarda veri tabanları konusundaki çalışmalarını yoğunlaştırmış ve üyelerine üç adet veri tabanına (prostat, mesane, böbrek tümörleri) ulaşım olanağı 
sağlamıştır.

Üroonkoloji Derneği’nin kuruluş felsefelerinden bir tanesi Ürolojik Onkoloji alanında bilimsel çalışmaların yapılmasını sağlamak ve teşvik etmek olmuştur. Nitekim 
kuruluşundan itibaren pek çok klinik araştırma bu derneğin çatısı altında gerçekleştirilmiş ve ortaya çıkan sonuçlar uluslarası prestijli dergilerde yayımlanarak, evrensel bilime 
sağlanan katkı literatürde yerini almıştır. 

Bu çalışmalar sırasında söz konusu protokollere ait verilerin toplanıp, değerlendirilmesi konusunda yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Yakın zamana kadar, 
herhangi bir bilimsel araştırma yapılacağı zaman söz konusu çalışmaya ait protokol önce çalışma alt grubunda daha sonra da bahar toplantıları sırasında genel kurulda detaylı 
olarak değerlendirildikten sonra aktive edilmiş ve çalışmaya ilişkin veriler genellikle bir “excel” tablosu üzerine kaydedilerek sorumlu araştırmacıya gönderilmiş ve sorumlu 

araştırmacının çalışmaya ait istatistiki analizleri yaptıktan sonra elde edilen sonuçlara ilişkin makalenin ana taslağını hazırlayarak çalışmaya katılan merkezlerin görüşüne sunması beklenmiştir. Ancak yoğun klinik 
çalışma temposu nedeniyle araştırmacıları verileri toplama ve kaydetme zorlukları ve istatistiki analiz konularının herkes tarafından aynı düzey ve gereken detayda bilinememesi gibi sebeplerle bu sürecin gereğinden 
fazla uzun zaman aldığı gözlenmiştir. Belki de bundan daha önemlisi, toplanan verilerin başka bir çalışma için de kullanılmaya elverişli olmaması ve her çalışma için tekrar veri taraması ve veri kaydı yapılması 
gerekliliği, dolayısı ile de zaman ve emek kaybının ortaya çıkması olmuştur.

Söz konusu gözlemler Türk Üroonkolojisi adına bu kadar üretken bir topluluğun çabalarının daha da verimli hale getirilmesi gerekliliğini net olarak ortaya koymuştur. Çalışma verilerinin kalıcı bir biçimde saklanması 
ve pek çok çalışma için tekrar kullanılabilmesinin yolu geniş kapsamlı bir veri tabanı oluşturmaktan geçtiği için, Üroonkoloji Derneği çatısı altında  prostat, mesane ve böbrek tümörleri için ayrı ayrı çalışma grupları 
oluşturularak her birine ait genel veri tabanları oluşturulmuş,  böylelikle hastalıklara ait verilerin detaylı biçimde saklanması, kontrol edilmesi ve gerektiği taktirde bir çalışma protokolü çerçevesinde  değerlendirilip, 
bilimsel araştırmalar yapılması daha verimli ve kolay hale getirilmiştir.

Bu yazının hazırlandığı tarihte her üç veri tabanındaki kayıt sayısı binden fazladır.  Kısa zamanda üç-beş binli rakamlara ulaşmaması için de bir sebep yoktur. Çünkü veri kaydı konusunda hepimizin yaşadığı sıkıntılar 
Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu’nda detaylıca değerlendirilmiş ve merkezler arasında rotasyon ile çalışarak veri kaydı yapacak özel elemanların Dernek adına işe alınmasına başlanmıştır. Söz konusu veri kayıt 
elemanlarının çalışmaları ve sayıları arttıkça tüm merkezlerimizden veri tabanlarına sağlanan kayıtların da süratle arttığı büyük bir memnuniyet ile görülmüştür.  

Veri Tabanları projesinin üroonkolojiye gönül veren meslektaşlarımızın yayın hızı ve kalitesini artıracağı şüphesizdir. Bundan sonra bizlere düşen, gerçek anlamda bilimsel önemi olan ve daha önceden araştırılmamış 
olan soruları sormak ve bunların cevaplarını bulmak için de veri tabanlarımızı kullanmaktır.

Prof. Dr. Levent Türkeri
Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Veri Tabanları Sorumlusu

Stanford Üniversitesi Üroloji Kliniğini 1961 yılında kurmuş, 30 yılı aşkın süre bölüm başkanlığı yapmış, 
100’ün üzerinde asistan ve fellow yetiştirmiş Prof. Thomas A. Stamey 4 Eylül 2015 yılında maalesef 
aramızdan ayrıldı.
Tıp Fakültesi ve asistanlık eğitimini Johns Hopkins Tıp Fakültesinde tamamlayan Dr. Stamey, 1958 yılında 
Johns Hopkins Üroloji Kliniğinde akademik hayatına başladı. 1989 yılında 
Amerika Birleşik Devletlerinde “Institute of Medicine’a” seçilen ilk ürolog 
ünvanını kazandı.
Akademik hayatı boyunca 225 makale, 4 kitap ve 30 kitap bölümü yazarı olan 
Dr. Stamey’in, Renal Hipertansiyon, Üriner Sistem Enfeksiyonları, Üriner 
İnkontinans ve Prostat Kanseri ana çalışma konuları oldu.
“Diagnosis and treatment of hypertension due to occlusive disease of 
the renal artery” (Ann Surg 
1961) ve “Functional characteristics of renovascular hypertension with emphasis 
on the relationship of renal blood flow to hypertension” (Circ Res 1962) 
makaleleri ile renal hipertansiyon tanı ve tedavisinde çığır açan çalışmalar yaparak 
akadademik hayatına başlamıştır.

1968 yılında yayınladığı “Bacteriologic localization patterns in bacterial prostatitis 
and urethritis” (Investigative Urology, 1968) makalesi ile bugün maalesef güncel 
pratiğimizde unuttuğumuz üçlü kap modeli yöntemiyle prostatik sekresyon 
analizi ile kronik bakteriyel prostatit teşhis metodunu tanımlarken, 1973 yılında 
yayınladığı “The role of introital enterobacteria in recurrent urinary infections” 
(J Urol 1973) çalışması ile de anatomik ve fizyolojik bir patolojisi olmayan 
kadınlarda tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarının sebebinin vajinal bakteriyal 
floranın patojenik bakteriler ile kolonizasyonunu gösteren araştırması, bu konuyla 
ilgili yapılan ilk çalışmalardan biri olma özelliğini taşımaktadır.

Üriner inkontinansın cerrahi tedavisinde kendi ismiyle anılan prosedürün (Stamey Procedure) tanımlanmasını 
takiben “Endoscopic suspension of the vesical neck for urinary incontinence” (Surg Gynecol Obstet 1973), 
Dr. Stamey araştırmalarını prostat kanseri üzerinde yoğunlaştırmıştır.

