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Beşiz Mutluluk

Onuncu Köy; Dürüstlük................
Bana bu köşede bir şeyler yazmam söylendiğinde; ne yazabilirim diye düşünürken... >> 2’de

>> 4'te

Şanlıurfalı İbrahim ve Sibel Esen çifti, geçtiğimiz günlerde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla beşiz bebek sahibi oldu.

Şanlıurfa'dan Gaziantep'e doğum için gelen Esen çiftinin 4 erkek ve 1 kız bebeği oldu. Gerçekleştirilen 
başarılı operasyon sonrası sağlık durumları oldukça iyi...

Çocukluk çağında yaşamı tehdit eden en 
önemli hastalıklar arasında başta lösemi 

olmak üzere kemik iliği nakli gerektirebilen kan 
hastalıkları yer alıyor. Bu hastalıkların başarıyla 
tedavi edilmesi için ise erken tanı ve doğru te-
davi uygulamaları büyük önem taşıyor.

GAÜN Hastanesi bünyesinde ise erken tanı ve 
doğru tedavi uygulamaları ile küçük yürek-

lere büyük umutlar 

vaat edecek olan yeni bir oluşum söz konusu. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilk ve tek 
Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu  (KİT) 
ünitesi artık hastanemiz bünyesinde hizmet 
vermekte... 

Bu ünitenin sorumlu hekimi Prof. Dr. Sinan 
Akbayram’la kemik iliği nakli ile ilgili detayları 
kapsayan bir röportaj gerçekleştirdik. 

Ünitede elde edecekleri tecrübe, ekip çalışması 
ve hasta bakımı ile ülkemizde ciddi sayıda nakil 
yapan bir ekip olarak akraba dışı ve yarı uyumlu 
nakiller yapacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Si-
nan Akbayram, “Günümüzde kemik iliği nakli 
bazı hastalıklarda hayat kurtarıcı önemli bir 
tedavi şeklidir. Geçmişten günümüze bu alanda 
birçok gelişmeler sağlanmıştır. Kemik iliği nakli 
tedavisi gün geçtikçe birçok hastalık için tek te-
davi seçeneği olmuştur” dedi. Detaylar Sayfa 3'te

Kansere "Kök"ten Çözüm

Röportaj ve Fotoğraf: Elif EMİROĞLU



Onuncu Köy; Dürüstlük................

Toplumda atıl olarak duran, iş-
lenmemiş bilgiler (Data, veriler), 
bir sonuç elde etmek için yeterli 

değildir. Mesela Türk toplumundaki şe-
ker hastalarının varlığı, bu bağlamda tek 
başına bir veri (Datum) iken, onların sa-
yısal miktarının hesaplanarak, söz gelişi, 
kan şekeri düzeyine göre tasnif edilmesi, 
artık işlenmiş, kullanılabilir bir bilgidir 
(Malumat, enformasyon). Bu bilgi bi-
rikiminin kavranmasıyla akıllarda yer 
eden ve sorulduğunda üç beş cümleyle öz 
olarak ifadelendirilebilmesini sağlayan 
cevherine, Türkçede tam karşılığı olma-
sa da, idrak edilmiş bilgi (Knowledge) 
denir. İşte bu, zihinlerde yer etmiş kalıcı 
bilgi sayesinde çıkarımlarda bulunarak  
(Extrapolasyon) bir kanaate varılıyor ve 
bir nevi öğüt tarzında bir cümleye sığa-
cak kadar özlü hale geliyorsa, buna da 
bilgelik (Wisdom, irfan) diyoruz. 

Bilgelik makamı, yol göstericilik göre-
vinin ifa edildiği, üstat (Usta), mentor, 
hocalık kavramlarına yakın bir mana 
ifade eder. Birbirinden farklı 10 ayrı yol 
ve bu yolların başında duran vakur bir 
adam hayal edin.. Bir de, bu yolları tek 
tek çok iyi bilen bir başka şahıs.. Yolun 
başına gelip de o sırada hangisine gide-
ceğini kestiremeyen bu şahsa, velev ki hiç 
konuşmadan bile olsa, sadece işaretle, en 
münasip yolu gösteren o ciddi adam, evet 
işte o vakarlı adam, gerçek bir kılavuz ve 
yol gösterici bir hocadır.. Bu hoca, o 10 
ayrı yolu da çok iyi bilen ve hatta kime, 
hangi yolun uygun olduğunu gösterecek 
kadar da işin erbabı ve derinlik sahibi bir 
üstat olma haysiyetindedir. 

