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Vasatın hâkimiyeti
Yaratıcı fikirler aykırıyı düşünme becerisiyle yeşerir.
Yeni buluşlar için vasatın dışına çıkmak gerekir.
VASAT...
Sözlüğe göre iki şeyin ortasında olan, sıradan.
Vasatta yaşayan, vasatın hâkimiyetindeki beyinler yeni şeyler
düşünemezler. Teknolojik buluşlar yapamaz, düşünsel akımlar
üretemez, sanatsal yaratımlarda bulunamazlar.
Türkiye neden bu kadar az buluş yapıyor?
Patent sayıları niye bu kadar az?
Toplumsal krizlerde niye hep akıl tutulmaları yaşıyoruz?
Sanatsal ve mimari zenginliğimiz neden köreldi?
Bu soruların yanıtını verebilir misiniz?
Çünkü Türkiye vasatın hâkimiyetinde.
Çünkü farklı düşünmek, aykırı yaşamak ayıplanıyor.
Çünkü vasat yeterli bulunuyor, takdir ediliyor, alkışlanıyor.
Çok şükür ki bu topraklarda vasatı aşmış insanlar da
sıkça var olmuşlar. Bunların güzel bir örneği Dr. Feridun
Frik’tir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk tıp dergisi olan
Dirim Dergisi’ni çıkarıp, Türk tıbbının gelişebilmesi
için bu dergiyi on yıllarca ücretsiz dağıtmış aykırı bir
kişiliktir. Bu sayede vasatın dışına çıkabilen pek çok
hekimin yetişmesine öncülük etmiştir.
Bu sayı ile Dirim Dergisi klasik içeriği ve şeklinden
farklı bir yapıda yeniden diriliyor. Dirim Dergisi
artık sosyal ve sanatsal içerikli bir tıp dergisi olarak
meslektaşlarımıza hizmet verecek. Amacı ilk günkü gibi,
yine vasatın hâkimiyetini kırmak.
Amacımız bugünün sıkıcı, yorucu, sıradan yaşam
koşuşturmacasında meslektaşlarımıza bir renk olmak,
vasatın dışında düşünebilmeyi sağlamak ve yaşam
coşkusunu artırabilmek. Bu amacımıza ulaşmada
hepinizin desteğini bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki
hekimler toplumların hep önünde gitmiş ve vasatın
dışında olabilmeyi başarmışlardır.
Dirim Dergisi’nin yeniden canlanmasına destek veren
Sayın Erol Frik ve Ortopro’ya teşekkürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Nadir Şener
Dirim Dergisi’ne içerik katkılarınız için nadir.sener@acibadem.com.tr
adresinden bana ulaşabilirsiniz.
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Dr. Feridun Frik taraf ndan
1925 y l nda ç kart lmaya
baçlayan ve Türkiye’nin en eski
t p dergisi Dirim’in dedesinden
miras kald º n söyleyen Erol
Frik, her miras kald rabilmenin
zorluºunu, Dirim Dergisi’nin
yaçat lmas gerekliliºini anlatt .
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PROF. DR. ÖNDER KILIÇOĞLU

SÖYLEDİKLERİMİ DİNLE,
YAPTIKLARIMI YAPMA!
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OSTEOSENTEZİN TARİHİ
PLAKLAR VE VİDALAR

20.Yüzy l n ikinci yar s ndan
itibaren k r k tedavisinde
osteosentezin önemi kabul edildi,
implantlar ve cerrahi teknikler
bugünkü standartlar na ulaçt .
Bu süreç içinde beºenilen veya
beºenilmeyen, yayg n kullan lan
veya yaln zca birkaç cerrah n tercih
ettiºi çok çeçitli implantlar üretildi.
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Prof. Dr. Mehmet Demirhan
ve Prof. Dr. Mustafa Karahan,
açil tendon kopmas yaçayan
iki ortopedist. Her iki uzman
hekim de geçirdikleri rahats zl k
sonras hastaya ve hastal ºa
bak ç aç s n n deºiçtiºinde
birleçiyor. Bir de “Söylediklerimi
dinle ama yapt klar m yapma”
nasihatinde…
TOLGA YALÇINKAYA