1969 yılında “Origin and development of carcinoma in the prostate” (Cancer 1969) prostatın günümüzde 
halen kullandığımız zonal anatomisinin ve prostatik intraepitelyal neoplazinin ilk tanımlandığı makalenin 
tek otörü olan Dr. John McNeal‘i Stanford’a davet etmiştir. Bilimin gelişiminin ekip çalışmasından 
geçtiğini bilen bir bilim adamı olarak, hem klinik hem de laboratuvar ekibini mükemmel bir çalışma 
grubundan oluşturan Dr. Stamey, belki de bunun en büyük örneğini prostat kanserinin tanısında yeni bir 

dönem başlatan “Prostate Specific Antigen as a serum marker  adenocarcinoma of the prostate” (New 
England Journal of Medicine 1987) çalışması ile göstermiş oluyordu. Aynı grup prostat biyopsisinde 
günümüzde standart biyopsi olarak tanımladığımız prostat biyopsi yöntemini 1989 yılında ilk olarak 
tanımladı “Random systematic versus directed ultrasound guided transrectal core biopsies of the prostate”  

(J Urol 1989). 

“The prostate specific antigen era in the United States is over for prostate cancer: What 
happened in the last 20 years?” (J Urol 2004) isimli makalesi ile yıllar içinde kendisinin 
tanımladığı klinik uygulamanın en büyük eleştirisini yapıyordu. Bu onun kaleme aldığı 
son çalışmalarından biriydi.   

Serum PSA was related to prostate cancer 20 years ago. In the last 5 years serum 
PSA has only been related to benign prostatic hyperplasia. There is an urgent need 

for serum markers that reflect the size and grade of this ubiquitous cancer. 
 

Our job now is to stop removing every man’s prostate who has prostate cancer. We 
originally thought we were doing the right thing, but we are now figuring out how 
we went wrong. Some men need prostate treatment but certainly not all of them.

  
Ses tonuna ve bakışlarına yansıyacak kadar otoriterliğinin yanında, kurmuş olduğu 
klinikte bir aile ortamı yaratmış olan Dr. Stamey’in, belki de en önemli özelliğinin 
detaylara verdiği değer olduğunu düşünmekteyim. Yetiştirdiği onlarca asistan ve 
fellow’un meslek hayatlarını takip ettiğine ve onların önlerini açma çabasına yakınen 
şahit olmuşumdur. Onların başarılarıyla nasıl mutlu olduğunu; o sert, otoriter kişiliği 
yanında emosyonel kimliğinin nasıl öne çıktığını görmek beni her zaman şaşırtmıştır.

Dr. Stamey, modern ürolojinin en büyük hocalarından biriydi. Ölümünün ikinci yılında dünyanın bir başka  
köşesinde bir üroonkoloji kongresinde anılmayı hak eden bir büyük hocaydı. Işıklar işinde uyusun.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Sinan Sözen
Üroonkoloji Derneği Başkanı

ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ VERİ TABANLARI

Bir Büyük Hocanın Ardından ...“Thomas A. Stamey”

CİNSEL SAĞLIK VE PSİKOLOJİ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13915669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13915669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13916147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13916147


Atatürk Döndü Geliyor Usta...

Valla ben sana söyleyeyim:
Atatürk geri  geliyor...

Onun ayak sesi , senin parmak arası terlik gibi şırt şırt ses çıkartmaz...
Dinle...

*
Alnına Türk bayrağını dolamış bir genç kız, bugün sesi çıktığı kadar

“Buradayız” diye haykıracak...
Odur işte...
Atatürk...

*
Bugün kulağını aç...

Bir genç adam “Faşizme hayır” diye kükreyecek...
Bir anne “Yetti artık” diyecek...

Bir çocuk elinde küçük bayrağı, gözlerinde boncuk boncuk yaşlar, onun için
ağlayacak...

Ve bugün meydanlardan hiç olmadığı kadar çığlık yükselecek...
İşte odur...

*
Gaflet bitti...

Geliyor...
*

Sen andını yasaklayarak, adını silerek, büstlerini ambara kaldırtarak, onu
temelli göndermek istedin...

Bayramlarını kırptın...
Resmini sildin...
Marşını kestin...

Çiçeğini bile çöpe attın...
Ki temelli silinsin...

Ve gitsin...
*

Ama ben sana söyleyeyim...
Geri dönüyor...

*
Bugün farklı bir 10 Kasım...

Türkiye’nin on senedir yaşadığı zihin karışıklığından çıktığı günlerdir...
Akıl tutulması dağılıyor...
Gözlerini açıyor gaflet...

İnanmıyorsan yanaşmalarına bak; bir bir tüyüyorlar yanından... En yakınların
suç ortaklığından vazgeçiyorlar...

*
Türkiye Atatürk’ü yeniden anlıyor...

Yeniden buluyor...
Yeniden sarılıyor...

Dön bak...
*

Meydanlardaki sesleri dinle...
Ayak sesi yeter...

O geliyor...
Sen gidiyorsun...

Bekir Coşkun
Cumhuriyet Gazetesi
10 Kasım 2013 Pazar

Atatürk’ü Anarken...

Hiç kuşkusuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri Mustafa Kemal Atatürk
öncülüğündeki Kurtuluş Savaşı ile atılmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması sadece bağımsız bir Türk Devleti’nin
ortaya çıkmasına yol açmamış, aynı zamanda bu savaşın muzaffer

komutanı olarak Mustafa Kemal’i de karizmatik bir lider seviyesine
yükselterek, Cumhuriyeti kurma yolunda ona büyük bir güç vermiştir.

Bir başka deyişle, topraklarımızı işgal eden Birinci Dünya Savaşı’nın galip
devletlerinin işgal ordularına karşın, Batı’dan saldıran Yunan’a, Doğu’dan
saldıran Ermeni ordularına, içerde isyan eden Halife’nin çetelerine karşı

kazandığı zafer, Mustafa Kemal’in liderlik gücüne güç katmış, hem
Cumhuriyetin ilanını hem de bir din-tarım imparatorluğundan çağdaş bir

devlete geçiş için gerekli devrimleri yapmasını kolaylaştırmıştır.
***

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun altında bir askeri zaferin yatmasına
karşın, hatta belki de bundan dolayı, Mustafa Kemal Atatürk, orduyu

siyasetin dışında tutmaya özel bir özen göstermiştir.
Hiç kuşkusuz bu politikasında, İttihat Terakki döneminde, ordunun siyaset

içinde yarattığı sorunlar ve bunun getirdiği sıkıntıları bizzat yaşamış olması da
etkiliydi.

siyasete atılmaları için iki seçeneği birbirini dışlayan bir biçimde sunmuştur.
Bu politikasındaki en büyük yardımcılarından biri de Mareşal Fevzi Çakmak

olmuştur.
***

Ne yazık ki ‘Çok Partili Düzen’e geçiş döneminde Demokrat Parti’nin
demokrasiyi geliştirmek yerine rafa kaldıran politikası, ordunun genç

subaylarının 27 Mayıs 1960’ta müdahale etmesinin de yolunu açmış ve bu
müdahale, demokrasi yolundaki büyük bir adım olan 1961 Anayasası’na

karşın, Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idamıyla kana bulanmış, kana
bulanmakla da kalmamış, günümüze kadar gelen bir kan davasına yol

açmıştır.
Üstelik yine aynı ordu, bu kez kurumsal kimliğiyle, hem de Atatürkçülük adına,
12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 müdahalelerinde, 1961 Anayasası’nın getirdiği

özgürlükçü sistemi tümüyle ortadan kaldırmış, yeniden baskıcı rejimlerin
önünü açmıştır.