Bu yol göstericilik, demokrasilerde de 
vardır. Demokrasi, halk yığınlarının or-
tak sesi olsa da, o ortak sesi çıkartmak 
için, kalabalıkların hangi yönde toplan-
maları gerektiğini ima eden bir lider, 
bir yol göstericiye ihtiyaç vardır. İçinde; 
ince, kalın, gür, cılız, kadın, erkek velhasıl 
her telden ve her tondan sesin birleşerek 
söylendiği bir koro nakaratında bile, o 
kalabalığa mihenk olabilecek ve ses ka-
librasyonunu sağlayacak bir rehber, bir 
koro şefine muhtacız. Ancak bu sayede 
insanlar, hangi yönde ve ne ölçüde ses 
çıkaracağını idrak edebilecek ve ahenkli 
bir terennüm icra edecektir. Aksi halde 
senfoni, bir anda yerini kakofoniye terk 
edecek (Cacophonie, ses uyumsuzluğu) 
ve kaos kaçınılmaz olacaktır. …

 
Milattan önce bilmem kaçıncı yılda, bu-
gün deniz olan yerler kara, kara olarak 
üzerinde yaşanan yerler ise su altında bir 
batıktı… O yıllarda, yolculuk yapmak is-
teyen insanlar yanlarına bir kılavuz alır, 
yola öyle çıkardı. Bu kılavuz, hangi yolun 
daha kısa, hangi yolun sapa, hangi yo-
lun daha salim olduğunu bilir, ona göre 
yolcusuna rehberlik ederdi. Yol ve yön 
bulmada kılavuza ihtiyaç varken, hakikat 
arayıcılığında olmaz mı? Tarihte, rehber-
siz yola çıkmış nice dehalar var.. Tabiat 
ışığında hakikati aramaya çalışan Dekart, 
kendisine kılavuz seçtiği tabiat sayesinde, 
o maraz düzeyindeki zekâsına rağmen, 
yüce yaratanın sadece varlığını keşfede-
bilmiş, ama ne sıfatı ne kudreti ne hiçbir 
şeyi idrak edemeden ölüp gitmiştir. Tıp-
kı Paskal gibi… O da, tek adım kalmış-
ken iskeleden gemiyi kaçıran bir başka 
marazî zeka.. Zekânın kıymığı beynine 
batan bir mizaç… Bir insan rehbersiz ka-
lırsa, mahut akılla nereye kadar gidilebi-
leceğini gösteren sembol isim..  

Milat öncesinden kalmış kılavuzlardan 
birine bugün yol sorulacak olsa, istika-
metini kaybetmiş bir gemi gibi yalpalayıp 
duracaktır.. Uyduya, yol yapımı olduğu 
bildirilmezse, navigasyonun bile rotası 
şaşacak, günceli izlememenin bedelini, 
takipçisini yoldan çıkartmakla ödetecek-
tir. Bu nedenle, eski zekâların çizdiği yo-
lun birebir uygulanması, bugün çoğu kez 
fiyasko ile sonuçlanıyor.. 
İdealize ettiğimiz rehberlik, eskiyi kabu-
ğundan soyarak bir ruh halinde ele alıcı 
ve eski tecrübelerle yeni bir terkip orta-
ya koyarken istikameti de bu minvalde 
belirleyici bir telakkiden ibarettir. O 
halde hakiki rehber: “Çağın nabzını ya-
kalayan ve ideali aramayla toprağa bağ-
lanma arasındaki bir berzahta kıvranan  
insanoğlunun oluş ıstırabını, hakikatin 
hakikatine nispetle heykelleştiren bir 
adam” olmalıdır

Yollar… Ana yollar, ara ve tali yollar.. 
Daha ince ve inceler incesi yollar. Ana 
yollar eski, ince yollar yeni rehberlerin 
işi..  Eskilerin yol değil, yön göstermesine 
muhtacız.  

“Ya yeni bir yol bul, ya yola gel, yahut yol-
dan çekil”   Hz Ali

EDİTÖRDEN

Doç. Dr. Murat Taner GÜLŞEN

KILAVUZU 
KARGA OLANIN….

Şiir Sanat ve Felsefe Köşesi

Bana bu köşede bir şeyler yazmam söylendiğinde; ne yazabilirim 
diye düşünürken hepimizin çok ihtiyacı olan dürüstlük kelimesi 
aklıma geldi. Dürüstlük üzerine bir şeyler yazmak istedim.      

