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BAfiKANDAN
Prof. Dr. ‹smail Hakk› Ayd›n
Sinir Sistemi Cerrahisi Derne¤i Baflkan›
Ben oldum olas› hep nöroflirürjinin, t›bb›n s›ra d›fl›
bir dal› oldu¤unu ve bu branflla u¤raflanlar›n da her
aç›dan farkl› olmalar›n›n gereklili¤ini iddia ederim.
Beyin en kutsal organd›r. Buna dokunan, tüm cerrahlar aras›nda farkl› bir yeri bulunan/bulunmas› gereken ve bunun kutsiyetini fark›nda olmak mecburiyetindeki nöroflirürji uzman› da, en kutsal mesle¤i yapar. Onun için, bu kutsiyetin hem gururunu hem de
mesuliyetini tafl›man›n verdi¤i ruh hali ile, bütün cerrahlar› genelliyerek, Frans›z cerrah Ambrose Paré
(1510-1590), yüzy›llar önce “Tanr› komplikasyonlar›, cerrahlar›n alçak gönüllü yapmak için yaratm›flt›r”
h›nz›rca serzenifl ve yak›nmas›nda bulunmufltur.
TAR‹H
Minimal aç›l›fl, minimal retraksiyon, minimal operasyon süresi triad›, temel kavram olarak, as›rlard›r
hiç de¤iflmedi. Ancak genel olarak bakt›¤›m›zda,
özellikle nörobilim alandaki geliflmeler, her fleyin
ilac› olan zaman›n ak›fl› ile yar›fl halindedir. Hangi
birimiz, bir gün önce yapt›¤›m›z ameliyat›, bu gün
yap›yoruz, ya da y›llar önce yazd›klar›m›za ve yapt›klar›m›za dönüp bakt›¤›m›zda gülümsemiyoruz?
“Daha iyi olmak için de¤iflim flartt›r, en mükemmel
olmak için ise, s›kl›kla de¤iflim flartt›r” diyen Churchill ne kadar hakl› imifl! Her fley de¤iflir, de¤iflmelidir, de¤iflmeyen ve de¤iflmemesi gereken tek fley de¤iflimin kendisidir. Ama de¤iflim de¤iflim diyerek asla geçmiflimizi, bizden öncekileri, bizi bu duruma getirenleri, ufkumuzu açanlar›, hiçbir beklentileri olmadan bilimsel miraslar›n› bizlere aktaranlar› ve tarihimizi unutmamal›y›z. Zira, bir Rus Atasözü ne güzel ifade etmifl “Dwell on the past and you'll lose an
eye. Forget the past and you'll lose both”. Yine, Isaac Newton’un 5, fiubat 1675 de Robert Hooke’a yazd›¤› mektupta, “If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants” ifadesinde bulunarak, zarif bir gururla tevazusunu göstermifltir. Ya,
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züne ne demeli?
Bilgi dümensiz bir gemi gibidir. Onu yakalamak için
devamli reseptörlerimiz aç›k olmal›d›r. Ald›¤›m›z
bilgiyi aktardigimiz sürece kal›c› olur. Yine Çin atasözüne göre “The best learning with the teaching” en
iyi ö¤renme ö¤retmek iledir. Di¤er taraftan, zekan›n
ve akl›n zekat›, mizah ve espiri, bilginin, ilmin ve
tecrubenin ise ö¤retmektir. Herkesten ö¤renebilece¤imiz bir fley mutlaka vard›r, bu f›rsat› kaç›rmamak
gerekir.
‹nsan fenotipi iki fleyden oluflur. Birincisi endojen
bilgi ki bu yillarca hiç de¤iflmeden aktar›lan genetik
bilgidir. Di¤eri ise eksojen bilgidir, çevremizden tecrübe kazanarak edindi¤imiz bilgi. Bu bilgiyi buldu¤umuz her yerde almal›y›z, verebildi¤imiz her yerde
de vermeliyiz. Mevlana’nin felsefesindeki gibi, ald›¤›n kadar vermesini de bileceksin. Yine ayn› paralelde, Halil Cibran’›n “Der Prophet” adl› eserinde söyledi¤i gibi “alabilece¤in her fleyi al, verebilece¤in her
fleyi ver, bu insan› Tanr›ya yaklaflt›r›r”.