***
Atatürk’ün yolu akıl ve bilim yoludur. Atatürkçülük, aklın ve bilimin günümüzde

işaret ettiği çağdaşlıktır, onun hedeflediği çoğulcu ve özgürlükçü
demokrasiden, insan haklarından, özellikle de kadın haklarından yana

olmaktır.
Ama ne yazık ki artık çağdaşlıktan, çoğulcu demokrasiden, temel hak ve

özgürlüklerden yana olmak da zorlaşmıştır ülkemizde!

Emre Kongar
Cumhuriyet Gazetesi
10 Kasım 2013 Pazar

Yarın bayram…

Anıtkabir’e gittiğinde seni en çok etkileyen nedir derseniz…
Tıraş setidir.

*
Biri beyaz saplı, diğerleri siyah saplı, sekiz ustura, seramik tabak, madeni tas,
bıyık makası, tarak, sıfır numara saç kesme makinesi, sakal fırçası ve bileme

taşı… Ayrıca, arkasına K.A. harfleri kazınmış gümüş el aynası, kapağına ay-yıldız
işlenmiş metal esans şişesi, çiçek motifli cam krem kabı ve tırnak törpüsü.

*
Hayatı cephelerden cephelere sürüklenerek geçti, yatağından çok arazide yattı,

siperlerde sabahladı… Bakımsız tek kare fotoğrafı yok.
*

Dünyanın gelmiş geçmiş en şık giyinen lideridir o.
*

Aramızdan ayrılalı 78 sene oldu, bizimkileri zaten boşver, bugünkü Fransa
cumhurbaşkanından, ABD başkanından bile daha şık… En önemli moda

markaları İtalyan ama, İtalya başbakanı giyiyor, genç, tarz bir adam olmasına
rağmen, üstünde Mustafa Kemal’deki gibi durmuyor. Çünkü, kumaş, dikiş,

tasarım, fizik yetmiyor, karizma istiyor.
*

Hep fit’ti.
Sağlıklı yaşam için spor kavramının keşfedilmesi, egzersiz bilincinin

yaygınlaşması 70’li senelere, anca 30-40 sene öncesine dayanıyor. O’nun ise,
tee 1925’ten beri kullandığı kürek çekme aleti vardı. Anıtkabir’deki özel eşyaları

arasında sergileniyor.
*

(Ortalıkta fırıncı küreği gibi dolaşmaya benzemiyor yani bu iş.)
*

Çoğunlukla beyaz, daima açık renk gömlek tercih ederdi, bebe yaka, ata yaka,
iğneli yaka kullanırdı, manşetlerine ya da kalbinin üzerine K.A veya G.M.K.

arması işletirdi. Kol düğmesi sever, yaka iğnesi takardı. Sayfideyse,
Savarona’daysa, kısa kollu keten gömlek giyerdi. Laciverti pek sevmez,

kruvaze’den hiç hoşlanmaz, genellikle yelekli, üç parçalı siyah takım elbiseler
diktirirdi. Her daim ütülü olmasına büyük özen gösterirdi, buruşmasına,

kıvrılmasına, orasından burasından sarkma yapmasına asla tahammül edemezdi.
Çapraz çizgili, desenli, takımına kontrast renkli kravatlar kullanırdı. En sevdiği

kravat iğnesi, gövdesi burgulu, altın, devlet demiryolları amblemi olanıydı.
Köstekli saati ve ceket cebi mendili, vazgeçilmez aksesuarlarıydı; ipek

mendillerinin kenarları zikzak motifli olurdu. Seyahatlerinde tüvit takım, güderi
ceket, riding coat tarzı jokey pantolonları giyerdi. Düz kemerden sıkılırdı, örgülü,
illa ki tokalı yaptırırdı. Baston deyip geçme… Hobisiydi, kimisi fildişiydi, kimisi
lületaşı topuzluydu; tek mermi atabilen, tetikli olanı meşhurdur ama, aslında en

çok sapında tavşan yakalamış aslan figürü bulunan, ucu metal halkalı, ahşap

bastonunu severdi. Smokin ve frak’ta beyaz papyon takardı. Maharet isteyen
pelerin’i değme aktörlere taş çıkartırcasına taşırdı, omuzlarına illa siyah değil,
bazen mavi fular atardı. Bağcıklı siyah rugan ayakkabı severdi, astarını kırmızı
kadifeyle kaplatırdı, çizgili siyah çorap kullanırdı, yerine göre, gerekirse tozluk
kullanırdı, çizme’yi sadece arazide değil, şehir hayatında da giyerdi, Sirkeci’de

siparişle yaptırırdı. Yazlık kıyafetlerinin altına beyaz veya lacivert-beyaz
ayakkabılar giyerdi, bu ayakkabılarla çorap giymezdi, hatta bazen ten rengi
sandalet giyerdi. Paltoyu hantal bulurdu, mümkün olduğunca giymemeye

çalışırdı, mecbur kalırsa, koyu renk yerine, gri veya kahverengi tonları tercih
ederdi. Desenli kaşkolları kış aylarının olmazsa olmazıydı. Ve eldiven tabii… İçi
ve bileği kurt kürkünden olanları severdi. Akşamları pijama üzerine mavilacivert

çizgili, kirli beyaz, şal yakalı robdöşambr alırdı. Ceketli pantolonlu,
kuşağı püsküllü ipek pijamalar giyerdi; yakası, kolağzı ve cep kapağı mutlaka

farklı renk şeritli olurdu.
*

Bir insan hem kalpağı, hem silindir şapkayı, hem panama şapkayı, hem melon
şapkayı, hem fötrü, hem kasketi, böylesine eşdeğer yakışıklılıkla taşıyabilir mi

kardeşim… O taşıyordu.
*

Şık, özenli, bakımlı olmayı elitizm zanneden, seçkincilik zanneden… Anadolu
çocuğu olmayı, masa örtüsünü andıran tuhaf ceketlerle, yer sofrasında bağdaş

kurmak zanneden… Halk adamı olmayı, langır lungurlukla karıştıran… “Gardırop
Atatürkçüsü” lafına sırıtanlar… O’nun gardırobunda kullanılmış külot torbası bile

olabilir mi?
*

Her 29 Ekim.
Her 10 Kasım.
Her 23 Nisan.
Her 19 Mayıs.
Her 9 Eylül.