 
Doğruluk ve dürüstlüğün takdir görmediğinden yakınan bir atasözü 
vardır. Herkes bilir: “Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar” diye… 
Ama bilinmelidir ki sabrın sonu her zaman selamettir. Dürüstlük ve 
doğruluk en başında dokuz köyden kovdurur belki ama onuncu köye de 
nihayetinde muhtar yaptırır. 

Sosyal değerlerin başta gelenlerinden birisi de dürüstlüktür. Dürüst: 
‘Doğruluktan ayrılmayan, özü sözü bir; düzgün, doğru, hatasız’ demek-
tir… Dürüstlük ise ‘Dürüst olma durumu, doğruluk, mertlik…’
Dürüstlük bir fazilettir. Kişiye güvenmenin esası; o kişinin dürüstlüğü 
ile ilgilidir.

Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmayacağını bilmektir dürüstlük.
Dürüstlük, dünyayı düzeltmenin yolunun kendini düzeltmekten geçtiği-
nin farkına varabilmektir. Olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmak-
tır dürüstlük.

Dürüstlük dendiğinde pek çok insanın aklına öncelikle model bir insan 
gelmekte ve bu insan da büyük çoğunlukla toplumda itibar sahibi olarak 
kabul edilen bir kişi olmaktadır. Saygınlık ya da toplum genelinde itibar 
sahibi olmak ile dürüstlük arasında vazgeçilmez bir bağlantı varmış gibi 
görünse de, aslında itibar-saygınlık ile dürüstlük birbirinden oldukça 
farklı kavramlardır. Kişi için manevi bir sorumluluk olan dürüstlük, her 
bireyin seçim şansına sahip olduğu ve seçim yaparken de kendisinden 
başka bir otoritenin bulunmadığı bir tercihtir. Dürüst olup olmamak sa-
dece bireysel bir seçimdir. Çok kısa ve yüzeysel bir biçimde dürüstlük 
kavramını açıklamak gerekirse; bireyin “ikiyüzlü” olmadan yaptığı tüm 
davranışlardır. Kişinin alacağı kararlar ve bu kararlar doğrultusunda 
hayata geçireceği eylemleri doğrudan etkileyen dürüstlük, hangi dine, 
hangi mezhebe, hangi siyasi görüşe sahip olunursa olunsun ödün veril-
memesi gereken bir olgudur.

Çok sevdiğim bir Kızılderili atasözü ile köşe yazımı bitirmek istiyo-
rum…

      YÜKÜN DÜRÜSTLÜKSE,
                                 GÜCÜN DÜŞER BELKİ AMA
                                                                            BAŞIN DÜŞMEZ.

Mustafa Kalkan /  Başmüdür



AYIN İNCİSİ HALK SAĞLIĞI MESAJI 
 

Yazın 11.00-16.00 saatleri arasında güneş 
ışınları dik geldiğinden bu saatlerde 
sokağa çıkmamaya özen gösteriniz.

FIKRA
Delinin biri hastanenin bahçesinde el arabasını 
ters çevirmiş ve sürmeye uğraşıyormuş. Bunu 

gören doktor;
-Öyle sürülmez, düzeltsene arabayı.

Deli hemen cevap verir;
-Geçen gün senin dediğin gibi sürdüm akşama 

kadar kum taşıttırdılar. Enayi miyim ben? :)

Prof. Dr. Sinan Akbayram’la gerçekleştirdiğimiz 
o röportaj…

Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Kilis’te 1976 yılında doğdum. İlk, orta ve lise öğre-
nimimi Kilis’te tamamladıktan sonra, 1999 yılında 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
oldum. Bingöl Merkez 2 numaralı Sağlık Ocağında 
1999-2000 yılları arasında pratisyen hekim olarak 
görev yaptım. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Da-
lı’nda 2000-2004 yılları arasında uzmanlık eğitimi 
aldım. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak 
2005-2008 tarihleri arasında çalıştım. Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji’de 
yan dal ihtisasına 2009 yılında başladım, 2012 
yılında ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doçenti 
oldum. Haziran 2012-Haziran 2013 tarihleri ara-
sında Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde Pedi-
atrik Kemik İliği Transplant ünitesinde çalıştım. 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ise 2015 yılında 
göreve başladım. Profesörlük kadrosuna 2017 yı-
lında atandım. Halen Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda çalışmaktayım.

