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Önsöz  
 

Lisede (Ankara Fen Lisesi) okurken en zor dersimiz 
bir fen dersi değil kompozisyon dersi idi. Benim 
kompozisyon dersi notlarım hep zayıf idi. Çok zor 
geçtim. Şimdi böyle bir edebiyat ürünü hele hele 3 
şiir kitabımın olacağı aklımın ucundan bile 
geçmezdi o yıllarda. Ama hayat öyle bir ders veriyor 
ki hiçbir öğretmen eline su dökemez. Korona 
karantina günlerindeki psikoloji ile yazılan bir kitap 
bu, öncelikle bunu belirteyim.  

İşte öyle bir ürün bu. Ne olduğu belirsiz. 
Otobiyografi desem değil, deneme hiç değil ama 
belki onun bir karışımı. Böyle bir dal var mıdır 
bilemem ama okuyacaklarınız bir kısa hayat 
dilimine sıkıştırılmış meze gibi.  

İyi okumalar. 
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Fodra 

 

Eylül’ün 28’inde bir pazartesi günü 1953 yılında evde 

doğmuşum. Babam (İsmail) dedesinin adı olan İbrahim adını 

bana da vermiş. Ama babamı büyüten dayım (Hikmet Öktem) 

telgrafla bildirildiği doğumuma “Küçük Nezih’e uzun ömürler 

dilerim” diye yanıt verince benim adım alelacele “Nezih” 

olmuş. Hikmet dayı “N” harfini çok severdi. Nedense isim 

babası olduğu her kişinin adı bizde “N” ile başlar. Nadir, Nihat, 

Neşe…  Göbek adım İbrahim’dir. 

Çocukluğumda okul öncesi anımsadığım Bornova’da büyük bir 

bahçeli ev etrafında üç ailenin yaşadığı bir mekân, bir evden 

gelen keman, piyano sesleri, bir evin bahçesindeki 

koparılmaması gereken arslanağızlı çiçekler, her havadan uçak 

geçişinde bak “Oldes abin el sallıyor!” “Sen de salla” 

seslenişleri. Ablamın muşmula ağacı altında “tin tin tinimini 

hanım” şarkısı ile oynayışı, üç tekerlekli bisikletim, her fırsatta 
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ulaşabildiğim her yerde başıma dikip içtiğim böğürtlenli, çilekli 

öksürük şurupları, ablama tiksindiği halde zorla içirdikleri ama 

benim hiç direnç göstermeden ağzıma alıp annem ve babamın 

ablamla ilgilendikleri sırada en yakın saksının toprağına 

yutmadan çıkarttığım balık yağı. 

Bizim zamanımızda Bornova’da ana okullarına gitme ancak 

Levantenlere özeldi. Ben ana okulu hiç görmedim. Ama eşim 

Nevci Fransızların ana okuluna kayınpederimin özel doktorları 

olması nedeniyle torpilli olarak kayınbirader ile giderlermiş.  

Ben ailenin ikinci evladıyım. Annem (Zeynep) 0rh-; Babam 

(İsmail) Arh+ imiş. İlk çocuk ablam (Lütfiye) o zaman tam idrak 

edilmeyen kan uyuşmazlığından zarar görmemiş. Ben ikinci 

çocuk olarak az zararlı (konjenital pulmoner stenoz) olarak 

sıyırdım ama üçüncü kardeşimiz (Özcan) en hasarlı olandı (CP). 

Kardeşimin özürlü doğuşu (1964) benim bütün hayatımı 

etkilemiştir. Kan gruplarının ve özellikle Rh faktörünün 

bulunuşu 1940, pratiğe yansıması 1949 yılına tekabül eder yani 

oldukça geç keşfedilmiştir. Ben ilkokulda iken tabii bu bilgilerin 

hiçbirisine sahip değildim. Doktor olma isteğimin belki de en 

önemli nedeni bu olmalı. 
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Özcan’ı, yürüyüp, koşturamadığı için, evde oyalama gayesi ile 

gazoz kapaklarını bezlerle kaplayıp cincibirle ev halısı üzerinde 

bir nevi futbola benzer bir oyun tasarladım. Adı “Fodra” idi. 

