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Sayg›de¤er Meslektafllar›m,

Bildi¤iniz üzere Pediatrik Nöroflirürji grubu Türk Nöroflirürji
derne¤inin ilk alt grubudur. Bu bültende Say›n Prof. Dr. Saffet
Mutluer taraf›ndan tarihçesi sizlere anlat›lmaktad›r. Üç dönem üçer
y›ll›k Pediatrik Nöroflirürji kurslar› tamamlanm›fl ve bu y›l dördüncü
dönemin ilk kursu bafllayacakt›r. Bu kurslardan önce de 3 y›ll›k bir
dönemde ‹zmir, ‹stanbul ve Ankara’da uzlaflma toplant›lar› yap›lm›flt›r. 

Ne yaz›k ki flu ana kadar Pediatrik Nöroflirürji grubu taraf›ndan
bülten ç›kar›lmam›flt›r. Bundan böyle y›lda iki kez bülten ç›karmay›
planl›yoruz. Bu y›lki kursumuz 5-8 Nisan 2007 tarihlerinde Say›n Doç.
Dr. Celal Ba¤dato¤lu’nun ev sahipli¤inde Mersin’de yap›lacakt›r. Her
zaman oldu¤u gibi ilk kurs konular› “Hidrosefali ve Spinal
Disrafizmler” olacakt›r. Bildi¤iniz gibi bir dönemi (üç ayr› kursu)
tamamlayan meslektafllar›m›za Sertifika verilmekte ve isterlerse
Pediatrik Nöroflirürji Grubuna aday üye olabilmektedirler. Tüm
meslektafllar›m›n bu kursa kat›lmalar›n› arzu ediyor ve daha önce
kat›lanlar›n da kurslar›n› tamamlamalar›n› bekliyorum. 

Elefltirileriniz ve katk›lar›n›z bizleri mutlu edecektir.

Sayg›lar›mla,

Prof. Dr. Yusuf Erflahin
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Tarihsel geliflime bakacak olursak, berberlerden cerrahlar,
genel cerrahlardan, nöroflirürjiyenler, genel
nöroflirürjiyenlerden de pediatrik nöroflirürjiyenler do¤du.

Bu ileriye do¤ru sarmal geliflimde nelerin nas›l geliflti¤ini hep
beraber görelim.

Tarih Öncesi

E¤er pediatrik nöroflirürjiyi basitçe, yaflamakta olan bir çocu¤un,
yap›lan kafaiçi giriflimden yararlanmas› olarak düflünürsek as›rlar
önce bir ilkel hominidin bir çocu¤un kafas›na saplanan bir a¤aç dal›n›
ç›kartmas›yla bafllad›¤›n› söylemek, çok da gerçek ötesi olmaz
san›r›m. Birkaç bin y›l sonra bir Homo Sapiens kabilesinin üyesi
savaflta veya hayvan sald›r›s› veya düflme sonras› beyne batan kemik
parças›n› ç›kartmak, ya da bafl a¤r›s› veya epilepsiyi durdurmak için
kafatas›n› açmaya çal›flarak (çocuklar da dahil) bu ifli daha ileri
götürdü. Arkeolojik veriler Peru ve baflka eski bölgelerde, kafatas›
aç›lm›fl ve yaflad›¤› anlafl›lan örnekler ortaya koymufltur.

Yaz›l› Tarih

‹sa’dan birkaç yüzy›l önce yaz›ld›¤› bilinen Edwin Smith
papiruslar›nda kafa ve omurga yaralanmalar› ile ilgili çocuklar da
dahil de¤iflik uygulama ve giriflimler tan›mlanm›flt›r. Eski Roma ve
yunan hekimleri de de¤iflik kafaiçi yaklafl›mlar tan›mlam›fllard›r. 15.yy
da 9 yafllar›nda bir kraniopagus k›z ikiz cerrahi olarak ayr›lm›flt›r
Ortaça¤ da tan›mlanan kranial giriflimlerin ço¤u travma ile ilgilidir.
1884’de MacEwen 9 yafl›ndaki bir k›zda omurgadaki fibröz bir
lezyonu baflar›l› bir flekilde ç›kartt›¤›n› yay›nlam›flt›r 25 May›s 1886 da
Nöroflirürjinin babas› say›lan Sir Victor Horsley bir çocukta epilepsi
için ilk ameliyat›n› yapt›. Böylece gerçek anlamda Pediatrik
Nöroflirürjinin modern ça¤› bafllam›fl oldu. 1896 y›l›nda Harvey
Cushing Johns Hopkins’de Sir William Halsted’in yan›nda cerrahi
kariyerine bafllad›.

Modern nöroflirürjinin kurucusu Harvey Cushing’in yo¤un
yay›nlar› aras›nda çocuklarla ilgili olanlar da vard›r. ‹lk defa 1905
y›l›nda yazd›¤› makalelerinde Cushing, çocuklar›n yenido¤an›n kafaiçi
kanamas›, adolesan öncesi tümörler gibi baz› nöroflirürjikal
hastal›klar›n›n eriflkinlerden farkl› oldu¤unu belirtmifltir.

1914 y›l›ndan bafllayarak Walter Dandy gerek klinik gerekse
laboratuar çal›flmalar›n› yay›nlama¤a bafllad›. Hidrosefali üzerine
araflt›rmalar yapt›, Pnömoansefalografi ve ventrikülografiyi keflfetti,
çocuklar›n neoplastik ve do¤umsal patolojileri üzerine bir çok cerrahi
yöntem uygulad›.

Yüzy›l›n ilk yar›s›nda dünyan›n bir çok yerinden çok say›da cerrah
Harvey Cushing ve Walter Dandy nin sinir sistemi cerrahi sorunlar›na
nas›l yaklaflt›klar›n› görmek için Boston ve Philadelphia’ya ak›n ettiler.

Bu dönemin genç ve heyecanl› dehas› Franc Ingraham Cushing’in
yan›nda 4 y›l çal›flt›ktan sonra Dandy nin ve 1 y›l süreyle de Oxford’da
nörofizyolog Sir Charles Sherington’un yan›nda çal›flt›.

1920 de Society of Neurological Neurosurgeons, 1931 de Harvey
Cushing Society kurularak nöroflirürjienler aras›nda bilgi paylafl›m› ve
konferanslar bafllad›. Bunlar›n sonucunda santral sinir sistemi
cerrahisini ba¤›ms›z bir uzmanl›k yapmak üzere The American Board
of Neurosurgery (ABNS) 1940 da kuruldu . Bundan sonraki y›llarda
bir çok cerrahi disiplin genel cerrahiden ayr›larak kendi yollar›n›
çizmeye ve düzen kurmaya bafllad›lar. 1930-1940 y›llar› aras›nda bu
belirgin bir hal ald›.

Bafllang›ç

Harvey Cushing çocuklardaki beyin ve sinir cerrahisi sorunlar›n›n
farkl›l›¤›n› anlayarak 1929 y›l›nda Frank Ingraham’a Pediatrik
Nöroflirürjiyi kurmas› için destek verdi. Ingraham yan›ndaki Donald
Matson ile birlikte 1954 y›l›nda, tüm pediatrik nöroflirürjiyi kapsayan
ana kitap olan “Neurosurgery of infancy and Childhood” u yay›nlad›.
Matson kitab›n soraki bask›lar›n›n ön sözünde Ingraham için
“pediatrik Nöroflirürjinin öncüsü” olarak söz etmektedir. Bu kez
dünyan›n birçok yerinden hekimler farkl›l›klar› görmek için Boston’a
ak›n ettiler. Ingraham ve Matson yo¤un bir flekilde çocuklar›n
nöroflirüjikal sorunlar› ile u¤rafl›rken, yanlar›na gelen genç
nöroflirürjienler bu özel nöroflirürji uygulamalar›n› izlerken sürpriz
olmayan bir flekilde “Pediatrik Nöroflirürji” diye adland›rd›lar.
Pediatrik Nöroflirürji ortaya ç›kt› ancak, pek çok nöroflirürjiyen bunu
büyük nöroflirürjinin ilginç bir alan› olarak gördüler ve küçümsediler.

