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muamelesi gördü. Genel Cerrahinin tutucu
kliniklerinde ise doğmak bir
yana daha gelişıneden "kürtaja maruz
kaldılar. Bu tehditleri atıatarak doğınakta
ısrarlı evlatlar ve özel cerrahi bebekleri, ya
evden kovuldu, ya kapı önüne kondu. ya da
cami avlusuna terk edildi. Acil Tıp Anabilim
Dalı'nın, Daınar Cerrahisinin, Onkolojik
Cerrahinin, Gastrointestinal Cerrahinin
çektikleri ve yaşananlar hala belleklerdedir.
Bu ortaında fılizlenıneye çalışan Meme
Cerrahisi, tüm tanıkların henüz yaşadığı ve
en eski üyesinin bile aktif olarak çalıştığı,
tarihçesi çok kısa özel bir cerrahi alt dalıdır.
Çok disiplinli bir yaklaşım gerektiren ve
dünyada hasta sayısı hızla artan meme cerrahisi diğer özel cerrahi dallara göre daha
hızlı ve sağlıklı örgütlendi. Meme cerrahisi
standartlarını hızla belirledi. Meme cerrahisine gönül verenlerin çabaları ve
inançları ile 10 yıl gibi kısa sürede ayrı bir
disipliner anlayışı yakalayan meme cerrahisi toplumca da beniınsendi.
Meme cerrahisinin sistematik bir disipliner yapıya kavuşmasında bazı kişi ve
babalarının"

kurumların

katkısı

yadsınaınaz.

Kısa

Meme Cerrahisi Tarihine bakılırsa bu konuda ilk kişisel çabanın Dr. Hüsnü Göksel
tarafından ortaya konduğunu görüyoruz.
Genel cerrahi disiplini içersinden meme
cerrahisine ayrılan gönüllü bir çabadır Dr.
Göksel'in çabaları. .. Kişilik özelliklerinden
kayı1aklanan sistematik düzen ile hastalarını özel olarak kayıt altına almıştır. Dr.
Göksel, Halsted ve Haagensen cerrahi
ekolün ülkemizdeki ilk uygulayıcılarından
olmuştur. 1990'lı yıllarda hızla terkedilen
radikal cerrahi ekoller ile birlikte maalesef
Hüsnü Göksel Hoca koruyucu cerrahinin
geliştiği ve meme cerrahisinin ayrı bir disiplin olarak doğum sancısı çektiği yıllarda
emekli oldu. Halen kişisel serisi ile meme
cerrahisinin ilk efsanesi ve ustasıdır. Bu
kişisel özel çaba ve bazı yerel meme toplantıları (1991 Cerrahpaşa Meme Hastalıkları toplantısı gibi) ayrı tutulursa
meme cerrahisinin ilk kişiliğini kazandığı
ve kendini kanıtladığı etkinlik 1. Ulusal
Meme Hastalıkları Kongresi'dir (9-11
Kasım 1993). Ülkemizde meme cerrahisi
tarihi açısından bu kongre dönüm noktası
olarak kabul edilmelidir. İzmir Meme Hastalıkları Derneği (1992) tarafından düzen-
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lenen bu kongre ile meme hastalıkları ve
cerrahisinin doğum sancıları bitmiştir.
Ancak bu "evlatlığa kabul" için henüz yeterli olmayacaktır. Dönemin İzmir Valisi
Kutlu Aktaş ve meme kanseri olan eşi Tülay
Aktaş'ın himaye ve yardımları ile gelişen
derneğin başarısında İzmir'de oluşan kurumlar arası uzlaşının, Dr. Orhan Özbal,
Dr. Emin Özdedeli, Dr. Ragıp Kayar, Dr.
Yıldız Erhan, Dr. Esin Üstün, Dr. Ayfer
Haydaroğlu, Dr. Ömer Harınancıoğlu, Dr.
Ümit Bayol, Dr. Rasih Yılmaz ve Dr. Süıner
Deniz gibi derneğin ilk yönetici ve kurucularının rolü büyüktür.
İzmir kongresini izleyen ilk iki yıl yılda
bir, 4'ncüsünden itibaren iki yılda bir
yapılınası geleneksel hale gelen kongreler
dernekler arasındaki centilınenlik anlayışı
ile sırayla düzenlenmiştir. Bu kongrelere
paralel düzenlenen "Meme Hastalıkları
Kursları" ile meme cerrahisi ve meme hastalıklarına yaklaşımda standardizasyon yolunda önemli adımlar atılmıştır.
1989 yılında Dr. Yavuz Bozfakioğlu, Dr.
Abdullah İğci, Dr. Vahit Özmen, Dr. Mahmut Müslümanoğlu gibi cerrahinin aktif
üyeleri tarafından kurulan İstanbul Meme
Hastalıkları ve Araştırınaları Derneği (Çapa) ve ardından Dr. Gürcan Ünal, Dr. Hilal
Unal, Dr. Bülent Berkarda, Dr. Kemal
Aleındaroğlu, Dr. Sait Okkan, Dr. Ayça
Altuğ'un kuruculuğunda,
1990 yılında
Meme Bilim (Senoloji) Derneği (Cerrahpaşa) faaliyete geçmiştir. İzmir Meme
Derneği'nden daha önce kurulınalarına
karşın daha kuruluş aşamasında ekol ve
anlayış