Aynı zamanda, kılık kıyafet devrimidir.
*

Sevgili anneler, memleketimin güzel kadınları…
Kaygı duruşu değildir bu.

Saygı duruşudur.
Yarın Anıtkabir’e giderken, en bakımlı halinizle, süslenin, elbette ister yeni ister
eski ama, mutlaka tertemiz, ütülü, çocuklarınıza en güzel kıyafetlerini giydirin.

*
O sizi nasıl bekliyorsa…

Lütfen öyle gidin.

YILMAZ ÖZDİL
Sözcü Gazetesi
28 Ekim 2016



Yükseklerde Gezen O Mağrur Baş
   “Büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. Birçok eski müesseseyi yıktık. Bunların binlerce taraftarı vardır. Fırsat 
beklediklerini unutmamak lazım.” Kemal Atatürk 

Yüzyıllardan beri felaketten felakete sürüklenen Türk ulusunun içinden  “Türk’ün makus talihini yenen ” bir büyük adam çıkar. Bu büyük adam, 
düşünceleriyle, eylemleriyle ve de devrimleriyle 20. yüzyılı derinden etkiler. Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar’daki askeri başarıları ve daha sonraları 
gelişen siyasal dehası ile yüzyılımızın tarihine yön verir.

Bu yüksek şahsiyet, “ Uçurum kenarında yıkık bir ülkede, türlü düşmanla kanlı boğuşmalar sonucu, içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni 
vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için aralıksız devrimler ”le Anadolu coğrafyasında, Türkiye’de aydınlanma devrimini hayata geçirir.

Bir imparatorluktan ulusal bir devlet ve ümmetten bir ulus yaratır. İnsanları teb’a olmaktan kurtarıp uygar yurttaşlar konumuna getirir. Geri 
kalmış, geri bıraktırılmış bir toplumdan, laik bir cumhuriyet yaratır. 

Müslüman bir toplumda Türk Hümanizmi diye adlandırılan Aydınlama Devrimini başarır. Türk ulusunun egemen bir ulus olarak tarih sayfalarından 
silinmesini önler. İşte bu büyük adam Atatürk ” tür.

 O’nun düşünce yapısının kaynağını aydınlanma dönemi Fransız düşünürleri ve bunların önayak olduğu Fransız Devrimi oluşturuyordu.  Kendisini 
“ Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu sebeple ulusal bağımsızlık bence yaşamsal bir sorundur. Bağımsızlık ve 
özgürlük benim karakterimdir” sözleriyle tanımlar ve her gelişmenin ve ilerlemenin kaynağında özgürlüğün yattığına inanır. Türk ulusunun da tarihi boyunca 

bağımsızlık ve özgürlüğe simge oluşturduğuna işaret eder. Özgürlük idealini ve evrensel uygarlık fikrini daima benimser ve savunur.
Batılılaşmayı değil batı uygarlığına katılmayı bir zorunluluk sayar. O sadece batılıdır, batıcı değildir, siyaset batısıyla, batının emperyalist anlayışıyla hayatı boyunca mücadele etmiş ve 

her zaman reddetmiştir. Batı uygarlığını bir dinin ve / ya da birkaç ulusun eseri olmayıp uluslararası bir çabanın ürünü sayar. O batıyı bir evrim ve gelişim olarak benimsemiştir. Batı ve batılılaşma 
düşmanı olmadığı gibi, romantik bir batı hayranı da değildir ve olmamıştır hiçbir zaman. 

O’nun ideali ve iddiası  “ muasır medeniyet ” seviyesinin yani çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak olmuştur. O, batılı olmayan bir dünyada en aydın düşünceye sahip bir  “ düşünür 
devlet adamı ” dır. 

Deha bazı alanlarda seçkin ve üstün düşünsel bir yetenekse, Atatürk deha sahibidir. Atatürk’ün dehası, O’na gerçeklere ulaşmanın yollarını göstermiştir. Yüksek askeri dehası ile insanlık 
idealini kişiliğinde birleştirebilmiş, dünya tarihinin gördüğü en müstesna şahsiyetlerden birisidir. Atatürk’ün siyasi dehası, askeri dehasından da üstündür.

Zaten O, “ insanlık idealinin aşık ve mümtaz bir siması ”dır. İnsanlar ve uluslararasında kin ve düşmanlığı asla kabul etmez ve bunu bir eksiklik sayar. Anafartalar’da ölen Anzak askerlerini  
“Bu memleket üstünde kan döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız.. Uzak diyarlardan 
evlatlarını savaşa gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra 
artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” diyerek yücelten ve onlara sahip çıkabilen bir yüksek ruha ve hümanist duyguya sahiptir. Düşmanını daha yendiği anda bağışlayacak kadar alicenaptır. Uşak’ın 
bir köyünde, Eşme’de teslim olan Yunan Başkomutanı General Trikopis’i bağışlayan, kılıcını kendisine iade eden ve ona “Bizim artık misafirimizsiniz” diye hitabeden bir ruh inceliğinin de sahibidir. 
O’nun düşmanlığı sadece ve sadece yobazlığa ve gericiliğedir. O’na göre en korkunç karanlık bilgisizliktir. “Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir” görüşü doğrultusunda yürüyerek ülkenin geri 
kalmışlığını ve azgelişmişliğini kırmış ve çağdaş uygarlığa ancak bu yolla ulaşılabileceğini göstermiştir. Çağdaş uygarlığa ulaşmada ulusun elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif bilim olmalıdır. 
O’nun düşüncelerini sahip olduğu tarih ve yurt bilinci aydınlatır.

“Bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz” derken, iç geçmişe takılıp kalmadığını, ileriye baktığını ve gelecekle ilgilendiğini anlatmak ister. Başkalarının yüzyıllara 
sığdıramayacağı işleri O, kısacık hayatına sığdırmıştır. Saltanatın yıkılması ve Cumhuriyetin kurulması ile hilafetin kaldırılması, şeyhülislamlığa son verilmesi, medrese eğitimine son verilip, eğitim 
birliğinin sağlanması, eğitimin şeriat kurallarından kurtarılıp laik anlayışa göre düzenlenmesi, ortalama bin yıldır süregelen Arap alfabesinin kaldırılması ve  harf devriminin başarılması, medeni 
yasanın benimsenmesi, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi devrimleri ve daha nicelerini kısacık hayatına sığdırması sayılabilir. 

Afyon’un kurtarıldığı o tarihi günün akşamında, mütevazı asker sofrasında Halide Edip’in kulağına fısıldadığı gibi  “ ... yeni heyecanlı işler” bulmuştur. Türk ulusuna vaat ettiği 
sözlerin hepsini yerine getirmiştir ve  “bahtiyardı ki, bir isabetsizliğe uğramamıştır.”  Mikelanj’ın dediği gibi, “ her mermer blokunda bir Venüs heykeli saklıdır. Gerçek sanatçı, bu heykeli o kaya 
parçasından çıkarandır .” Atatürk de Türk ulusunda bu ruhu ve görkemli varlığı sezen ve de ona şekil veren insandır denilebilir.