Boston’da bunlar olurken Chicago Üniversitesinde 1928 de
Percival Bailey ve Paul C. Bucy daha sonra ‹ngiltereden gelen
pediatrik nörolog Douglas Buchanan 1932 y›l›nda bir pediatrik
nöroflirürji birimi kurdular. Chicago Chilren’s Memorial hastanesi
üniversiteye akademik olarak ba¤land›. 1936 y›l›nda da Bailey, Bucy
ve Buchanan “Brain Tumors infancy and childhood” adl› kitab›
yay›nlad›lar. Bu pediatrik nöroflirürji ile ilgili ilk bas›l› kitapt›r.

Böylece Boston Çocuk Hastanesi’nde Ingraham’›n yönetiminde
1932-1938 ve Chicago Üniversitesine ba¤l› Children’s Memorial
hastanesinde 1928-1938 y›llar›nda tamamen peidatrik, nöroflirürji
servisleri faaliyet gösterdiler.

II. Dünya savafl›n›n arkas›ndan bir çok nöroflirüjiyen kendini
k›smen veya tamamen pediatrik nöroflirürjiye yönlendirdi. Bunun
sonucunda Würzburg (Bushe), Columbus (Sayers), Baltimore
(Crosby), Los Angeles (Anderson), New York (Ronsohof), Chicago
(Amador), London (Till), Toronto (Hendrick), Paris (Rougerie), Buones
Aires (Carrea) Kiel (Jensen) gibi merkezlerde aktif pediatrik nöroflirürji
birimleri aç›ld›.
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1952 y›l›nda Nulsen ve Spitz’in “Treatment of hydrocephalus by
direct shunt from ventricle to jugular vein” makalesi, hidrosefali
tedavisinde bir devrim niteli¤i tafl›maktad›r ve pediatrik nöroflirürji
alan›ndaki en önemli geliflmedir . 1963 y›l›nda pediatrik
nöroflirürjiyen olmayan Lorber, Zakary ve Sharard miyelomeningosel
tedavisinin temellerini belirledilerBöylece 1960 lara gelindi¤inde
pediatrik nöroflirürjinin en çok u¤raflt›¤› hidrosefali ve
miyelodisplazilere çözüm getirilmifl oldu 1960 l› y›llarda anjiografinin
mükemmelleflmesi pediatrik nöroflirürjinin önünü açt›.

Organizasyon

1960 l› y›llar›n sonlar›na do¤ru pediatrik nöroflirürjinin
tan›nmas›n›n gerekli oldu¤unu düflünülerek ESPN (European Society
for Pediatric Neurosurgery)  kuruldu. ‹lk bilimsel toplant›s›n› 1966 da
Viyana’da (Krause) ve ikincisini 1968 de Versaille’da (Rougerie) yapt›.
ESPN baflta pediatrik sorunlar›n tart›fl›laca¤› bir forum olarak kuruldu,
üst uzmanlar›n bir teflkilat› fleklinde düflünülmedi.

1965 y›l›nda Chicago Cook County hastanesinde Anthony J.
Raimondi pediatrik nöroradyoloji seminerlerini bafllatt›. Bu etkinlik
daha sonra pediatrik nöroflirürjinin organizasyonunda bafllang›ç
noktas› olacakt›r. Bu seminerler 1978 y›l›ndan itibaren ASPN’in
pediatrik nöroflirürji kurslar›na dönüflecektir.

Ekim 1967 de Buones Aires’ten Raul Carrea Chicago’da A.J.
Raimondi’yi Children’s Memorial hastanesinde ziyaret eder.Yapt›klar›
görüflmede pediatrik nöroflirürjinin ihtisaslaflmaya kadar gidece¤i
görüflünü tart›fl›rlar.

1969 AANS toplant›s›nda A.J.Raimondi’nin daveti üzerine Ken
Shulman, Raymond Thompson, Peter Sayers, Robert McLaurin bir
araya gelerek bir organizasyon için görüfl al›flveriflinde bulunmufltur.
Bir k›sm› ayr› bir dernek kurmak isterken (Raimondi ve Sayers), ikisi
buna fliddetle karfl› ç›kar (McLaurin ve Shulman), Thomson’un önerisi
ile AANS içinde bir gurup kurmaya karar verirler (pediatric Section of
AANS). Bu toplant› pediatrik nöroflirürjinin gelifliminde bir dönüm
noktas›d›r.

Ancak bu topluluk pediatrik nöroflirürjiye daha ileri gitmek için
hareket alan› kazand›rmad›¤›ndan ba¤›ms›z bir Amerikan ve Uluslar
aras› dernek kurma çabalar› süregeldi. May›s 1971 de Maurice
Choux, Raimondi’ye çok olumlu bir mektup yazar. Uluslar aras› bir
dernek kurararak, ilerleme için bir forum, bir dergiye sponsorluk
edecek ve uluslar aras› düzeyde konuya kendini adam›fl kiflilerin bir
araya gelmesini önerir. Kurucular toplant›s› Jaques Rougerie
baflkanl›¤›nda 10 eylül 1971 günü, Paris’te Foch hastanesinde bir
araya gelirler. Ancak ISPN (International Society for Pediatric
Neurosurgerons)’un kuruluflunu 1972 deki Chicago toplant›s›nda
ilan ederler.WFNS baflkan› A.Earl Walker bir mektup yazarak ISPN’in
WFNS taraf›ndan tan›nan bir kurulufl oldu¤unu bildirir (ve 1973
Tokyo kongresinde de WFNS ye kabul edilir.) ‹lk toplant›s›n›
Northwestern Üniversitesi Pediatrik Nöroflirürji Sempozyumu
esnas›nda 1972 y›l›nda yapar. Bu toplant›da Kenneth Till, bu
gurubun ad›n›n “ISP Neurosurgeons” olarak pediatrik
nöroflirürjiyenlere de¤il, amac›n›n Pediatrik Nöroflirürji bilim ve
sanat›na hizmet oldu¤unu, dolay›s›yla ad›n›n International Society for
Pediatric Neurosurgery olmas› gerekti¤ini belirtir ve öylece de¤ifltirilir.

ISPN nin kuruluflunun hemen ard›ndan Japonlar JSPN’i kurarlar.

‹lerlemenin gere¤i olarak bir dergi ve kongrelere ihtiyaç duyulur.
1975 de A.J.Raimondi’nin editörlü¤ünde Child’s Brain yay›n hayat›na
bafllar. (1985 y›l›ndan itibaren Child’s Nervous System ad›yla

yay›nlanmaktad›r.) Bundan sonra Concepts in Pediatric
Neurosurgery, Zeitschrift Kinderchirurgie, Journal of Pediatric
Neuroscience, Pediatric Neurosurgery gibi dergiler yay›n hayat›na
bafllam›flt›r.

1977 de Northwestern Üniversitesi Pediatrik Nöroflirürji
sempozyumu esnas›nda Raimondi, Hoffman, Shut ve Reigel,
Amerikan›n da ayr› bir organizasyona ihtiyac› oldu¤unu düflünerek
ASPN (American Society for Pediatric Neurosurgery) i kurma¤a karar
verdiler. 17 Ocak 1978 de ilk resmi toplant›s›n› yaparak Kanada ve
ABD den 18 pediatrik Nöroflirürjiyen kurucu olarak derne¤in
kuruluflunu ilan ettiler.