Alanınızda yaptığınız çalışmalardan bahseder 
misiniz? 
Uluslararası indexlerde taranan 104 adet, ulusal 
indexlerde taranan ise 14 adet yayınım bulunmak-
tadır. Yayınlarımın çoğunluğu pediatrik hematoloji 
alanındadır.

Hastanemiz bünyesinde “Çocuk Kemik İliği 
Ünitesi” hizmet vermekte. Bu ünitede neler yapı-
lıyor? Ne zamandır hizmet veriliyor?
Çocuk kemik iliği nakil ünitesi yönetmelikte olan 
bir ünitedir. Ünite olarak gerekli koşulları sağla-
dıktan sonra başvuruda bulunduk. Bu başvuru-
muz sonucunda ünitemiz, yaklaşık 1 ay kadar önce 
Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlendi 
ve ruhsatlandırılmasına karar verildi. Henüz aktif 
olarak hasta alımına başlanmadık. Muhtemelen 
önümüzdeki birkaç ay içerisinde hasta alımına 
başlayacağız. Ünitemiz Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi’nde ki ilk ve tek Pediatrik KİT ünitesidir. 

Çocuklarda kemik iliği nakli hangi hastalıklar 
için yapılmaktadır? Hastalık hangi aşamaday-
ken, ne zaman yapılmaktadır?
Bu ünitede maling (lösemi, lenfoma vb.), non-ma-
ling (hematolojik hastalıklar, doğuştan immün 
yetmezlikler, metabolik hastalık, vb.) hastalıkla-
ra; uygun hastane koşullarında ve tam uyumlu 
anne, baba, kardeş verici olmak şartıyla kök hücre 
transplantasyonu yapılmaktadır.  Kemik iliği nakli 
için, hastalık bazında kemik iliği nakli konseyinde 
hastalar için transplant kararları alınmaktadır.

Kemik iliği nakli yapılan merkezin özellikleri 
neler olmalıdır?
Kemik iliği nakli yapılan merkezlerde; teknik alt 
yapısının, laboratuvar ve mikroorganizma izo-
lasyonunun çok iyi olması, yoğun bakım gibi bö-
lümlerin nakil ve beraberinde ortaya çıkabilecek 
komplikasyonlara gerekli müdahaleyi verebilmesi, 
hemşire bakımının üst düzeyde olması gerekmek-

tedir. Ayrıca disiplinler arası uyum ve işbirliği de 
gerekmektedir.

Dünya’da ve Türkiye’de kemik iliği nakli konu-
sundaki gelişmeleri nasıl buluyorsunuz? Bu ge-
lişmelerden bahseder misiniz?
Kemik iliği nakli ile ilgili ilk çalışmalar 1940’lı yıl-
lara dayanır. Kayıtlı olan ilk, insan kemik iliği nakli 
deneyimi kemik iliği yetmezliği olan bir hastaya, 
aynı kan grubundaki kardeşinden yapılmıştır. Gü-
nümüzde kemik iliği nakli bazı hastalıklarda hayat 
kurtarıcı önemli bir tedavi şeklidir. O yıllardan 
günümüze bu alanda birçok gelişmeler sağlanmış-
tır. Kemik iliği nakli tedavisi gün geçtikçe birçok 
hastalık için tek tedavi seçeneği olmuştur. HLA sis-
teminin 1960 yıllarında bulunması, klinisyenlere; 
kardeş donör/alıcı çiftleri arasında birbirini tutan 
başarılı allojenik kemik iliği nakli yapmalarını sağ-
lamıştır. Kemik iliği nakli allojenik (kardeş, akraba 
ve HLA uygun akraba dışı donörlerden), otolog 
(solid tümörlerde hastanın kendi kök hücrelerinin 
kullanılması) ve sinjeneik (ikiz kardeşlerden) yapı-
labilmektedir. Başlangıç çalışmalarında, kök hücre 
kaynağı olarak sadece kemik iliği kök hücreleri 
kullanılırken 1990 yılından sonra periferik kan kök 
hücreleri ve daha sonra da kordon kanı kök hücre-
leri kullanılmaya başlanmıştır. Bundan dolayı artık 
kök hücre nakli ifadesi kullanılmaktadır. Akraba 
dışı kök hücre kaynağı olarak yıllardır yurt dışı kök 
hücre bankalarından yardım alınmaktaydı. Yakla-
şık 3 yıldır ise ülkemizde bulunan TÜRKKÖK sis-
temi ile akraba dışı kök hücre naklinde ülkemizden 
gönüllü vericilere ulaşılabilmektedir. Bu gönüllü 
verici sayısı her geçen gün artmaktadır. Şimdilik 
bu sayı yaklaşık 333.316 kişidir. Bu sistemle şu 
ana kadar 762 kişiye nakil yapılarak yaşam umudu 
olunmuştur. 