1937’de Cumhuriyet Balo’sunda karşılaştığı Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Mösyö Ponso’ya Hatay sorunu ile ilgili olarak söylediklerini herkesin, bu arada siyaset erbabının dikkatine 
sunarım: “ Ben toprak büyütme delisi değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak anlaşmaya dayalı hakkımızın isteyicisiyim. Onu almazsam edemem. Meclis kürsüsünden ulusuma söz 
verdim. Hatay’ı alacağım. Ulusum benim dediğime inanır. Sözümü yerine getiremezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilirsem bir daha 
yaşayamam. ”  

Yaşamı “Mes’ut, muvaffak, muzaffer ve müreffeh” bir Türkiye yaratma heyecanı ve iddiasıyla doludur. Mücadelesi Türkleri maddi ve manevi sefaletten, aşağı yukarı Tanzimat’tan beri 
yakalandığımız aşağılık duygusundan, hareketsizliğin, cehaletin, tembelliğin ve anlamsız bir tutuculuğun vesayetinden kurtarma mücadelesidir. 

11 Kasım 1938’de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Türk ulusuna hitaben verdiği nutuktaki sözlerine katılmamak olanaksızdır: 
“Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milleti ile beraber senin huzurunda tazim ile eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten canlılık verdin. Emin ol, aziz hatıran sönmez 

bir meş’ale olarak ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır.”

Prof. Dr.Metin Kale
Osmangazi Üniv. Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği E. Öğretim Üyesi

METASTATIC PROSTATE CANCER:  
PROGRESS TO DATE
Metastatic prostate cancer is a major cause of cancer 
morbidity and mortality in men.  Seminal studies by 
Huggins and his colleagues in the 1940s, which led to 
Nobel prize (1966), established that prostate cancer is an 
androgen driven and dependent disease and androgen 
deprivation therapy (ADT) has been the mainstay of 
treatment for metastatic prostate cancer for over 70 years.  
Despite a high initial response rate to ADT most patients 
will progress to castration resistance; the terminal stage in 
the natural history of the disease, with a historic median 
survival of about 4 years. 

Investment in research led to enhanced understanding of the mechanisms of disease 
progression to castration resistance which is likely a function of clonal selection and tumor 
adaptation via androgen receptor (AR) dependent (e.g gene amplification or mutations) 
and AR independent mechanisms (e.g. alteration in survival pathways bypassing AR).   
This progress in understanding the biology of advanced prostate cancer and mechanisms 
of progression to castration resistance has led to the development and approval of both 
androgen receptor (AR) targeted and non-AR targeted therapies with each showing a 
survival improvement before or after docetaxel chemotherapy.   
The success in therapy development for patients with metastatic castration resistant prostate 
cancer (mCRPC) with impact  on overall survival over last 10 + years has led to next 
generation clinical trials that is advancing active agents in mCRPC into the metastatic 
hormone sensitive stage of the disease leading to unprecedented overall survival benefits 
with ADT+docetaxel and ADT+abiraterone/prednisone. This progress highlights clearly the 
importance of early multi-targeted anti-cancer strategy.   
Compared to a decade ago men with mHSPC and mCRPC have many therapeutic options 
and their survival is significantly improved. However many issues remain to be addressed 
including the optimal sequencing of therapy and how to better personalize care in the era of 
precision medicine. 
Despite the tremendous progress metastatic prostate cancer continues to be deadly with 
marked inter and intra patient heterogeneity.  Moving forward its critical that therapy 
development must focus on the totality of disease biology with comprehensive understanding 
of the molecular profile of the different disease states and mechanisms of resistance and 
thorough validation of candidate targets/pathways/ biomarkers of response and resistance to 
better personalize therapy.  As patients are living longer it is critical to maximize value and 
reduce the cost of therapy and enhance survivorship.

Maha Hussain, MD, 
FACP, FASCO
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The Argument for Surgery in High Risk Prostate Cancer1

 It is widely accepted that there is no significant difference 
in mortality outcome between surgery (RP) and radiotherapy 
(XRT), and that the net effect on quality of life of both treatments 
is comparable, although different.2 Both therapies are widely 
used for all risk categories of prostate cancer and substantial 
evidence suggests that provider preferences have a major impact 
on patient choice of treatment. While the recent PROTECT 
trial demonstrates equivalency between active surveillance, 
RP and XRT in a predominately low and low-intermediate risk 
population, no meaningful randomized trial data exist to address 
this important question in high-risk prostate cancer patients. 3 
However, there are now 15 independent studies, of which 10 were 

published in the last 3 years, comparing the effectiveness of RP and XRT using the propensity adjustment to 
correct for selection bias and other confounders.4-11 These studies have an important message for the relative 
effectiveness of these techniques. 
 Prostate cancer specific mortality (CSM) and overall survival (OS) outcomes of RP and XRT were 
evaluated in all 15 studies in a number of patients ranging from 453 to 118,830. After adjustment for known 
covariates, every study demonstrated improvement in CSM (HR 1.66-3.0) for patients treated with surgery 
as primary therapy. A benefit in OS was also noted after primary surgery in 8 studies (HR 1.5-1.7). Given 
that at a minimum grade, prostate specific antigen, stage, age and comorbidity were incorporated into the 

propensity adjustments, it is difficult to imagine an unmeasured confounder that would account for such a 
large difference in CSM, suggesting that unmeasured confounders are an unlikely explanation. 
 Several population database analyses have recently addressed the long-term complications of RP 
vs XRT. In a population based study Nam et al showed that at 5 years there were twice as many hospital 
admissions, 2.5 more hospitalizations lasting more than 1 day, and a much higher rate of open surgical 
procedures and rectal procedures.12 The increase in other cause mortality after radiation may reflect the 
widespread use of adjuvant ADT with XRT, which carries with it the risk of metabolic syndrome and an 
increased rate of cardiovascular events.  The consistent results of these adjusted analyses, supported by a 
recent pooled analysis, are striking. 
 Perhaps RP results in better local control, surgical pathological staging enables better selection 
for adjuvant therapy or perhaps a multi- modality approach is better founded on an initial resection of 
the prostate, including earlier identification of failure and initiation of salvage therapies. This approach is 

most consistent with the oncologic benefit of pathological staging and opportunity for adjuvant therapies, 
consistent with the oncologic approach of initial surgical grading and risk assessment used for most primary 
cancers.  
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 Dr. Christopher Evans
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  ASCO DIRECT HIGHLIGHT OF GU 2018’E BEKLİYORUZ…
İlk ASCO DIRECT HIGHLIGHT OF GU Kongresi, Derneğimiz ile American 
Society of Clinical Oncology (ASCO) Derneği arasında yapılan protokol ile 
5-6 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da yapıldı. Toplantıda orijinal slayt setleri 
kullanıldı ve 260 katılımcı, 40 konuşmacı ve oturum başkanı katıldı. Oldukça 
interaktif geçen toplantıda genitoüriner kanserlerle ilgili en güncel bilgiler, 
Amerika’ya gidemeyen meslektaşlarımıza en hızlı şekilde ulaştırılmış oldu. 
İlk toplantının bu kadar başarılı geçmesinde emeği olan herkesi kutluyorum. 
3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirmeyi planladığımız 2. 
ASCO DIRECT HIGHLIGHT OF GU Kongresi’ne hepinizi davet ediyor ve 
ilk toplantıda göze çarpan başlıkları kısaca özetlemek istiyorum. Herkese iyi 
kongreler diliyorum.