Kuzey Amerika’da bunlar olurken Avrupa cephesi ESPN ile
faaliyetlerini sürdürmektedir. 1989 da Raimondi taraf›ndan
düzenlenen, Türkiyeden Saffet Mutluer’in de delege olarak ça¤›r›ld›¤›
ilk Avrupa Pediatrik Nöroflirürji Sempozyumu sonuç bildirgesinde ,
Pediatrik nöroflirürjinin ve nöroflirürjiyenin tan›m› yap›ld› ve nas›l
uygulanmas› gerekti¤i konusunda saptamalar yap›ld›.

ASPN nin 1990-1992 y›llar›nda baflkanl›¤›n› yapan David G.
Mclone, görevinin bitti¤i kongrede yapt›¤› “Baflkanl›k
konuflmas›”nda baz› notalara vurgu yapar . “Specialization is
inevitable” (Uzmanl›k kaç›n›lmazd›r) bafll›kl› konuflmada ABD içindeki
nöroflirürji ve pediatrik nöroflirürji serüveninden bahsettikten sonra
ABMS (American Bord of Medical Specialist) listesinde 23 uzmanl›k
dal› ve 61 alt uzmanl›k oldu¤unu, %31 inin pediatrik dallar
oldu¤unu, sadece pediatrik ortopedi ve pediatrik nöroflirürjinin kabul
görüp alt ihtisas olmad›¤›n› belirttikten sonra flunlar› söyler “ E¤er
ihtisaslaflma bizi sadece konsültan yap›p çocuklar›n direkt
bak›m›ndan uzaklaflt›r›yorsa buna karfl›y›z. E¤er ihtisaslaflma bizi
sadece teknisyen yap›p toplumdaki çocuklarla iliflkimizi kesiyorsa
buna da karfl›y›z. Fakat, tarihte oldu¤u gibi ihtisaslaflma
mükemmeliyette ilerlemeyi yans›t›yorsa bunu kucaklamal›y›z.”
Konuflmas›nda ASPN nin acil toplant›s›nda ABPNS (American Board
of Pediatric Neurosurgery) nin kurulufl karar› al›nd›¤›n›, Eylül 1991 de
tüzük ve bord üyelerinin oylanarak yürürlü¤e girdi¤ini belirtti. Yaz›s›
Margaret Thacher’›n bir sözü ile bitiyor “E¤er yolun ortas›nda
kal›yorsan›z, her iki yönden gelen arabalar size çarpar”.

ABNS ilk sertifikas›n› Kas›m 1996 da vermifltir. Bu gün için ABD
ve Kanada da 170 Pediatrik Nöroflirürji diplomas› alm›fl kifli vard›r.
ABNS sonras› genel Nöroflirürjiyenler buna karfl› ç›karak geri
döndürmek istemifllerse de Ken Winston’un söyledi¤i gibi “Do¤mufl
çocu¤u, rahime geri döndürmek imkans›zd›r”.

UEMS (European Union of Medical Specialities) A¤ahan
Ünlü’nün de kat›ld›¤› Luxemburg 2006 yönetim kurulu toplant›s›nda
da Pediatrik Nöroflirürji ve Omurga cerrahisinin alt ihtisas olabilmesi
yönünde karar al›nm›flt›r.

[http://admin.uems.net/uploadedfiles/758.pdf]

YARARLANILAN KAYNAKLAR
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Neurosurgery; 32:58-68 2000

4



TND Pediatrik Nöroflirürji Ö¤retim ve E¤itim Grubu Bülteni

Avrupa Pediatrik Nöroflirürji Derne¤i (ESPN) 1967
y›l›nda kurulmufltur ve en eski uluslararas›
pediatrik nöroflirürji derne¤idir. ISPN

(‹nternasyonal Pediatrik Nöroflirürji Derne¤i) ve ASPN
(Amerikan Pediatrik Nöroflirürji Derne¤i) daha sonraki
y›llarda kurulmufllard›r. Derne¤in kuruluflu birinci Avrupa
Pediatrik Nöroflirürji Kongresi s›ras›nda Viyana'da
olmufltur. 

Avrupa Pediatrik Nöroflirürji Derne¤i’nin temel
görevleri:

1. Avrupa ülkelerinde pediatrik nöroflirürji e¤itim
düzeyini yapt›¤›  “mezuniyet sonras›” e¤itim kurslar›,
kongreler ve resmi yay›nlarla gelifltirmek.

2. Pediatrik nöroflirürji dal›ndaki temel bilim ve klinik
araflt›rmalar› desteklemek.

3. Pediatrik nöroflirürji prati¤inde birlikte çal›flt›¤›m›z
di¤er branfl dernekleri ile bilimsel iliflkileri gelifltirmek
(Pediatrik nöroloji, Pediatrik nöroradyoloji, Pediatrik
onkoloji ve Pediatrik endokrinoloji). 

Bu ba¤lamda derne¤in EANS (European Association of
Neurosurgical Sociaties),    EPNS (Avrupa Pediatrik Nöroloji
Derne¤i), Enternasyonel Pediatrik Onkoloji Derne¤i,
Avrupa Magnetik Rezonans Derne¤i ile s›k› iflbirli¤i
mevcuttur.

4. Pediatrik nöroflirürjinin özgün konular›nda bilimsel
toplant›lar düzenlemek.

5. Avrupa Pediatrik Nöroflirürjisini tüm dünyada
temsil etmek ve Avrupa yenido¤an, çocuk ve
adolesanlar›n›n  do¤umsal ve edinsel santral sinir sistemi
hastal›klar›ndaki klinik ve teknik standartlar› ilertmek.

Günümüzde ESPN iki y›lda bir  düzenli olarak bilimsel
kongresini düzenlemektedir. Günümüze de¤in toplam 19
kongre yap›lm›flt›r. Yap›lan kongrelerin listesini ekte

görmekteyiz.  Son y›llardaki genel e¤ilim kongrenin o
dönemdeki dernek baflkan› taraf›ndan yap›lmas› fleklinde
olmufltur. Bu ba¤lamda 2009-2010 dönemi için Prof. Dr.
M Memet Özek derne¤e baflkan seçildi¤inden kongre
‹stanbul da  yap›lacakt›r. 

ESPN'nin resmi yay›n organ›  Child's Nervous
System'dir. Dergi ayn› zamanda ‹nternasyonal Pediatrik
Nöroflirurji Derne¤i, Japon Pedaitrik Nöroflirürji Derne¤i ve
Kore Pediatrik Nöroflirürji Derne¤i'nin de resmi yay›n
organ›d›r. Son olaral dergi Brezilye Pediatrik Nöroflirürji
Derne¤i’nin de  resmi yay›n organ› olmufltur.

Avrupa Pediatrik Nöroflirürji Derne¤inin en önemli
e¤itim faaliyeti olan “Mezuniyet sonras›” kurslara ard› s›ra
3 y›l kat›l›nd›¤›nda, tüm pediatrik nöroflirürji konular›n›
kapsayan son derece üst düzeyde bir e¤itim al›nm›fl
olunur. Bu e¤itim kurslar›nda konferanslar›n yan› s›ra, olgu
tart›flmalar›, ameliyat video gösterimler, pratik çal›flmalar
yap›lmaktad›r. Kursiyerler sabahtan ö¤lene kadar
konferanlar› dinledikten sonra bu konulardaki de¤iflik olgu
tart›flmalar›n›, bu tart›fl›lan konulardaki cerrahi ifllemlerin
canl› videolar›n› ve bu konularla ilgili maketler üzerinde
yap›labilecek cerrahi teknikleri tan›makta ve
uygulamaktad›rlar.   Bugüne kadar Avrupa Pediatrik
Nöroflirürji kurslar›n› tamamlam›fl iki Türk Nöroflirürjiyen
bulunmaktad›r.  

2007 y›l›nda XX.Avrupa kursu 23-28 Nisan tarihlerinde
‹stanbul'da yap›lacakt›r. Avrupa Birli¤i E¤itim
Komisyonu'nun talimatlar› gere¤iyle kurslara kat›l›m 90
kifliyle s›n›rland›r›lmaktad›r. 