ÜÇ BOYUTLU YAZILAR

32

Bugün üç boyutlu yaz c lar n
fiyatlar ilk ç kan renkli, mürekkep
püskürtmeli yaz c lar n fiyat nda.
Bugün renkli yaz c lar n
fiyatlar n n düçerek neredeyse
içlerindeki mürekkep kartuçlar
fiyat na sat ld º göz önüne
al n rsa yak n zamanda hepimizin
masas nda bir üç boyutlu yaz c
olacaº n öngörebiliriz.

DOÇ. DR. FATİH DİKİCİ
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EFSANE AVCISI
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Bu say da Clinical
Orthopedics’te yay nlanan
ve çehir efsanesi haline gelen
baz uygulamalar irdeleyen bir
çal çman n özetini sunacaº z.
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RÜZGÂRIN DELİKANLILARI

Ortopedi uzman üç hekim.
Üçünün de ortak tutkusu
deniz ve yelken. Prof. Dr.
Mahmut Berkman, Prof. Dr.
Nejat Güney ve Prof. Dr. Metin
Türkmen, denizin keyfini
ç kartarak yaç yor. Hekimler,
yoºun mesleki tempodan
denizin, rüzgâr n ve yelkenin
sakinliºiyle uzaklaç yor.
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PROF. DR. NADİR ŞENER

HEKİMLER DE YAŞLANIR

Halen aktif çal çan 882 hekimin
kat ld º bir ankette, 50 yaç
alt ndaki hekimlerin yüzde
6,5’inin, 70 yaç üstü hekimlerin
ise yüzde 40’ n n emeklilik plan
olduºu tespit edilmiç. 50 yaç
alt ndakilerin oran n anlad m
ama 70 yaç üstündekilerin
yüzde 60’n n bir gün emekli
olabileceºini düçünmemesi ilginç.

Sahibi Ömer Erol Frik
Genel Yay n Yönetmeni
Prof. Dr. Nadir fener
Yaz Gçleri Müdürü Gizem Çokgör
Katk da Bulunanlar
Doç. Dr. Fatih Dikici
Prof. Dr. Önder K l çoºlu

YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER

MEKTEBİ TIBBİYEİ ŞAHANE

Gün bat m na yak n Kad köy’den
vapurla karç ya geçerken
güneçin alt n ç klar ile y kanan
bir bina mutlaka dikkatinizi
çeker. Selimiye K çlas ’n n hemen
yan nda, k çlan n soºuk erkeksi
mimarisinden belirgin olarak
ayr çan süslü, cilveli, kad ns
bir binad r bu. Y llarca Türk t p
tarihinin kalbi bu binada atm çt r.

AAOS 2014
CAZIN BAŞKENTI NEW
ORLEANS’DA

Amerikan Ortopedik Cerrahlar
Birliºi (AAOS) toplant s
2014 y l nda caz n baçkenti
New Orleans'ta yap lacak.
Tüm dünya ortopedistlerinin
buluçma ve paylaçma platformu
haline gelen AAOS toplant lar
Mardi Gras Karnaval ’ndan bir
hafta sonra düzenlenecek.

Kurucusu
Dr. Feridun Frik
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BURSALI ORTOPEDİST
FOTOĞRAFÇILAR

Gsmail Aygan, Tayfun Aç kgöz,
Ertuºrul Ayd n, Murat Gürün
ve Engin Akgün. Onlar, Bursal
beç ortopedist. Beç meslektaç ,
uzmanl k alanlar d ç nda
birleçtiren bir baçka tutku ise
fotoºrafç l k. Beç meslektaç,
fotoºraf sanat na duyduklar
merak ile de fark yarat yor.
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NOT: Reklamlar, reklam veren çirketin
sorumluluºundad r. Dergimizde yay mlanan
yaz ve fotoºraflar Dirim Dergisi’nin izni
al narak, kaynak belirtilerek, tam veya özet
al nt yap larak kullan labilir.