Dr. Çağlar, Sestamibi ve CAIX tabanlı görüntüleme yöntemleri ile böbrek 
tümörü tanısında ümit verici gelişmeler olduğunu, ileri evre tümörlerde PSMA 
tabanlı görüntülemenin kapsamlı evrelemede cesaret verici olduğunu ve bu 
yöntemlerin biyopsi yapmada faydalı olacağını vurguladı. Benzer şekilde Dr 
Atasoy, Tc-sestamibi SPECT/CT görüntülemenin onkositomları rcc’den ayırt 
etmede ümit verici bir yöntem olduğunu anlattı.

Dr. Akdoğan, Küçük renal kitlelerde standart tedavi parsiyel nefrektomi 
olmakla birlikte, son yıllarda ablatif tedavilerle seçilmiş hastalarda başarılı 
sonuçlar alındığını, daha küçük ve daha egzofitik tümörlerde RF ablasyonunun 
başarısının arttığını, santral tümörlerde krioterapinin RF’den daha başarılı 
olduğunu, kriyoterapinin cT1b tümörlerde de etkin olduğunu vurguladı.

Dr. Müezzinoğlu, “Küçük renal kitlelerde tümör hacmi; malign potansiyel, 
yüksek dereceli hastalık ve metastaz riskini gösterir” dedi. 3 cm’den küçük 
tümörler genelde düşük dereceli ve %20-30 benigndir diye açıkladı. Belli bir 
oranda küçük renal kitlelerin hiç büyümediğini, aktif izlemde büyüyen kitlelerin 
biyopsi için en iyi adaylar olduğunu, benign kitlelerin de büyüyebileceğini 
anlattı. Aktif izlem için en iyi adayın < 3cm ve minimal büyüme gösteren 
kitleler olduğunu söyledi.

Dr. Bilen, RCC en iyi makaleleri özetledi. Renal kitle biyopsilerinin güvenli, 
etkili ve karar vermeye yardımcı olduğunu, lokalize onkositik lezyonların 
güvenle izlenebileceğini anlattı. Fonksiyonel sonuçları takip etmede ameliyat 
öncesi proteinüri düzeyinin önemine dikkat çekti. Radikal nefrektomi olan 
hastaların %49’unun eGFR düzeyi 2 yıl içinde toparlar dedi.

Dr. Başaran, CheckMate 025 çalışmasına göre ileri evre şeffaf hücreli böbrek 
tümörlerinde Ninolumab’ın everolimus’a göre, özellikle kötü MSKCC risk 
grubunda, daha iyi genel sağkalıma sebep olduğunu; METEOR çalışmasında 
ise yine ileri evre böbrek tümörlerinde Cabozantinib’in everolimustan daha iyi 
sağkalıma sebep olduğunu anlattı.

Dr. Erman, metastatik rcc’de cerrahinin önemine vurgu yaptı. Onaylı ilaçların; 
IL-2, sunitinib, pazopanib, bevacizumab+interferon olduğunu anlattı. Hedefe 
yönelik ilaçlar temelde patolojik değil klinik verilere göre verilmektedir. Rcc’nin 
heterojen yapısına rağmen bu ilaçların başarısı yadsınamaz dedi. Tedavi kararını 
etkileyecek öngörüyü sağlayacak tek bir biyomarker henüz kliniğe girmemiştir, 
diye tamamladı.

Dr. Öztürk, böbrek tümörlerinde immün sistemin önemini vurguladı, ileri 
evre hastalıkta tirozin kinaz inhibitörleri ve immünoterapi kombinasyonunun 
ümit verici sonuçları olduğunu, ama şu anki bilgilerle, hangi hastanın IO-TKI 
ve hangisinin IO-IO kombinasyonundan fayda göreceğini öngörecek daha iyi 

araçlara ihtiyacımız olduğunu vurguladı.

Dr. Bavbek, böbrek tümörlerinde 2004’ten beri genel değil ama hastalıksız 
sağkalım avantajı gösteren tek adjuvan tedavi çalışmasının S-TRAC olduğunu 
ama şu anda yürüyen bir çok inovatif çalışma olduğunu belirtti.

Dr. Öner, prostat kanserinde multiparametrik MRG’nin anatomi, sellülarite ve 
vaskülariteyi %85-90 duyarlılık ve %70-90 negatif öngörü değeriyle gösterdiği, 
biyopsi öncesi ve aktif izlemde önemli rolü olduğunu ve MRG’de görülen bir 
lezyonun daha yüksek progresyon riski taşıdığını özetledi.

Dr. Tilki, zor bir prostat kanseri olgusu sundu, yüksek riskli ve lokal ileri evre 
hastalıkta multidisipliner yaklaşımın önemine vurgu yaptı, oligometastatik 
hastalıkta çok merkezli prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğundan bahsetti. 
Takiben Dr. Tilki, prostat kanseri ile ilgili makaleleri derledi. Özet olarak prostat 
biyopsi ve tedavi oranlarında keskin bir düşme olduğu, yaşlılarda metastaz 
oranlarında artış olduğu, hastaların ilk bakılan PSA değerlerinin sonraki testi 
ne zaman isteyeceğimizi belirlemede ve hatta prognoz öngörüleri nedeniyle son 
derece önemli olduğu, MRG’nin gereksiz biyopsileri %27 oranında azaltan bir 
belirteç olduğu ve hedefe yönelik biyopsi ve tedavideki önemi vurgulandı. Aktif 
izlemde Gleason skoru artışı veya lokal evredeki ilerleme varsa aktif tedaviye 
geçme önerildi.

Dr. Evans, prostat kanserinde değişen trendlere vurgu yaptı. Zaman içinde 
PSA kullanımı, TRUS biyopsi yapılması, T1/T2 evrede radikal tedavi, RT 
fraksiyonları, bifosfonat ve antiandrojen kullanımının azaldığını; halbuki MR 
görüntüleme, perineal hedefe yönelik biyopsi, robotik cerrahi, oligometastatik 
hastalıkta radikal tedavi ve dosetaksel kullanımının arttığını bildirdi. Dr. Evans, 
düşük risk (Gleason skor 6 ve daha düşük) prostat kanserinde tercih edilen aktif 
izlemin Avrupa, Amerika ve Kanada’da benzer şekilde yapıldığı, farklılıkların 
progresyon kriterleri, MRG’nin rolü ve 5ARİ kullanımında olduğu, bütün 
kılavuzlarda biyomarkerlerin deneysel olduğu anlatıldı. Prostat kanserinde 
genomik testlerle ilgili ayrı bir sunum yaptı.