Avrupa Pediatrik Nöroflirürji derne¤inin baflar›l›
uygulamalar› nedeni ile gerek Güney Amerika Pediatrik
Nöroflirürji Derne¤i, gerekse Asya Pediatrik Nöroflirürji
Derne¤i kendilerine özgün kurslar›n ESPN taraf›ndan
düzenlenmesini talep etmifllerdir. Bu do¤rultuda ESPN
kendi Avrupa  k›tas›  kurslar›n›n yan› s›ra, 3 y›ldan beri
Güney Amerika ve Asya kurslar›n› da düzenlemektedir.
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Derne¤in üyelik koflullar›nda aktif üyelik, aday üyelik ve
afiliye üyelik pozisyonlar› mevcuttur. Halen Avrupa
Pediatrik Nöroflirürji derne¤inde ülkemizden 6 üye
mevcuttur.

Yeni Yönetim (2006 – 2008)

Baflkan: Benedict Rillet (Cenevre)

Eski Baflkan: Christian Sainte-Rose (Paris)

Seçilmifl Baflkan: Memet Özek ( ‹stanbul )

Sekreter: Hans G. Eder (Graz) 

Seçilmifl Sekreter: Gianpiero Tamburrini (Roma)

Tüzük Komitesi Baflkan›: Paul May (Liverpool)

E¤itim/Ögretim Komitesi  Baflkan›: Michel Zerah (Paris)

Liaison Komitesi Baflkan›: Frank Van Calenbergh
(Leuven)

Bilimsel Araflt›rma Komitesi  Baflkan›: Willem ( Pim )
Van Ouwerkerk (Amsterdam)

Scientific Liason  (Ad Hoc): Giuseppe Cinalli (Napoli)

Üyelik Komitesi: Marcin Roszkowski (Varflova) 

‹letiflim ve Web Sayfas› Komitesi: Spyros Sgouros
(Birmingham)

Child's Nervous System Chief Editor: Concezio Di
Rocco (Roma)

ESPN  baflkanlar›

Bugüne de¤in yap›lan kurslar›n yerleri: 

Birinci “International Postgraduate Course” dönemi:

1986 Marseille Fransa M. Choux
1987 Rome ‹talya C. Di Rocco
1988 Oslo Norveç K. Hovind

‹kinci “International Post Graduate Course” dönemi: 

1989 Bonn Almanya W. Entzian
1990 Madrid Escorial F. Villarejo
1991 Birmingham Charlecote A. Hockley

Üçüncü “International Post Graduate Course” dönemi:

1992 Geneva Les Diablerets J. Berney
1994 Antalya Belek A. Erbengi
1995 Lyon L'lsle d'Abeau C. Lapras

Dödüncü “International Post Graduate Course” dönemi:

1996 Graz Schloss Seggau R. Oberbauer
1997 Wurzburg Schloss Pommersfelden N. Sorensen
1998 Verona Lago di Garda C. Mazza

Beflinci “International Post Graduate Course” dönemi: 

1999 Aalborg Hals J. Haase
2000 Bucharest Sinaia V. Ciurea
2001 Amsterdam MS River Concerto W. van 

Ouwerkerk

Alt›nc› “International Post Graduate Course” dönemi:

2002 Murcia La Manga Beach J.Martinez-Lage
2003 Dubrovnik Hotel Neptun P. Miklic
2004 Edinburgh Edinburgh University J. Steers
2005 Wisla Hotel  Stok M. Mandera

Yedinci  “International Post Graduate Course” dönemi:

2006 Debrecen Balaton Lake L. Bognar
2007 ‹stanbul Klasis Otel M. Özek
2008 Napoli G .Cinalli
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Kraus (Viyana)

1967 -1970

Rougerie (Würzburg) 

1972 -1974

Shav (Edinburg)

1974 – 1976

Villani (Milano)

1976 – 1978

de Lange (Rotterdam)

1978 – 1980

Hemmer (Freiburg)

1980 – 1982     

Faivre (Rennes)

1982 – 1984

Koos (Viyana)

1984 – 1988

Ambrosio (Napoli)

1988 – 1992

Lapras (Liyon)

1992 – 1994

Raimondi (Roma)

1994 – 1996

Choux (Marsilya)

1996 – 1998

Oberbauer (Graz)

1998 – 1999

Choux (Marsilya) ad interim

1999 – 2000

Haase (Aalborg)

2000 -  2002

Concenzio DiRocco  (Roma)

2002 – 2004

Christian Saint Rose (Paris)

2004 – 2006

Benedict Rilliet (Cenevre)

2006 – 2008

M Memet Özek (‹stanbul)

2008 - 2010
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Ülkemizde pediatrik nöroflirürji ile ilgili ilk bilgiler XV.
Yüzy›la aittir. fierafeddin, Amasya flifahanesinde
çal›flt›¤› 14 y›ll›k süre içinde yazd›¤› “Cerrahiye-I

‹lhaniye” adl› kitab›nda (1465) çocuklar›n cerrahi
hastal›klar›ndan da bahsetmifl olup, kitab›nda hidrosefali
tedavisi ile ilgili bölümler ve gravürler vard›r.

Bundan sonraki dönemde Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
son dönemlerine kadar elimizde yeterli bilgi yoktur. II.
Abdülhamit döneminde Avrupa’ya gönderilerek e¤itim
görmüfl ve 1894 de ilk nöroflirürji ameliyat›n› gerçeklefltiren
Cemil Topuzlu Pafla’n›n çocuk cerrahisinden bahsetti¤i
bilinmektedir. 1931’de ‹stanbul üniversitesinde çocuk
cerrahisi dersleri anlat›lma¤a bafllanm›fl, 1933 de ilk kez
Haydarpafla’da aç›lan çocuk cerrahisi klini¤inde baz› sinir
sistemi anomalileri ve travmalar›n›n cerrahi tedavisinin
yap›lma¤a baflland›¤› bilinir. Daha sonraki y›llarda çocuklar›n
sinir sisteminin cerrahi hastal›klar›n›n genel nöroflirürji
uzmanlar›nca tedavi edildi¤i görülür.

1947’de fiiflli ve ‹zmir Çocuk Hastaneleri’nde çocuk
cerrahisi klinikleri aç›lm›fl, 1959’da Ege Üniversitesi’nde,
1962’de Hacettepe Üniversitesinde genel cerrahinin bir
bölümü olarak çocuk cerrahisi birimleri aç›lm›fl olmas›na
karfl›n, nöroflirürji kliniklerinde de pediatrik nöroflirürji gibi
bir kavram ayr›ca gündeme gelmemifltir. Sait Naderi
arkadafl›m›z›n emek verdi¤i Türk Nöroflirürji tarihi makaleleri
içinde bu konularla ilgili yeterli bilgi vard›r. Hocalar›m›z genel
nöroflirürji aktivitesi içinde çocuk hastalar› da tedavi
etmifllerdir. Örne¤in benim kendi ailemden bildi¤im,
teyzemin, kay›nbiraderinin o¤lu 1959 da bebekken
hidrosefali tan›s›yla Feyyaz Hoca taraf›ndan Pudenz flant›
tak›larak tedavi edilmiflti ve kendisi halen hayattad›r. 