farklılıkları

yaşayan

İstanbul

Üniversitesi'nin iki fakültesi iki ayrı dernekle yola çıkmışlardır. Daha başlangıçta
yaşanan bu sancılar meme cerrahisinin on
yıl boyunca her etkinliğinde sıkıntı yaratmıştır. Bu iki değerli kliniğin anlayış ve
yaklaşım farklılıkları her zaman olmakla
birlikte, kongre ve diğer etkinliklerde karşılıklı saygı ve hoşgörü ile hiç su yüzüne
çıkmadan
süregelmiştir.
Bu rekabetin
meme cerrahisinin etkinlikleri açısından
yararlı olduğunu düşünenler varsa da,
meme cerrahisinin ayrı bir disiplin olarak
gelişınesini de geciktirdiği yadsınaınaz.
İstanbul'daki bu sancılar sürerken
İzmir, meme cerrahisinin alt yapısına
önemli katkılarla bulunacak projelere
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girişiyordu. Önce kent içinde daha sonrasında Ege Bölgesinde Meme Cerrahisi
fikrini olgunlaştıran ve kabul ettiren İzmir
Meme Hastalıkları Derneği, İl Sağlık

.

Müdürlüğü. ile birlikte Tülay Aktaş Meme
Merkezi'ni kurdu. Bu merkez ülkemizdeki
i.~k örnek projedir. Bu merkezin çalışanları,
Ulkemizdeki ilk ücretsiz meme tarama ve
poliklinik çalışmaları gibi birçok öncü projeye imzalarını attılar.
1990'lı yılların ortasına doğru artık bazı

kliniklerde "meme poliklinikleri" kurulurken, daha cesur ve ileri görüşlü kliniklerde
"meme cerrahisi birimleri" bağımsızlıkla
rını ilan ettiler. "Klinik içi sürtüşıne" ve
kişisel çekişmelerin kurbanı olan bazı poliklinik ve birimlerin doğumu ile bir oldu,.
Bazıları ise yaralı da olsalar yollarına devam ediyorlar. O yıllarda Dr. Ragıp Kayar
gibi kendilerine "Meme hastalıkları uzmanı" diyen cerrahlar, nieslektaşlarının. ağır
eleştirilerine maruz kaldılar. Meme cerrahisine gönül ve emek veren bu uzmanlar,
genel cerrahinin geniş havuzunu terk etme
özverisini gösterıniş olmalarına rağmen,
yakın tarihin "kendinden menkul" bazı üst
uzmanlık dalları gibi "alaylı" üst uzınanlık
lara gösterilen hoşgörüyü görınediler.
Meme Hastalıkları U zınanlığı çoğu kişi
tarafından "çok sivri" bulunmakla birlikte,
en hoşgörülü yaklaşanlar bile alaycı bir
tavır sergilemiştir. Oysa Güney Amerika
ülkelerinde bile genel cerrahlar, ikinci bir
başlık olarak "Meme Hastalıkları Uzmanı"

bazılarının iştahını kabartırken, bazılarını

ise ürküttü. Bu durum rekabet ve ·gerginlikleri arttırdı. Her geçen yıl artan ve
neredeyse Ulusal Cerrahi toplantıları kadar
katılımcı ile gerçekleşen meme. toplantıları
en görkemli dönemini 22-26 Eylül 2001 tarihinde ı. Dünya Meme Sağlığı Kongresi ile
birlikte yapıian 6. Ulusal Meme l!as~
talıkları Kongresi ile yakalaınıştır. ' Dr.
Gürcan Ünal'ın başkanlığında gerçekleşen
ve SIS (Senologic International Söciety)'in
bölünmesinden sonra kurulan Dünya .Meme
Sağlığı Derneği (World Breast Health As~
sociation)'nin ilk toplantısını Türkiye'de
yapınası Meme Cerrahi tarihimiz açısından
önemli bir kavşaktır. Bu kongrenin ülke~
mizde yapılınası için Meme Bilimi Derneği
ve kongre başkanı Dr. Gürcan Ünal, Dr.
Hilal Ünal, Dr. Vahit Özmen büyük çaba
harcamışlardır. 2 yıl süren kongre hazır
lıklarında, Ünal Hocaların kişisel çabalarının yanısıra İzmir, İstanbul Çapa, Ankara
Cerrahi Derneği Meme Grubu ve Bursa
Meme Hastalıkları Derneklerinin katkıları

tanımını kullanmaktadır.