Dr. Yalman, prostat kanserinde hipofraksiyonasyonun konvansiyonel fraksiyona 
göre benzer etkinlik ve toksisite yanında daha ucuz ve kısa tedavi süresi 
nedeniyle tercih edilmesi gerektiğini, yeni tanı metastatik prostat kanserinde 
prostat radyoterapisinin sağkalım avantajı sağlayacağını vurguladı.

Dr. Darendeliler, yüksek riskli, rekürren ve ileri evre bir prostat kanseri 
hastasını tartışarak, bu hastalarda multidisipliner yaklaşımın öneminden 
bahsetti. Bu hastalarda yeni görüntüleme yöntemlerinin hastalık yaygınlığını 
tanımlamadaki ve sonraki tedaviyi şekillendirmedeki öneminden bahsetti. 
Güncel hedefe yönelik tedavilerin yakında, kılavuzlardaki standart tedavilerin 
yerini alacağından bahsetti.

Dr. Aksoy, onkolojide en iyi makaleleri özetledi. Prostat kanserinin lokalize 
evreden metastatik kastrasyon refrakter hastalık haline gelene kadar genomik 
yapısının çok değişkenlik gösterdiğini anlattı. Klinik durumları açıklayan 
moleküler yapının yeniden tanımlandığını, metastazlardan alınan biyopsilerde 
yapılacak moleküler çalışmaların gelecekteki tedavi standardını belirleyeceğini 
vurguladı.

Dr. Çal, testis tümörü tedavisinde sisplatinin tarihçesini anlatarak onkolojide 
bir başarı öyküsü olduğunu vurguladı. Kemoterapi alan hastaların serumlarında 
10 yıl sonra bile ölçülecek düzeyde platin bulunduğunu ve geç dönem toksisite 

verilerinden bahsetti. 50 yaş üzerinde, 
kreatinin 2’nin üstünde olan ve ciddi akciğer 
hastalığı olan hastalarda BEP yerine EP tercih 
edilmesi gerektiğini bildirdi.

Dr. Özgüroğlu, kötü prognozlu 
nonseminomlarda 1. BEP sonrası belirteç 
düşüşü yavaş gerçekleşen olgularda BEP’le 
devam etmektense “dose dense rejim” olarak 
ifade edilen oxaliplatin içeren 6’lı rejime 
geçmenin; ölüm riskini %30 azaltırken, 
toksik ölüm, uzun dönem toksisite ve sekonder kanser risklerini ve kurtarma 
kemoterapisi ihtiyacını arttırmadığını vurguladı.

Dr. Mungan, kas invazif olmayan mesane kanserlerinde 1998’den beri 
onaylanan bir ilaç olmadığını, BCG’nin iyi çalışmadığını, herkesin mesanesiyle 
yaşamak istediğini, tek ajan sitotoksik ajanların başarısız olduğunu, bu nedenle 
de mutlaka yeni sitotoksik kombinasyon ilaçların bu hastalıkta başarıya 
ulaşacağını bildirdi.

Dr. Dinçbaş, bir olgu eşliğinde mesane koruyucu yaklaşımları özetledi, cerrahi 
ve radyolojik evrelemenin kritik olduğu ve bu yaklaşımla ilgili multidisipliner 
ekibin kararı hastayla birlikte oluşturmasının önemine vurgu yaptı.

Dr. Aslan ve Dr. Ürün, kasa invaze mesane kanserli bir olgunun tanı ve tedavi 
sürecini tartışarak önemli mesajlar verdiler. Neoadjuvan kemoterapinin kür 
oranlarını radikal lokal tedaviye göre arttırdığını, adjuvan sisplatin tabanlı 
kemoterapinin uygun hastalara verilebileceği, platin yoksa veya direnç varsa, 
bu hastalara immünoterapi çalışmalarının önerilebileceği vurgulandı. Dr. Ürün, 
kas invazif mesane kanserinde neoadjuvan kemoterapinin (NAK) sağkalımı 
uzattığını, gemsitabin/cisplatin kombinasyonunun AMVAC’a göre benzer 
etkinlik, daha az yan etki nedeniyle tercih edilmesi gerektiğini belirtti. GFR > 
40 ml/dk olan hastalara tam doz verilmesini önerdi. NAK ile sistektomi oranının 
düşmediğini ve NAK’ın perioperatif morbiditeyi arttırmadığını vurguladı.

Dr. Türkeri, ileri evre ürotelyal kanser tedavisinde son 20 yılda hiç önemli gelişme 
olmaz iken, özellikle atezolizumab gibi immün kontrol noktası inhibitörlerinin 
yeni başlangıçlara sebep olacağını söyledi. “Moleküler belirteçlerle seçilen 
hastalarda, hedefe yönelik ilaç çalışmaları ümit vericidir, DDR (DNA Damage 
Response) gen farklılaşmaları ve diğer biyomarkerların temelini oluşturduğu 
sisplatin tabanlı kemoterapi kullanımı ile ilgili yeni yaklaşımlar yoldadır” dedi.

Prof. Dr. Bülent Akdoğan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD
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Ertesi gün Tibet platosunu Everest’e doğru kat etmek üzere güneye doğru yola çıktık. Bu plato 
Asya ve Hindistan plakalarının çarpışması sonucu magma tabakasının yükselmesi ile oluşmuş 
dünyanın damı diye adlandırılan bir coğrafi yapı. Dünyanın bir çok yüksek dağı da bu platonun 
güneyinde. İlk durağımız Gyantse manastırı olacaktı. Yollar otoban olmasa da asfalt ve oldukça 
bakımlıydı. Ancak 20-30 km.’de bir duruyor, rehber pasaportları alıp çadırdaki Çin askerlerine 
götürüyor, bazen bizi de indirip askerlere gösteriyordu. Bir zaman sonra dayanamayıp sor-
dum, ne oluyordu? Meğer bizim program Çin devletine bildiriliyor, belli gün ve saatlerde bu 
kontrol noktalarından geçmemiz gerekiyormuş. Böylece izin verilmiş rotanın dışına çıkmamız 
engellenmiş oluyordu. Her ne kadar özerk olduğu iddia ediliyorsa da Çin devletinin baskısı 
burada da kendini gösteriyordu. 