1972 y›l›nda Ege Üniversitesi T›p Fakültesi’ni
bitirdi¤imde, Cerrahi bir branfla yönelme iste¤im, O zaman
EÜTF Nöroloji Klini¤i’nde doçent olan day›m›n da
yönlendirmesiyle Nöroflirürji olarak belirlendi. Ben
bafllad›¤›m tarihte Doçent olan Erdem Tunçbay, 1966 y›l›nda
Prof. Bedriye Kot’un daveti ile ABD’den dönerek Ege

Üniversitesinde Nöroflirürjiyi bafllatm›flt›. 1969 y›l›nda babam
disk hernisinden ameliyat oldu¤unda kendisiyle tan›flm›flt›m.
Ben bafllad›¤›mda Türkiye’de Nöroflirürji ayr› bir ihtisas
olmufltu. Genel cerrahiden bafllama gibi dolambaçl› yollara
gerek kalmam›flt›. O dönemdeki herkes gibi benim de ihtisas
yapt›¤›m y›llar, say› azl›¤›ndan, ülkedeki terör ortam›ndan,
kötü ekonomiden dolay› zorlu y›llard›.

Hocam Prof. Erdem Tunçbay’dan onun Amerika
y›llar›nda Northwestern Üniversitesi’ndeki ihtisas dönemi
öykülerini dinlerken, daha 1950-1960 l› y›llarda pediatrik
nöroflirürji uygulamalar›n›n Children’s Memorial
Hastanesi’nde yap›ld›¤›n›, asistan olarak belirli sürelerde
burada rotasyon yapt›klar›n› ö¤renmifltim. Erdem hocan›n
ö¤retti¤i gibi o s›ralar zor bulunan V-A flantlar› takarken,
disrafizmleri tamir ederken sorunlar› kendimizce çözme¤e
çal›fl›rd›k. Çok s›k›nt›l› bir iflti aç›kcas›.

Ege Üniversitesi’ndeki Genel cerrahi ve Nöroloji’nin
mahkemelik olan nöroflirürjiyi kendi bünyesine alma
çabalar›ndan epeyce sonra, 1973 y›l›nda, o zamanki ad›yla
“Kürsü” olduk. Erdem Hocam›z, daha o y›llarda,
Nöroflirürjinin gitti¤i yolda çok geliflmeler olaca¤›n›, herkesin
herfleyi yapmas› yerine klinik içinde belirli konular›n belirli
kiflilerce yap›lmas› gerekti¤ini, böylelikle bilimselli¤in ve
kalitenin artaca¤›n› savunurdu. 1977 y›l›nda ihtisas›m›
tamamlay›p uzman oldu¤umda, baz›lar›m›z için u¤rafl
konular›m›z belli olmufltu. Nurcan Özdamar mikrovasküler
cerrahi için Yaflargil Hoca’n›n yan›na gitmiflti. Mehmet Eti
a¤r› ve fonksiyonel cerrahi için Los Angeles’e yollanm›flt›. 

Benim yolum da belli olmufltu. O zaman 32 yatakl›
servisimizde 6 yatak çocuk hastalara ayr›lm›flt› ve ben sadece
pediatrik hastalarla ilgilenme¤e bafllam›flt›m. O dönemlerde
çok nöroflirürjiyen yoktu. Ege Üniversitesi olarak ‹zmir
hastanelerine nöroflirürji deste¤i verme¤e bafllad›k.
24.09.1979 tarihli kürsü kurulu karar›yla ‹zmir Behçet Uz
Çocuk hastanesinde haftada 2 gün, geçici görevle hizmet
vermem karar› al›nd›. O dönemde haftada iki gün, ortopedi
servisinde pediatrik konsültasyonlara bakar ve ortopedi
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ameliyathanesinde de pediatrik nöroflirürji ameliyatlar›
yapard›m.

Bu aralarda Northwestern Üniversitesinden Prof.Anthony
J. Raimondi ile yaz›flma¤a bafllam›flt›m. Olur yan›t› geldi¤inde
Türkiye’de 12 Eylül darbesi gerçekleflmifl ve yurt d›fl›na
ç›k›fllar yasaklanm›flt›. Buna ra¤men özel izinle 28 Ekim 1980
günü Chicago’ya yola ç›kt›m. Gitti¤im zaman A.J. Raimondi,
Northwestern Üniversitesi’nde Nöroflirürji klini¤i yöneticisi
olmufltu ve David G. McLone, Children’s Memorial
hastanesinde Pediatrik Nöroflirürji Bölümü baflkan›yd›. O
güne kadar ö¤rendi¤im d›fl›nda çok farkl› fleyler oldu¤unu ilk
günler ö¤rendim. Prof.Raimondi haftada iki gün vizit yapar,
ahret sorular› ile hepimizi terletirdi. Bu yüzden geceleri
kütüphanede geçirir sürekli sorulara yan›tlar bulma¤a çal›fl›r,
ertesi vizitte hemflire odas›na dal›p seminer gibi konu
anlat›rd›k. Burada Miyelomeningosel tak›m› ne demek?
Temiz aral›kl› kateterizasyon nedir? Reye sendromu nas›l
tedavi edilir? V-P flant ve komplikasyonlar›, az flant bol
revizyon, laminotomi, posterior fossa kraniotomisi, total
kranial çat› rekonstrüksiyonu vb.. o güne kadar bilmedi¤im
bir çok kavram› ö¤rendim.

Bu arada araflt›rman›n nöroflirürjinin ayr›lmaz bir parças›
oldu¤unu, herkesin klinik d›fl›nda ayni zamanda deney
laboratuvarlar›nda çal›flt›¤›n› gördüm. LOCI (Laboratory for
Oculo Cerebral Investigations) laboratuvar›nda çal›flmalara
bafllad›m. Herkes birbirinin projelerine yard›m ediyor ve bir
aile gibi sorumluluklar ve ifller paylafl›l›yordu. Devre
arkadafl›m Yasuo Yamanouchi farelerle, ben de civcivlerle
çal›fl›yorduk. Benim yapt›¤›m mekanik disrafizm oluflturma
çal›flmalar› aras›nda bu günkü “Premature disjunction”
teorisinin temeli olan Lipomeningosel modelini yaratt›m. Bu
da bana Northwestern Üniversitesi’nin 1981 Anne
Addington ödülünü getirdi. 1982 y›l›nda tekrar Ege
Üniversitesi’ne döndüm. Dönmemden önce David G.
McLone benim ISPN e üye olmam için teklif mektubunu
yazm›flt› bile. Yani onlara göre ben art›k pediatrik
nöroflirürjien olmufltum.

Döndükten sonrada sadece ve sadece çocuk hastalarla
ilgilenmeye devam ettim. O dönemde bu konuda çok elefltiri
alm›flt›m, tek bir konuyla ilgilendi¤im için. Hatta bu alt
uzmanl›k konusunda Erdem Hoca’ya bir baflka hocam›z›n
“Erdem, ne yap›yorsun, sen bir kolunu kesiyorsun” dedi¤ini
biliyorum. 1984 y›l›nda ilk kez üye olarak kat›ld›¤›m ISPN
Kahire toplant›s›nda bildirimin bafl›nda, slaytlar›m› yere
döküp kar›flt›ran Araplara karfl›n, o dönemin en popüler
Pediatrik Nöroflirürjieni olan Fred Epstein ve Harold
Hoffman’›n teselli ve övgü sözcüklerini hiç unutmuyorum. 

Ondan sonras›nda ISPN toplant›lar›na aksatmadan
kat›lma¤a çal›flt›m.

Yusuf Erflahin ö¤rencili¤inde kendini göstermifl baflar›l›
bir insand›. Nöroflirürji ihtisas› içinde 01.02.1987-
30.01.1988 tarihleri aras›nda A.B.D.’de Northwestern
Üniversitesine ba¤l› The Children’s Memorial Hastanesi
pediyatrik nöroflirürji bölümüne yollanm›fl, 1988 y›l›nda
ihtisas s›nav›ndan sonra zorunlu hizmet ve askerlik
görevlerini tamamlad›ktan sonra E.Ü.T.F. Nöroflirürji
anabilim Dal›’na dönerek Yard›mc› Doçent olarak pediyatrik
nöroflirürji ünitesinde çal›flma¤a bafllam›flt›. Yusuf’’un ABD
de oldu¤u dönemde New York’taki ‹kiz kulelerin ayakta
oldu¤u dönemde onun hemen alt›ndaki otelde yap›lan ISPN
kongresine beraberce kat›lm›fl ve David G. McLone’un
desteklemesiyle, bir ISPN kongresini Türkiye’de yapmak
üzere teklif vermifltim. 