DE⁄‹fi‹M-‹NSAN
Evet de¤iflim bafl döndürüyor, nörobiyokimya, nörobiyoloji, nörofizyoloji, nörofarmakoloji, mikronöroanatomi, nöroimmunoloji, nörogenetik, geno-kromozomal cerrahi, telemedisin, robotik cerrahi, endonöroflirurji, nanonöroflirurji heyecan veriyor, adrenalin
deflarj›na sebep oluyor, serotonin tepe yap›yor, nöroflirürjiyenleri empati, otokritik ve vicdan muhasebesi
yapmalar›na zorluyor, cerrahi tatmini etkiliyor, operatif libidoyu tetikliyor, insan›n kaliteli yaflam ve refah›n› yükseltiyor, dünyay› daha yaflan›labilir bir ortam haline getiriyor, gençlere yeni ufuklar aç›yor,
velhas›l her alanda s›ra d›fl› etkileflimlere neden oluyor. Her ne kadar tüm dünyada her alanda, teknolojik sömürüye mani olabilecek BAS‹T, UCUZ, KOLAY ilkeleri sars›lmaz ekonomik düstur olsa da, bütün bunlar, külfetsiz nimet olmaz, sefas›n› sürmek
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için cefas›n› çekmek, bu yolda ter dökmek, ac› ve s›k›nt›lar› hazza dönüfltürebilmek ba¤lam›nda, bizlere
çok zor görev ve sorumluluklar yüklüyor. Görmeden
önce bilmenin ve hayal etmenin erdem ve önemini
fark›nda olmas› gereken bizleri, bir baflka boyuta tafl›yor.
Bugün geldi¤imiz noktay› ne küçümsemeliyiz ne de
itibara almal›y›z. Düne bakarak bugün iyi oldu¤umuzu söylüyoruz ama yar›n› düflündü¤ümüz ve hayal
edebildi¤imiz zaman, ne denli ilkel ve ne denli kötü
bir noktada oldu¤umuzu anl›yoruz.
Bütün bunlar› dikkate alarak düflündü¤ümüzde, gelecekte bir gün ameliyat masas›nda ya da hastan›n yata¤›n›n bafl›nda portatif bir makinede, nöropeptit ve
nörotransmitter hatta gen sal›n›mlar› ile santral sinir
sisteminin, organlar›n multimedia olarak izleyebilece¤iz. Bunu bugünden hayal etmek durumunday›z.
Zira bunlar çok uzak de¤il. Nöronlarla bar›fl›k yaflamay› ö¤renmeliyiz. Bunu düflündü¤ümüzde bugün
ne kadar geri oldu¤umuzu görüyoruz. Bugün belki
kendimizi çok modern olarak düflünebiliriz, fakat
unutmayal›m ki yar›n eskiyece¤iz. Asla eskileri küçümsememeliyiz, bugün eskiler için söylediklerimizi, yar›n bizim için söyleyecekler. Bugün 1900’lü
y›llardaki nöroflirurjikal ameliyatlar› elefltirirken yar›n›n nöroflirurjiyenleri bugünkü nörosirurjiyenler
için çok daha büyük hakarete haiz sözler söyleyebilirler. Bunlar 1900 veya 2000’li yillarda hangi cesaretle beyin ameliyat› yap›yorlar demiyecekler mi?
Çünkü bugün moderniz ama, yar›n eskiyece¤iz. Çünkü onlar içinde as›rlar sonra baflkalar› ayni fleyi söyleceklerdir. Kendimizi buna haz›rlamal›y›z. Onlara
bizim için bu sözleri söyleme f›rsat›n› vermemek için
ufuk ve hayalimizin genifl, azim, h›rs, gayret ve istikrar›m›z sonsuz olmas› gereklidir.
Cushing’ten önce de cerrahi vard›. Ama Cushing ile
kraniospinal cerrahi, fizyolojik nöroflirurji devreye
girdi ve ondan sonra santral sinir sisteminde fizyolojik ve fizyopatolojik hemostaz, estetik, balans ve armoni ehemmiyet kazand›. Cushing bu günleri ya da
yar›nlar› s›ra d›fl› hayal etmifl olmal› ki, bu gün biz
buraday›z.
Tarihin temellerine ayaklar›m›z› sa¤lam basmal›y›z,
ama istikbali de ihmal etmemeliyiz. Ancak istikbalin
bizleri flekillendirmesine de izin vermemeliyiz. Ge8

orge Bernard Shaw (1856-1950) ironik bir flekilde
“The reasonable man adapts himself to the world.