İstanbul'daki

2.nci Ulusal Meme Has(1994) kongresi, riıeıne cerrahisinin "görücüye çıkması" olarak yoruınla
nabilir. İstanbul ve diğer kentlerd~ki tıp
çevrelerinde yavaş yavaş kabul gören meme
cerrahisi, özellikle ilgili hekimlerin ağırlıklı
olarak meme hastalıklanna yönelmesi ile
"bebeklik dönemini" geçerek ayaklarının
üstüne kalktı. Meme bilimi (Senoloji)
talıkları

Derneği'nin aynı yıl yayınlanmaya başlayan
yayın organı Meme Hastalıkları Dergisi,
meme cerrahisinin bağımsızlık yolundaki

ilk "bildirisi" sayılabilir.
İzmir ve İstanbul Meme Derneklerinin
ardından 4. dernek olarak Bursa Meme
Hastalıkları ve Onkoloji Derneği CMEDER)
kuruldu. Bu meme cerrahisinin üç büyük
kent dışındaki ilk örgütlü yapılanınasıdır.

Aynı zamanda "Meme Merkezi" adı altında
ülkemizdeki ilk özel meme merkezini
kuran, memehastalıklarını ayrı bir ilistiplin
anlayışı ve ekip çalışmasıyla standardize
ederekkayıt altına alan Dr. Tayanç'Öncel,
Dr. Güven Atasoy, Dr. Erol Aksaz ve Dr.
Ceyhun İrgil tarafından kurulan dernek
kısa. sürede meme hastalıkları ile ilgili
birçok etkinlikte rol aldı.
Meme hastalıklartnın öneminin halk
katında. anlaşılınası ve meme cerrahisine
artan ilgi, meme cerrahisi ve hastalıkları
disiplininin gelişınesini olumsuz yönde etkilemiştir. Normal koşullarda olumlu etki
beklenirken, meme cerrahisi ve hastalıkla·
rının bu ·erken dirilişi ve halkın ilgisi

olmuştur.

Oldukça geniş bir katılım ile gerçekbu kongre meme hastalıkları ve .cerrahisine gönül verıniş yerli yabancı birçok
uzmanı buluşturınuştur. Halk sağlığını korumaya yönelik ilk araştırına ödülleri bu
kongrede verildi. Türk Meme Hastalık
larının düzeyini gösterme açısından önemli
bir kaynak ve şimdiye değin yayınlanan en
detaylı temel kitaplı:ırdan biri olan "Meme
Hastalıkları" kitabı .bu kongre sırasında
leşen

·

yayınlandı.

Bölgesel sorumlular belirlenerek ilk alan
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araştırması ve meme cerrahisine ait bölgesel veriler ilk kez bu
sunuldu.
Bu kongreyi. tarihsel
kılan
kongrenin son günü
Eylül
Meme HastalılrJan Derneği'nin
teklifi üzerine ülkemizdeki tüm mem.e dernekleri ve
temsilcileri ile Lütfi

yine Otantik Otel'de
ve vedmli geçen 2. topla. ntıda Dr. Baskan'ın
kısaldı. Ankara,

Kırdar

birlikte çalışma kararı alırken, ulusal tüm
etkinlikler ve standardizasyon
ile ilgili yetlrıiler
kuruluna devredildi. Tüm meme
kurulun

. Meme
örgütleri, ülke
kanıtlamanın

yön verecek
Yeni yön er ge

ve ilk koBursa'da
bu uzlaşması,
meme
tarihi açısından 1 O
sancılarının sona ermesinin
labilir. Bursa Protokolü yaşama
ve dernekler alınan kararlara uyarsa
Meme Hastalıkları Bilimi
olacaktır. Bu

verilen
verilmesine karar verildi.
:ne

ımza

atan
İstanbul

tüm
ile 9 Mart 2002 tarihinde
kurulu tekrar Bursa'da ve

emek hartüm "meme
gönüllülerini"
ve hakiarım teslim etmek ge-

uı.;euıu.ot

:rekir.