1990 l› y›llar Türkiye’deki pediatrik nöroflirürji
aktivitelerinin h›z kazand›¤› y›llard›r. ‹lk üç senesinde benim
hayal bile etmedi¤im, beni çok mutlu eden geliflmeler oldu. 

Di¤er üniversitelerde de pediatrik nöroflirürjinin
geliflmesine paralel olarak bu konuya ilgi duyulmas›yla
Marmara Üniversitesi Nöroflirürji Anabilim Dal›ndan
Dr.M.Memet Özek A¤ustos 1990- Ekim 1991 y›llar› aras›nda
Newyork Universitesi Pediatrik Nöroflirürji Bölümü’nde Prof.
Fred Epstein’in yan›nda çal›flarak pediatrik Nöroflirürji e¤itimi
ald›. Gazi Üniversitesi Nöroflirürji Anabilim Dal›ndan
Dr.Kemali Baykaner de 24 May›s-15 Ekim 1993 tarihleri
aras›nda Kanada’da Toronto Hospital for Sick Children
hastanesinde Prof.Harold Hoffman’›n yan›nda e¤itim gördü.
Bu kat›l›mlar ülkemizde pediatrik nöroflirürjinin ileri gitmesi
için bir ivme olmufltur.

Erdem Hoca ve ben, pediatrik nöroflirürjinin art›k
ülkemizde de olgunlaflt›¤› ve kendine yeni bir yol çizmesi
gerekti¤i, bilim dal› olarak organize olmas› gerekti¤ine
inanarak haz›rl›klara bafllam›flt›k. Tam bu s›ralarda Prof. Dr.
Necmettin Pamir’in YÖK’e baflvurusu ile haziran 1991 de
Marmara Üniversitesinde Pediatrik nöroflirürji bilim dal›
kuruldu. 11 flubat 1992 de Ege Üniversitesinde (ve 19 Kas›m
1993 de Gazi Üniversitesinde) Pediatrik Nöroflirürji bilim dal›
olarak ilan edildi. (Bunlar› daha sonra Atatürk, Akdeniz ve
Erciyes üniversiteleri takip etti)

Art›k belli bir olgunlu¤a ulafl›lma¤a bafllanm›flt›. Daha
organize bir flekilde olgunlaflmak için, ülkemizde kendini
full-time pediatrik nöroflirürjiye yönlendirmifl kiflileri bir araya
getirme¤e karar verdim. 6 temmuz 1992 tarihinde
gönderdi¤im davet mektubu ile 23.7.1992 günü Ege
Üniversitesi Nöroflirürji klini¤i kütüphanesinde bir
Dr.M.Kemali Baykaner, Dr.M.Memet Özek, Dr.Yusuf Erflahin
ve ben biraraya gelerek pediatrik nöroflirürjinin ülkemizdeki
organizasyonu için çal›flmalara bafllad›k. Tüm günü dolduran
heyecanl› ve uzun bir çal›flmadan sonra 12 maddelik bir
protokol ortaya kondu. 
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Pediatrik nöroflirürjinin tan›t›m› ve yayg›nlaflt›r›lmas› için
bilimsel toplant›lar ve çal›flmalar yap›lmas›, ulusal ve
uluslararas› kat›l›m›n artt›r›lmas›, ortak çal›flmalar yap›lmas›
ve bu konuda e¤itim çal›flmalar›na h›z verilmesi gibi amaçlar
belirlendikten sonra; kendi içinde çal›flma prensipleri ortaya
kondu.

Dünya ve Avrupa’da örnekleri görüldü¤ü gibi ayr› bir
“Pediatrik Nöroflirürji Derne¤i” kurmak yerine Türk
Nöroflirürji Derne¤i (TND) bünyesinde bir çal›flma gurubu
oluflturarak amaçlar› do¤rultusunda çal›flmalar›n
sürdürülmesi kararlaflt›r›ld›. Bu amaçla Türk Nöroflirürji
Derne¤i baflkanl›¤›’na dört imzal› bir yaz› ile 23.7.1992
tarihinde baflvurarak istek iletildi. 

Türk Nöroflirürji Derne¤i baflvuruyu hemen
de¤erlendirerek 8.8.1992 tarihinde yapm›fl oldu¤u yönetim
kurulu toplant›s›nda bu iste¤i kabul ederek, 18.8.1992 tarih
ve 169/630 say›l› yaz›s› ile ve o tarihteki TND baflkan›
Prof.Dr.Ertekin Aras›l’›n imzas› ile gönderdi¤i yaz›da, TND
çat›s› alt›nda Pediatrik Nöroflirürji gurubunun çal›flmalar›na
olur vermifl ve 1993 y›l› TND sonbahar sempozyumunun
Pediatrik Nöroflirürji gurubunca yap›lmas›na karar vermifltir.

Pediatrik Nöroflirürji gurubunun (PNG) bundan sonraki
toplant›s› Bursa’da 8 Kas›m 1992 de TND sonbahar
sempozyumu s›ras›nda yap›lm›fl ve 1993 sonbahar
sempozyumunun Pediatrik nöroflirürji konusunda
yap›lmas›n›n haz›rl›klar›na bafllanm›flt›r. Bu arada uluslaras›
üyeliklerin artt›r›lmas› için ISPN üyesi olan M.Memet Özek ve
Saffet Mutluer taraf›ndan Dr.Baykaner ve Dr.Erflahin’in ISPN
e üye kabul edilmesi için giriflimde bulunulmas› ve
organizasyon aflamas›nda olan European Society for
Pediatric Neurosurgery (ESPN) üyelik baflvurular› yap›lmas›
kararlaflt›r›ld›. 

13-14 kas›m 1993 de Pediatrik Nöroflirürji Gurubunun
organize etti¤i TND sonbahar sempozyumu ‹zmir Hilton
otelinde yap›ld›. ‹ngilizce ve eflzamanl› tercümeli yap›lan
sempozyuma davetli konuflmac› olarak Prof.Harold
Hoffman, Prof.Anthony Raimondi, Prof.Fred Epstein,
Prof.Concezio DiRocco, Prof.Niels Sörensen, Prof.Christian
Saint-Rose, Doç.Dr.Ayd›n Sav ve PNG üyeleri konuflmac›
olarak kat›ld›lar. 250 kiflinin kat›ld›¤›, kat›l›mc›lardan ücret
al›nmayan çok baflar›l› ve e¤itici bir sempozyum, uluslararas›
kat›l›mla PNG taraf›ndan gerçeklefltirilmifl oldu.
Yan›lm›yorsam ülkemizdeki bir nöroflirürji toplant›s›na ilk kez
bu kadar yabanc› konuflmac› gelmiflti. Bundan sonras› için
kötü bir örnek mi oldu, yoksa dünyaya aç›lmam›zda bir
basamak m›yd› bunu tarihe ve sizin yorumlar›n›za
b›rak›yorum.

Bu geliflmeler olurken Hacettepe Üniversitesinden Dr.
Nejat Akalan, daha sonra Ankara üniversitesinden
Dr.Mehmet Selçuki pediatrik Nöroflirürji grubuna kat›ld›lar.

1994 y›l›nda o zamanki ISPN baflkan› Robin Humphreys’e
ISPN kongresini ‹stanbulda yapmak üzere, PNG den ve
baflar›l› geçen uluslar aras› kat›l›ml› 1993 sempozyumundan
da sözederek tekrar resmi bir baflvuru yaz›s› yazd›m.