Bu alanda GAÜN Hastanesi’ni farklı kılan bir 
durum söz konusu mu? Kaç kişilik bir ekiple ça-
lışıyorsunuz?
Bu üniteden sorumlu ben Prof. Dr. Sinan Ak-
bayram, sorumlu yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Esra 
Pekpak ve sorumlu hemşiremiz Sevda Alkan ile 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ki ilk ve tek Pe-
diatrik KİT ünitesi ile hastalarımıza hizmet vere-
ceğiz.

İleriye yönelik beklentileriniz, hedefleriniz ne-
lerdir?
Bu ünite şimdilik 4 yataklı bir ünitedir. Ancak 
yöneticilerimizin katkılarıyla yapılmakta olan ço-
cuk hastanemizde yakın gelecekte 9 yataklı olarak 
hizmet vereceğiz. Ünitemizde elde edeceğimiz tec-
rübe, ekip çalışması ve hasta bakımı ile ülkemizde 
ciddi sayıda nakil yapan bir ekip olarak akraba dışı 
ve yarı uyumlu nakiller yapacağız.

Kök Hücre Nakli

İyi konuşmayı bilenler kısa ve öz 
konuşur; çok susar.

Dostoyevski



Şanlıurfalı İbrahim ve Sibel Esen çifti, geçtiğimiz 
günlerde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahin-
bey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ger-

çekleştirilen başarılı operasyonla beşiz bebek sahibi 
oldu.

Şanlıurfa'dan Gaziantep'e doğum için gelen Esen çif-
tinin 4 erkek ve 1 kız bebeği oldu. Gerçekleştirilen ba-
şarılı operasyon sonrası sağlık durumları oldukça iyi 
olan bebeklere Ahmet, Berat, Mesut, Selim ve Aslıhan 
isimleri verildi. 

Bebeklerle ilgili bilgi veren GAÜN Rektörü Prof. Dr. 

Ali GÜR, “Şanlıurfalı ailemiz iki çocuğundan sonra 
beşiz gebelikle bize geldiler. Bu bebeklerimiz 7 ay-
lıkken sezaryen ile dünyaya geldi. Aslıhan Hoca'mız 
bebekleri hayatta tutmak için çok uğraştı. İki ayın so-
nunda normal kilolarına ulaştılar. Hiçbir hayati riskle-
ri kalmadı. Sonrasında da sağlıklı bir şekilde taburcu 
ettik” dedi. 

Yaşamaz denilen bebeklerin verdiği mücadeleyle ya-
şamasını sağlayan ve bebeklerin sağlık durumuyla il-
gili bilgi veren Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu ise 7 aylık 
dünyaya gelen bebeklerin 2 ayını kuvezde geçirdiğini 
belirterek “Bebeklerimiz anne karnında geçirmeleri 

gereken süreci kuvözde geçirdiler. Sağlık durumları 
iyi. Bebeklerimizi sağlıkla taburcu ettik. Annesi do-
ğuma giderken çok heyecanlıydı. Ben yanındayken 
adımı sordu, doğarsa ismimi koyacağını söyledi. Kız 
bebeğe ismimi koydular" ifadelerine yer verdi.

Anne Sibel Esen ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, 
"Bu bebekler Allah’ımın bize bir kısmeti. Hamilelik 
döneminde çok zorlanmadım. Çok mutluyum. Her 
şeyin hayırlısı olsun. Özellikle Gaziantep Üniversite-
si Hastanesine ve doktorlarına çok teşekkür ederim” 
diye konuştu.
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“Ayın Personeli” (Temmuz 2018) başarı belgeleri sahiplerini 
buldu. Bu kapsamda Temmuz ayı değerlendirmesinde Ame-
liyathane’den Hemşire Rabia Kaygın, Kadın-Doğum’dan 
Hasta bakıcı Uğur Çetin, Adli Tıp’tan Sekreter Murat Rışvan, 
Radyoloji’den Sağlık Teknisyeni Mustafa Deniz ve Medikal 
Gaz Biriminden Teknik Personel Aydoğan Yiğiter ayın per-
soneli seçilmiştir. 
Çalışanlarımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
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