The unreasonable one persists in trying to adapt the
world to himself. Therefore all progress depends on
the unreasonable man.” sözleri ile bu konuya parmak
basm›fl olsa da, bizler farkl› merak, ilham ve hayal
dünyam›zla istikbali flekillendirmeliyiz.
Hasan Ali Yücel, çok hakl› olarak, aruzu ve divan fliiri okumay› tavsiye eder ve divan fliirinin beynin jimnasti¤i oldu¤unu iddia eder. Edebiyat, Matematik,
Etik, Teknoloji, Teoloji, Sanat ve Felsefe beyni güçlendirir. Sanat ve felsefenin, estetik etik ile etik estetik arasindaki dinamik bir denge sa¤lad›¤›n› unutmamal›y›z. Çünkü felsefe insana muhayyile gücü kazand›r›r, tevekkül imkan› verir. Cerrahi-tibbi baflar›,
teknoloji, bilim, sanat ve felsefenin birlikte koordineli estetik balans uyumu içerisinde kullan›lmas› sonucu elde edilir. Küçük fleyler, büyük bulufllara, evrensel yeniliklere ve tarihsel devrimlere sebep olabilecek ilhamlara zemin haz›rlayabilir. “Big Mini” kavram›n›n özü budur. Her bir fleyden, muhakkak al›nabilecek bir ders vard›r. Topal (Aksak) Timur fütühat›n› ve baflar›s›n›, bir baca¤› kopmufl topal bir örümce¤e borçludur. Bu örümce¤in düfltügü hamamdaki
kurnadan ç›kma çabas› ve sonundaki baflar›s›, Timur’u çok etkiler, ona ilham, azim, h›rs verir ve Timur’u Timur yapar. Fatih, Istanbul’u feth etti diye,
gemileri karadan Haliçe indirme cesareti, hayali, azmi ve gayreti gösterdi¤i için, hala dillerde… Ama
Bizans çok mu kötüydü, kimseden yard›m almadan
54 gün dayanmis ve o zamanin flartlar› ile Haliç’e
zincir çekebilmifl bir cesaret ve dayanma gücü sembolu…

SANAT
Sanat, özgürlük, güven, h›rs, yetenek ve yarat›c›l›k
duygusunun ortaya ç›km›fl fleklidir. Kendisi ile bar›fl›k olan bir insan›n, toplumla da bar›fl›k oldu¤unu,
bir flekilde ifade etmelidir. Her insanda, bu bar›fl›kl›¤›n sonucu olarak, az ya da çok, var olan her hangi
bir kaabiliyetini ortaya koymak, insanl›¤›n yararlanmas›na sunmak durumundad›r. Ald›¤› hazz›, duydu¤u mutlulu¤u di¤er insanlarla paylaflmak, insani bir
haslettir. Ölçü ve s›n›r tan›mayan yarat›c›l›k, ahenk,
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denge, armoni, hoflgörü ve uyum özellikleri, yozlaflan toplum ve çevreyi yeniden bar›fl›k hale getirir.
Toplum için yararl› duygular› bask› alt›nda tutan, soy
ve insanl›¤›ndan nefret eden ve utanan kifli, ne kendi
mutlu olabilir ne de çevresine huzur verebilir. Hayat›n özü SEVGi’dir. Bu da kendisini EVRENSEL SANAT olarak gösterir. Yarat›lan varl›klar›n içerisinde,
zevk, ahenk ve armoninin, k›saca bütün güzelliklerin
zirveye ç›kt›¤› yegane sanat flahikas›, insand›r. Bunun estetik orgazm noktas› ise beyindir. ‹nsan› kendine meslek ve u¤rafl› edinen ve onu malzeme olarak
kullanan insan, içindeki yetenek ve güzellikleri daha
kolay keflif ve ifade etme imkan› bulur. Bu nedenle,
TIP ve SANAT birbirinden ayr›lamayan iki sevgili
gibidir.
HEK‹ML‹K
Hekimlik ise, bir sanat flekli, hekim de bir sanatç›d›r.