Evet, Pediatrik Nöroflirürji ülkemizde art›k tan›nma¤a ve
bir disiplin olarak kabul görme¤e bafllam›flt› ama
yayg›nlaflma¤a ve daha iyi organize olmaya ihtiyac› vard›. Bu
nedenle kendi aram›zda konuflarak, ortak noktalarda daha
iyi anlaflabilmek, pediatrik nöroflirürji kavramlar› ve
yöntemleri konusunda fikir al›flverifli yapmak üzere, 5-6
a¤ustos 1995 tarihinde ‹zmir’de bir uzlaflma konferans›
düzenleme¤e karar verdik. Bunun üzerine Pediatrik
nöroflirürji ile u¤raflt›¤›n› bildi¤im kiflileri bir mektupla bu
toplant›ya davet ettim. Konu olarak “hidrosefali ve
disrafizmler” seçildi. Bu toplant›ya, kurucular olarak ben,
Özek, Baykaner ve Erflahin d›fl›nda, Nejat Akalan, Mehmet
Selçuki, Pamir Erdinçler, benim yan›mda daha önce
rotasyona gelen Saim Kazan, Yusuf Tüzün ve Hayati Atabay
ile Özek’in yan›nda rotasyon yapan Tufan Hiçdönmez davet
edildiler. Konuk konuflmac› olarak Çocuk Cerrah› Ali
Avano¤lu ve Ortopedist Ak›n Kapuba¤l› ça¤›r›ld›. 

Ege Üniversitesinde ‹ki gün birbirimizi k›rmadan, düzeyli
ama k›ran k›rana bilimsel bir tart›flma yaflad›k. Bu gün,
toplant›lar›m›za kat›lan herkesin hofluna giden k›ran k›rana
Pediatrik nöroflirürji at›flmalar› o toplant›n›n an›s›d›r. Bundan
sonras›nda di¤er Pediatrik nöroflirürji konular›n›n uzlaflma
toplant›lar›nda, daha genifl kat›l›mla sürdürülmesi karar›
verildi. Bu arada gurubun çal›flmalar›n› düzenleyen bir iç
tüzük belirlendi. 1996 y›l›nda Memet Özek Marmara
Üniversitesi vak›f binas›nda, 1997 y›l›nda Kemali Baykaner
Gazi Üniversitesi hastanesinde uzlaflma toplant›lar›
düzenlediler. 

Gazi Üniversitesinde yap›lan PNG toplant›s›nda önemli
bir karar al›nd›. Uzlaflma toplant›lar›n›n 3 y›l dönemli bir
kursa dönüfltürülmesi. Nöroflirürji Derne¤i çat›s›nda ilk grubu
kuran “Pediatrik Nöroflirürji Grubu” bir ilke daha imza at›yor
ve ülke çap›nda bir bilimsel kurs düzenliyordu. Bunu 25 Mart
1997 tarihli bir yaz› ile O zamanki TND baflkan› Nur
Alt›nörs’e ilettik ve TND yönetim kurulunda onaylanarak
kurslar›m›z bafllam›fl oldu. 

Bu, Nöroflirürji ailesi içinde düzenli ve sürekli, ilk e¤itim
etkinliklidir. ‹lk üç dönem kurslar›n 1998 de ‹zmir, 1999 da
‹stanbul ve 2000 de Ankara’da yap›lmas›na karar verildi.
Kurs konular› da uzlaflma toplant›lar›m›zda belirlenen flekilde
sürdürüldü. 1998 de ‹zmir’de yap›lan kursun kapan›fl
töreninde PNG flamas›n› bir sonra kurs yapacak kifliye
törenle devrederek bir gelenek bafllatm›fl oldum. (2000 den
sonra bu gelene¤i ISPN de yans›tt›k)

Bu geliflmeler olurken ISPN 1997 Verona toplant›s›nda,
2000 y›l› ISPN kongresinin ‹stanbul’da yap›lmas› karar› ç›kt›.
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Kurslar giderek artan kat›l›mla yap›l›rken 2000 y›l›nda
Ankara’da Hacettepe Üniversitesinde Nejat Akalan’›n
düzenledi¤i kursta yap›lan ifl toplant›s›nda önemli bir karar
al›nd›. O zamana kadar grup baflkanl›¤›n› ben
yürütmekteydim. ‹lk defa bir seçim yap›larak görev da¤›l›m›
yap›ld›. Memet Özek iki y›ll›k bir dönem için grup
baflkanl›¤›na seçildi. Di¤er önemli bir karar da kurslar›n art›k
3 büyük flehir d›fl›nda grup üyelerinin bulundu¤u flehirlerde
yap›lacak olmas›yd›. Di¤er önemli bir karar kurslar›n 23 Nisan
civar›ndaki tarihlerde yap›lma karar›yd›. Bu kursta “Aplazia
Kutis Kongenita” konusunu anlatan Kemali Baykaner’in bu
konudaki engin deneyimi (!) oldu¤u söylentisi hala
günümüze kadar gelmektedir.

2000 y›l›n›n en önemli olay› International Society for
Pediatric Neurosurgery’nin 28. y›ll›k kongresini ‹stanbul’da
yapmam›zd›r. ISPN kongreleri isme verilmekle birlikte, PNG
olarak görev ve sorumluluk alan arkadafllar›m› her zaman
flükranla an›yorum. Ülkemiz nöroflirürji toplulu¤u için de, bir
dünya kongresinin ülkemizde yap›lmas›n›n önemli oldu¤unu
düflünüyorum. Bir milenium dan di¤erine geçerken yap›lan
ve çok baflar›l› bulunan bu dünya kongresinin ISPN
toplulu¤unda her zaman an›ld›¤›n› belirtmek isterim.
Pediatrik Nöroflirürjinin en önemli isimlerinden Prof A.J.
Raimondi için yapt›¤›m›z anma töreni hiç ak›llardan ç›kmad›
(Benim için bir vefa borcu idi). PNG üyelerinin toplant›
sorumlusu olarak, oturumlar süresince her fleyi yak›ndan
izleyip, hiçbir aksakl›¤a izin vermemeleri de ISPN ortam›nda
hala konuflulanlar aras›nda.

Yeni bir yüzy›la girdi¤imizde PNG üye say›s› da artm›flt›.
TND içinde çok elefltiri alan konularda birisi, üye almaktaki
seçicili¤imiz ve k›s›tl› say›da üyemizin olmas›yd›. Ancak her
zaman bunun bir çal›flma grubu oldu¤unu, bilimsel
toplant›lar›m›z›n herkese aç›k oldu¤unu ancak gruba girecek
kiflilerin a¤›rl›kl› olarak pediatrik nöroflirürji ile u¤raflt›klar›n›
kan›tlamalar› gerekti¤ini defaaten belirttik. 

PNG kurslar›na bafllarken, ideal kursiyer say›s›n›n 50-70
aras› oldu¤unu konuflmufltuk ama hiçbir zaman 100 ün
alt›nda kalmad›k, 200 lere yaklaflt›¤›m›z çok oldu. Üç
dönemlik kursu tamamlayarak sertifika alanlar›n say›s› da bu
gün için 200 ü geçti.

2. Dönemin ilk kursunu Manisa’da Celal Bayar
Üniversitesinde yapt›k. Kurs baflkan› M.Selçuki ile K.
Baykaner aras›ndaki espri bu kursu unutulmaz k›ld›.
Baykaner sürçü lisan eyleyip “Manisa’ya geldik bir kay›s› bile
yiyemedik” deyince kahkahalar do¤al olarak patlad›.
(Malatya Kursunda kendisine Malatyan›n inciri (!) ayr›ca
takdim edildi.) 2002 y›l›n›n PNG kursu Antalya’da Saim

Kazan taraf›ndan yap›ld›. Bu kursun ifl toplant›s›nda PNG
grubunun 2 y›l için yeni baflkan› olarak Mehmet Selçuki
seçildi. 