Giderek rakım yükseliyor biz de Lakme’nin akşamdan termoslara koyduğu koka çayından 
bol bol içiyorduk. Nefes darlığımız yoktu ama tuvalet ihtiyacı için durup kayaların arkasına 
tırmanmak zorunda olduğumuz durumlarda çok çabuk yoruluyorduk. 4794 rakımlı Kham-
ba La geçidini geçip aşağı inerken Yamdrok gölünün muhteşem manzarası önümüzde 
belirdi. Düşünün nerede ise bir çöl, tek tük bodur çalılar ve sararmaya yüz tutmuş çayır 
diyemeyeceğimiz otlar, genellikle ufak çakıllardan oluşmuş toprak, sisler arasında arka planda 
tepelerinde kar olan heybetli dağların arasında mat fakat değişik bir safir tonuyla bizi karşılayan 
tibetlilerin kutsal gölü. Ara ara koyun sürüleri atlı çobanlarıyla yolumuzu kesiyor, bazen de 
yolun hemen yanındaki tepelerin yamaçlarında boyun ve sırtlarındaki rengarenk süslerle yak 
sürüleri gözümüze çarpıyordu. Lakme ile birbirimize ile bu manzaralara baktıkça koca evrende 
aslında ne kadar yalnız, tabiat karşısında ne kadar güçsüz ama günlük yıpratıcı hayatımızdan 
ne kadar uzak ve huzur dolu olduğumuzu anlatıyorduk. Tibet’in mistik havası bizi de sarmıştı. 
İçtiğimiz koka çayları etkisini göstermeye başlamıştı, daha rahat nefes alıyor daha az yoru-
luyorduk. İştahımız da açılmıştı. sabahları kahvaltıda verilen her biri börek büyüklüğündeki 
mantılarımızı bitiriyor, et suyu çorbalarımızın tamamını içiyorduk. Nak sütü çayına da artık 
çalışmıştık, fazla olmasa da arada içiyorduk.
 

Yol üstünde zaman zaman 10-12 hanelik ufak köyleri de görüyor fakat insana nerede ise hiç 
rastlamıyorduk. Sadece bir defasında bir köyden geçerken Jackie Chan filmlerinde görmeye 
alışık olduğumuz başlarında bizim börk dediğimiz deriden şapkaları, şapkalarına tutturulmuş 
çeşitli renklere boyanmış muhtemelen kartal tüyleri olan, ellerinde çeşitli çaputlar bağlı mızrak 
yerine birer uzun sırık taşıyan 10 kadar atlı arabamızın yanında aniden belirdi. Muhtemelen 
bir kutlama alayı idi ama ne yazık ki ne durup ne de o an fotoğraflarını çekme şansım olmadı. 
Neyse tüm görüntüyü hafızamıza alıp devam ettik. 5045 metre rakımlı Karo geçidinden ve 
oradaki ufak buzulu görüp aşağıya doğru Gyantse şehrine vardık. 
Şehir manastırı ve özellikle 1418’de inşa edilmiş, tepesi altın kaplı Palcho tapınağı ile ünlü. Bu 
tapınak yuvarlak tarzda kat kat yapılmış ve etrafında ufak binalarla sarılı bir dini eğitim kom-
pleksi. Girişte gene bizi bir dizi büyük dua çarkı karşılıyor. Tapınağın içi oldukça loş, tereyağı 
kokulu ve sayısız değerli taşlarla bezeli ufaklı büyüklü buda veya ,diğer budist ritüelleri ile ilgili 
heykellerle dolu. Bahçesinde ise belirli saatlerde yapılan öğrenci rahiplerin dua seansları çok 
renkli olduğu söyleniyor ama ne yazık ki zamanı bize uymuyor. Bu yapı Tibet’in çok bilinen 

sembollerinden biri, belki de en önde geleni. Manastırın arkasındaki tepede yerleşmiş kalesi 
sanki sizi nereye giderseniz takip ediyor gibi. 

Gezimizin bundan sonraki durağı ise Tashilhunpo manastırı. Yılan gibi kıvrılan yollarda 
yaklaşık 90 km. gittikten sonra varıyoruz. Görüntü gene çok çarpıcı. Her seferinde bir belir-
gin tapınak olmasına alışkın bizler şaşırıp kalıyoruz. Karşımızda muhtemelen 200 civarında 
2-3 katlı düz damlı beyaz bordo boyalı evler. Bunların hepsinin toplamı o manastırmış. Burası 
Tibet’in en büyüklerinden biri. Aklımıza hemen gelen soru bu kadar az nüfuslu bir ülkeye bu 
kadar rahip ve rahip okulu gerekir mi? Cevabı kendi ülkemizle karşılaştırıp alaycı bir ifade 
takınıyoruz. Her neyse. Yapı topluluğu etkileyici. Bu devasa sistem içinde sokaklar, tapınaklar 
çeşitli günlük gereksinimi karşılayan işlevler üstlenmiş dükkan diyebileceğimiz, ama satış falan 
görmedim, yapılardan oluşmuş canlı bir organizma gibi hareketli canlı ve yaşadığını hissettiren. 
Her yerde dua eden insanlar, yere kapananlar, ortalıkta dolaşan veya tapınan rahipler. Mistizm 
ağır bir şekilde hissediliyor ama diğer manastırlar gibi dingin, tekdüze değil, yaşıyor, capcanlı. 
Yapıların bazıları 4-5 katlı ve çok süslü. rengarenk bayraklarla bezenmiş. rahipler ellerinde 
semaverler önümüzden geçiyorlar. Bazı evlerin orta avlusunda 15 metrelik üslerinde dini sem-
boller asılı direkler var. Dolaşırken bir anda gözüme bir kızılhaç çarpıyor. Evet ufak bir revir 
kılıklı hastane. İçeri giriyorum. Bir kaç kişi sağlık görevlisi olduğunu tahmin ettiğim, bir kadınla 

konuşuyor. Duvarlarda yerel alfabe ile yazılmış lotus çiçeği olan bir olası takvim, beyaz gömlek 
giymiş batılı doktorların hastalarla tedavi esnasında çekilmiş fotoğrafları dikkatimi çekiyor. Her-
halde işgal öncesi misyonerlik çalışmalarından kalma. Avluya çıkıyorum banklar dolu, bazıları 
taşın ve otların üzerine uzanmış sırasını bekleyen hastalar. Bazı şeyler dünyanın her yerinde 
aynı. Hava kararmaya yakın otele yerleşip hemen dinlenmeye çekildik. Önümüzde Everest 1. 
kampına iki günlük zorlu bir yolculuk var.

Dr.Gökhan Toktaş

TİBET Manastırlar

Doğanın sesine kulak veren Gazeteci  Güven İslamoğlu, Lakme Toktaş anısına düzenlenen özel 
programda katılımcılarla buluştu. Türkiye’nin çok da bilinmeyen doğal güzelliklerini, kültürel 
ve tarihi yerlerini, ayrıca doğada karşılaşabilecek zor koşulları ve önemli tavsiyeleri fotoğraf ve 
videolar eşliğinde yaptığı sunumla paylaştı.
 
Katılımcılara ayrıca, yazıların Lakme Toktaş’a, fotoğrafların Gökhan Toktaş’a ait olduğu Anılar 
kitabı hediye edildi.

LAKME TOKTAŞ ANISINA… Türkiye’nin Bilinmeyen Köşelerine Yolculuk
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