Hekimler, cerrahlar, özellikle nöroflirurjiyenler duyarl›, hassas ve ince bir kalbe, güçlü ve engin bir haf›za ve ruha, derin bir sezgiye, genifl kültür, bilgi birikimi ve muhakeme gücüne sahip olmal›d›rlar. Hemen her hekim, sanat›n›n gere¤i olarak, dikkatli bir
gözlemci, iyi bir araflt›r›c› ve usta bir yorumcu ve
kompozitör olmak zorundad›r. En küçük ayr›nt›y› bile de¤erlendirerek, büyük baflar›lar elde edilebilir.
Di¤er bir ifade ile, hekim, bildikleri ile bulduklar›n›
birlefltirerek bir sonuca var›r. Bu arada, hepimizin
çok iyi bildi¤i, deneysel t›bb›n kurucusu, Frans›z Hekim Claude Bernard’›n (1813-1878) “…He who does not know what he is looking for, will not understand what he finds” (Ne arad›¤›n› bilmeyen, buldu¤unu anlayamaz) sözünü bir kez daha hat›rlatmak isterim.
Bu flekilde, hekimlik sanat›n›n tüm özellikleri, ayn›
zamanda bir sanatç› kimli¤inin de en önemli kriterleridir. Nitekim hekim, yarad›lan› Yaradandan ötürü,
en yüce de¤er sayan bir görüfl ve düflüncenin somut
bir örne¤idir. Bu felsefenin temelini, resimden edebiyata, müzikten mimariye bütün güzelliklerin zirvesi
olarak tecelli eden, O Yüce Varl›ktan bir parça olan
"insan" oluflturmaktad›r. Bu nedenle de, sanatç› bir
hekimin konu ve malzeme aramas›na gerek yoktur.
Çünkü, hekimin iflleyece¤i tema, Allah'›n en güzel
flekilde yaratt›¤› sanat harikas›, hâlâ Nuh'un gemisinden inmeyi baflaramam›fl, metamorfik bir kaynaflma
ve çalkalanman›n hüküm sürdü¤ü, ruh ve beyinlerinSinir Sistemi Cerrahisi / Cilt 1 / Say› 1, 2008

de kas›rgalar›n koptu¤u, her bir özelli¤inin keflfedilmeyi bekledi¤i, ‹NSAN denen meçhuldür. Bu meçhulü ancak sanatç›, yarat›c› bir kimlikle çözmek
mümkün olabilir. Bu anahtar› bulabilmek, sanat gibi
ebedi olabilmenin ilk merhalesidir. ‹nsanlar›n dertlerine yetiflebilmek, bu nedenle de, ilahi bir haslettir.
Yüzy›llar önce, bu sebeple Hipokrat "SEDARE DOLOREM OPUS DiViNUM ARTEM" (A¤›r›y› dindirmek ilahi bir sanatt›r) demifltir. Yine buna paralel
olarak "ARS LONGA ViTA BiREViS" (insan fani,
sanat ebedidir) ifadesi ile de, sanat› da ezeli ve ebedi
olan ALLAH'tan bir parça olarak görmüfllerdir.
B‹L‹M
Bilim ise, her zaman de¤iflime ve tekamüle mahkumdur. Düzenli ve birikime ba¤l› geliflmeler, üretti¤i
bilgi oran›nda de¤erli ve etkin say›labilecek olan bilimin özelli¤idir. Bilimi, bir baflka ifade ile, kendini
bulma, evreni ve gerçe¤i tan›ma ve keflf etme, tutarl›l›k ve tecrübelerle yan›lg› ve yanl›fllar› ay›klay›p,
hangi yöntemle olursa olsun, do¤ruyu bulabilme ve
kiflilik aray›fl› olarak da tan›mlayabiliriz. Bilim, semavi dinde oldu¤undan farkl› olarak, "yan›lg›s›z duru gerçek" kavram›ndan yoksundur. Bir anlamda,
özü elefltirilerle dolu ve ondan kesinlikle tamamen
ar›t›lmam›fl, bir deneme-yan›lma sürecinden ortaya
ç›kan, geçici ya da kal›c› oldu¤unu bilemedi¤imiz ilkelerdir. Sanatla iç içe olmas›na karfl›n, bilimde yarat›c›l›k, inanç sistemlerinin temelini oluflturmas›na
ra¤men, bilimde yan›lmazl›k prensipleri yoktur. Yenilenmeye aç›k ve özlem dolu dinamik bir yap›s› vard›r. Konservatif düflünceden s›yralabilen, an'ane ve
geleneklerini ilmi çal›flmalar›n›n d›fl›nda tutabilen ve
en ac›mas›z elefltiri ve cezalardan y›lmayan bilim
adamlar›n›n, bilim tarihinde en büyük at›l›m ve devrimsel bulufllar›n› gerçeklefltirdiklerini görüyoruz.