2003 y›l› PNG kursunu Erzurum’da Yusuf Tüzün
düzenledi. Palandöken eteklerinde nisan ay›nda henüz
karlar›n tam erimedi¤i ortamda kursu yapt›k. Y›llar sonra hiç
görmedi¤im do¤du¤um yer, Pasinler’i bu sayede görme
flans›m oldu. Bu kursta da günün konusu Saddam’›n Tikrit’e
benim de Hasankale’ye kaçt›¤›m fleklindeydi. Bu yine
Selçuki’nin bafl›n›n alt›ndan ç›km›flt›r ya, günah›n› almayay›m
ben Kaya Aksoy’dan duydum. Ülkenin zor ulafl›l›r bir bölgesi
olmas›na karfl›n kursiyer say›s› yine 100 ün alt›nda de¤ildi.
Erzurum dönüflü lober pnömoni olup bir ay bol antibiyotikli
zorunlu tatil yapmam günübirlik Hasankale’ ye kaçmam›n bir
sonucuydu, herhalde. 

3. dönem kursun 1. si Kaya Aksoy taraf›ndan Bursa’da
Uluda¤ Üniversitesi’nde düzenlendi. Bu kurstaki ifl
toplant›s›nda Nejat Akalan PNG gurubunun yeni baflkan›
oldu. 2005 Y›l› kursu Kayseri’de Suat Öktem, 2006 y›l› kursu
Malatya’da Ça¤atay Önal taraf›ndan düzenlendi ve kursta
Yusuf Erflahin PNG grubu yeni baflkan› olarak seçildi. Bu
toplant›da TND’nin yeni düzenlemeleri do¤rultusunda
“Pediatrik Nöroflirürji E¤itim ve Ö¤renim Grubu”nun (bizim
iç tüzük olarak al›flageldi¤imiz) grup yönergesi TND ana
yönergesine uygun hale getirilip oylanarak kabul edildi. 

Bu gün Pediatrik Nöroflirürji grubu, yukar›da ad›
geçmeyen Ahmet Çolak, Tufan Hiçdönmez, Pamir Erdinçler,
Nurperi Gazio¤lu, Adnan Da¤ç›nar, Volkan Etufl, Semih
Keskil, A¤ahan Ünlü, Celal Ba¤dato¤lu, ‹smail Hakk› Tekkök,
Nurullah Yüceer ve yeni kabul edilen üyelerle 25 kiflilik küçük
ama etkin bir gruptur. Bu grup adeta aile ba¤lar›yla birbirine
s›ms›k› ba¤l›, destekleyici, geliflime aç›k, üretken bir
yap›dad›r.

Üyelerimiz uluslarararas› olarak Da kendini kan›tlam›fl
olup ESPN ve ISPN üyesi olarak Avrupan›n bir çok ülkesinden
daha kalabal›k temsil ediliyoruz. Senelerdir Özek ve Akalan
ESPN kurslar›nda, EANS kurslar›nda e¤itmen olarak yer
almaktad›r. Özek halen ESPN sekreteri olup gelece¤in ESPN
baflkan›d›r. Ben de, ESPN de bir çok görevden sonra ISPN
deki (en eski Türk üye olarak) üyelik komitesi baflkanl›¤›n›
yürütüyorum. ‹leriye yönelik baflkan adaylar› aras›nda ad›m
geçiyor. Child’s Nervous System dahil bir çok uluslar aras›
dergide editör olarak yer almaktay›z.

Dünü size anlatt›m, tarihti. Yar›n umut dolu, ama
bilmiyoruz. Bu günü de¤erlendirip, ileriye daha ileriye gitmek
için baflar›lar›m›z› sürdürmeliyiz.
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Arachne Lydia’l› (Resim 1) genç bir k›zd›. Babas› da
mütevaz› bir köylü idi ve koyun yünlerini boyayarak
geçimini sa¤lamaktayd›. Arachne de bu yünleri

e¤irip güzel kumafllar dokumaktayd›. Arachne çok
yetenekli ve güzel bir k›zd›. Çok güzel nak›fl ifller ve
goblenler yapard›. O kadar güzel eserler yapard› ki
ormandaki periler ifllerini güçlerini b›rak›p Onu izlemeye
gelirlerdi ve Ona sorarlard› “Bu kadar güzel ifl yapmay›
sana kim ö¤retti? Athena m›?”. Bu sorulara Arachne ise
flöyle yan›t verir: “O da kim ki, benimle boy ölçüflemez. 

Resim 1: Lydia’y› gösteren eski bir harita.

Ben bu iflte Athena’y› bile geride b›rakabilirim der. 

Athena bildi¤iniz gibi, insanlar›n yapt›¤› bütün ifllerin
sanatlar›n, bilhassa kad›n parmaklar›n›n yapt›¤› ince
nak›fllar›n, ifllemelerin, örgülerin koruyucusuydu, Zeka
Tanr›ças›yd›. Hera’n›n gelinli¤ini Athena haz›rlam›flt›. Bu
iflerde çok ileri giden Yunan kad›nlar› sanatlar›n›
Athena’dan ö¤rendiklerini söyleyerek övünürlerdi.
Arachne’nin söyledikleri Athena’n›n kula¤›na gider. Bunun
üzerine Athena yafll› bir kad›n k›l›¤›na girerek Arachne’nin

yan›na gider (Resim 3). Bitkin ve yorgun gövdesini bastona
yaslayarak bembeyaz saçlar›n› göstererek:
- K›z›m, yafll›l›k insana yaln›z keder ve üzüntü getirmez,
tecrübe de getirir. Ö¤ütlerimi yabana atma, evet sen
sanat›nda çok ileri gitmiflsin, baflar›l› bir k›zs›n. Sen herkesi,
fani kad›nlar› geçebilirsin, fakat bir Tanr›çan›n kudreti ve
sanat› her fleyin üzerindedir. Kendini o kadar büyük
görme!
- Ben  gurura kap›lm›yorum. Kendimi büyük görmüyorum.
Ben gerçe¤i söylüyorum. ‹sterse Athena gelsin, onunla
yar›flal›m.
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- ‹flte o an geldi, diyerek Zeka Tanr›ças›, ihtiyar kad›n
k›l›¤›ndan ç›kar. 
Bunun üzerine yar›flma düzenlenir (Resim 4). 
Athena gergefte Olympos da¤›n› ve tanr›lar› iflledi. Athena
ise Tanr›lar›n aflk maceralar›n› iflledi. Athena’n›n ifli güzeldi
ama Arachne’nin ifllemesinde Athena bile bir hata
bulamad›.

Resim 3: Athena’n›n yafll› bir kad›n k›l›¤›nda Arachne’yi ziyaret
etmesi.

Resim 4: Athena ve Arachne aras›ndaki yar›flmay› gösteren resim.

Athena buna çok k›zd› Arachne’nin iflledi¤i parçay› eline
ald›, buruflturdu ve att› ve ayr›ca Arachne’nin yüzüne bir de
tokat att›. Bu hakaretten dolay› Arachne çok etkilendi ve
üzüldü, kendini asmak istedi (Resim 5).

Ama Athena ona ac›d›, kaderini de¤ifltirdi. “Sen
ölmeyeceksin, yaflayacaks›n, fakat benimle boy ölçüfltü¤ün
için hayat›n her zaman a¤ üstünde as›l› olarak geçecek”,
dedi ve onu örümce¤e dönüfltürdü (Resim 6). 

Resim 5: Arachne’nin kendini asmas›.

Resim 6: Arachne’nin örümce¤e dönüflmesi.

Arachne Grekçe’de örümcek, -oid ise benzer anlam›na
gelmektedir. Beyini çevreleyen ince zar da örümcek a¤›na
benzedi¤i için “arachnoid membran olarak adland›r›lm›flt›r.
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