Sezgi enginli¤i, fütürsuz hayal gücü, s›n›r tan›mayan
ve merak dolu flüphecilik, gerçe¤e giden yoldaki bireysel kilometre tafllar›n› oluflturan özelliklerdir.
‹flte bilim, sanat, felsefe, estetik, din, matematik, t›p,
cerrahi… Bütün bunlar›n en mükemmeli, nöroflirurjiyen olarak tecelli etmelidir.
Baflar›n›n üç temel esas› Sevgi, inanç ve azimdir.
Mazeret aczin ifadesidir. Mazeret bulmak çok kolay
baflarmak zordur. Kolay› baflarmak basitliktir, sufliliktir. Uluhiyyet ve uluviyyet, zoru baflarmakt›r. Zo9
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ru baflard›¤›m›z oranda erdemimiz artar ve Tanr›’ya
yaklafl›r›z. Einstein, kendisine “sen ne kadar zeki bir
adamsin” diyenlere “ hay›r bende çok büyük ak›l ve
zeka oldu¤una inananlar yan›l›yorlar, bende bitmek
tükenmek bilmeyen bir merak, azim ve arzu vard›r”
fleklinde cevap vermifltir. Yine basar› %99 ter, %1 ilhamd›r diyor. Bu %1 ilham›n da %99’u yine terdir.
Gerçek ilham› A. Einstein söyle aç›klar. “L’intuition
est une marque divine, larsque D‹EU vent restér discret”. Yani, ilham, Allah’›n (çal›flan, gayretli, azimli
ve istekli) insanlara farkettirmeden yaklaflma halidir.
Istemiyene, azm etmeyene, bütün gücünü ortaya
koymayana Allah ilham vererek yard›m etmez. Ter,
iflte bu nedenle kutsal say›l›r.
Bilim insanl›¤›n ortak mal›d›r. Bilimin dini, mezhebi, milliyeti, vatan› olmaz. ‹nsan olarak olsa da, bilim
adam› kiflili¤i ile olamaz, olmamal›d›r. Bilim ve bilim adam› insanl›¤›n ortak miras› ve sermayesidir.
Ilim insan›n ve insanl›¤›n kay›p etti¤i çok k›ymetli
bir mucevheri gibidir, nerede bulursa almal›d›r ve
tüm insanl›¤›n hizmetine sunmal›d›r.
1945 y›l›nda daha t›p ö¤rencisi iken Saal’da bir kurba¤adan transpalatin yolla hipofizi eksplore edip orta lobu ç›kartabilen, muhayyilesi çok genifl, 20 fiubat
1960’ta, Th11-12 seviyesine, özel olarak yapt›rd›¤›
teleskopik viday›, bu günkü spinal cerrahi ile u¤raflan
nöroflirurjiyenlere müstehzi bir sükse ile göz k›rparak
transtorakal giriflimle dünyada ilk olarak yerlefltirebilen ve bunu Swiss Medical Journal’de yay›nlayan
Dr. Mahmut Gazi Yaflargil, bize hayalin ne denli
önemli olabilece¤inin iflaretini verirken, daha o günlerden bugünün hayaliyle yaflayabiliyor ve 2000 li y›larl›daki hedefini görür gibiydi.
‹nsan›n bilmedi¤ini bilmesi en büyük nimettir. Yaflargil birçok konuya hiç de¤inmemifltir. Ancak ufuk
açm›flt›r. Mesela, kavernöz sinüs cerrahisinde durdurulamayan kanamalar olabilece¤i sabit fikrinden dolay› hep bundan çekinmifltir, ama Dr. Vinco Dolenc’i
bu konuya yönlendirmifl, ve Dolenc daha sonra yapm›fl oldu¤u kadavra çal›flmalar› ile kavernöz sinüs
cerrahisinde söz sahibi olmufltur. Bu arada hemen
ifade etmeliyim ki; anatomiyi ameliyatta de¤il laboratuvarda ö¤renmek gerek, ameliyathaneyi cerrah›n
tecrübe kazanaca¤› yer olarak görmek do¤ru de¤ildir. Yani hocal›k, yapmasan bile yol göstermektir,
›fl›k tutmas›n› bilmektir.
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fiöyle bir nörolojik ve cerrahi haf›zam›z› yoklasak,
gözlerimizin önünde neler hala dün gibi canlan›r. Sadece serebrovasküler tarih bile, bizin nereden gelip
nereye gidece¤imizi ve nerede olmam›z gerekti¤ini
göstermesi aç›s›ndan yeterlidir.
Son y›llarda, özellikle anevrizmalar, arteriovenöz
malformasyonlar, kanay›c› ve t›kay›c› serebral hastal›klar›n insan hayat›n› ileri derecede tehdit eden diktatörlü¤ü ve hegomanyas›, serebrovasküler cerrahi
yetenek ve hünerin nöroteknolojik geliflmelerle desteklenmesi sonucu, büyük bir oranda sars›lm›fl, halen
devam etmekle olan nanonöroflirurjikal ilerlemelerle
de, nerede ise tamamen y›k›lm›fl duruma gelmifl olacakt›r.
Serebrovasküler cerrahinin karanl›k ça¤›, Cushing’in
yaklafl›m gücünü, Dandy’nin sab›r ve cerrahi maharetini, ve Krause’nin at›lgan enerjisini kendisinde
toplayarak Mikronöroflirurjiyi bizlere en büyük miras olarak b›rakan ve bütün dünya taraf›ndan, “ASRIN B‹L‹M ADAMI” seçilen, YAfiARG‹L’in ›fl›¤›
ile ayd›nlanm›fl, nöroflirurjiyenler daha emin ad›mlarla, daha gururlu ve daha ümitvar bir flekilde insanl›¤a hizmet yolunda yürümeye devam etmifllerdir.
Nöroendovasküler giriflimlerin, gerek teflhis ve gerek
serebrovasküler tedavi modaliteleri aras›nda yer almas› sonucu, insanl›k tarihi ile bafllayan ve süregelen
“Sars›lmaz bistüri saltanat›, tart›fl›lmaz neflter hakimiyeti” bir oranda etkilenmifl, yarat›lan en yüce ve
en esrarengiz metamorfotik organ olan beyine dokunma ayr›cal›¤›na sahip bulunan biz bistüri tutan
beyin cerrahlar›n›n, bu konudaki araflt›rmalar›n uzun
dönem sonuçlar›n›n halen tatmin edici düzeyde olmamas› sebebi ile, çok hofllar›na gitmese de, Galileo
Galilei’nin “EPPUR S‹ MOUVE” (ama dünya dönüyor) hayk›r›fl›n›n günümüze ulaflan yank›lar›yla, serebrovasküler cerrahi bambaflka bir boyut daha kazanm›flt›r.
Dünya tarihine bakt›¤›m›z zaman ne kadar saçma sapan fikirler olursa olsun ister teknolojik, ister metafizik, ister modern bilim anlan›nda olsun, müsbet anlamda katk›da bulunmufltur. Bunun için çesitlilik
esast›r, farkl› düflünmek ayr›cal›kt›r. Oscar Wilde “ne
zaman insanlar›n benimle ayn› fikirde oldu¤unu görürüm, o zaman fikrimin yanl›fl oldu¤u inanc›na kap›l›r›m” der. Yani farkl› düflünmek ayr›cal›kt›r. BiruSinir Sistemi Cerrahisi / Volum 1 / Say› 1, 2008
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ni’nin (973-1048) de bildirdi¤i gibi, farkl›l›k dünyan›n düzenidir. Hangi fikir olursa olsun mutlaka tart›fl›lmal›y›z, yeni yeni düflüncelere, farkl› dünyalara
yelken açmayaca¤›m›z› kim garanti edebilir ki…
Hakikat›n, gerçe¤in, bilimin ve bu u¤urda yap›lanlar›n ve dökülen terin, her fleyden daha aziz, daha de¤erli ve daha kutsal oldu¤unu, Aristo’nun (M.Ö.
384-322) hocas› için söyledi¤i “AMICUS PLATO,
SEL MAGIS AMICA VERITA” (Eflatun benim için
çok kutsald›r, ama hakikat herfleyden daha aziz ve
daha kutsald›r) özdeyifli ile de, bir kez daha vurgulamak istiyorum.
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