Hayali bir ülkenin fodra takımlarını kurduk. Şehirlerin adı 

Melton (İstanbul), Danbi (Ankara), Stablo (İzmir) idi. Fodra 

gazetesi bile çıkıyordu (Meltiy). Her şehrin ama en fazla 

Melton’un fodra takımları vardı. Yıldırımspor, Bakırköy, 

Altınkaya, LaMiDo, (müzisyenlerin takımı),… Danbi takımları 

Naltepe, Danbispor v.b… Aynı renklerden oluşan 2. bir takım 

kabul edilmiyordu. Her takımın ayrı bir rengi vardı. Bezle 

kapaklar kaplandıktan sonra üzerlerine plastikten hazır 

rakamlar yapıştırılıyordu. Kapakların altındaki mantarların 

üstünde de oyuncuların adları yazılı idi. Onursal, Tayyar en 

değerli fodracılardı. Oyun kuralları, hakemler hepsi belirliydi. 

Yıl sonu transferler yapılırdı. Taktikler, antrenörler (fodrada 

antrenöre pluto denirdi) hepsi belirlenmişti. Pluto denmesinin 

nedeni Fodra bir kaleci beş oyuncu ile oynanırdı. İki yedek 

oyuncu ile toplam 8 ediyordu. Yani dokuzuncu kişi o zaman 

hala 9.gezegen olarak kabul edilen Pluto’dan dolayı idi. Hatta 

Dünya kupası bile tertiplenmişti Dünya takımları (Almanya, 

İtalya, SSCB, İspanya, Arjantin, Brezilya) ile.  
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Ankara Fen Lisesi’nde yatılı okurken bir de gördüm ki bizim 

sınıftan iki kişinin de (Haluk Hamamcı ve Fikret Çalıkoğlu) 

benim fodraya benzer bir sistemleri var. Gazoz kapakları yerine 

sert karton parçaları kullanarak benzerini yapmışlar. Parşömen 

kağıtları ile forma ve elle numaralarını yapıştırmışlar ve futbola 

benzer oyunu masada oynuyorlarmış. Onların da ligleri, 

oyuncuların adı varmış.  

O dönemlerde demek ki bir dürtü vardı erkek çocuklarda. Yine 

hatırlarım kolejde iken resim öğretmenimiz Hulusi bey her 

hafta sonu için bir resim yapıp getirmemizi hafta sonu ödevi 

olarak isterdi. Ben de çizgim ve resmim çok iyi olmasına 

rağmen nedense o hafta çok iyi oynamış bir futbolcunun ya da 

tercihan bir kalecinin kurtarışını gazeteden bakıp çizer onu 

teslim ederdim. Hulusi hoca çok bozulurdu. Senden daha iyi 

resimler beklerdim derdi rahmetli. 

Konu açılmış iken ekleyeyim. Ben pederin İstanbul’da 

Haydarpaşa Lisesinde okumasından ve fanatik Fenerbahçeli 

olmasından dolayı Fenerliyim. Daha sonra ablamın arkadaşı ve 

dostumuz olan Kemal Zorlu’dan dolayı da Altay ve Kolejden 

başkanının sınıf arkadaşlığı (Mehmet Sepil) ve İzmir’in şu an 

için süper ligdeki tek takımı olması dolayısı ile de Göztepeliyim.  
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En üstteki 
resimde en 
ufak olan 
benim. 

Orta sırada 
İlkokuldaki 
resimlerim 
var. Bir 23 
Nisan 
kutlamasında 
askerim. 

En alttaki 
resim de 
sünnetimde 
çekilmişti. 
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Kitapçı dükkânı 

Babam yüksek ziraat mühendisi idi. Annemin Bergama’dan 

kalan bağların satışıyla oluşan para ile bir züccaciye dükkânı 

(Uğur Pazarı) işletmeye karar verirler. Babam memur olduğu 

için dükkân annemin üzerine idi. Elime tutuşturdukları süzgeç 

ile dükkânın önünü sular ve temizlerdim. Mallar Kemeraltına 

gidilip oradan sipariş verilirdi o zamanlar. Babam ilk 

transistörlü radyoyu Kemeraltında görüyor. “Kordonu 

olmadan nasıl çalışabiliyor.” diyor kendi kendine ve “Ben şimdi 

bunu satmak için Bornova’ya götürsem ve orada bu alet 

çalışmazsa rezil olurum” diyerek transistörlü radyoyu almıyor.  

Unutamadığım bir anı ise bir gün dükkânı açtığımda içeride bir 

bisiklet gördüm. Çok heyecanlandım. Japon malı, freni arka 

tekerlek göbeğinde olan bir kız bisikleti idi. Babama “bu bisiklet 

çok güzel kaça satacağız?” diye sorduğumda “Beğendiysen 

senin olsun.” dedi. Siyah renkte idi, arka tekerleklerini yarım 

saran süslü örgülü kız işi fileleri hemen çıkarttım ve adını 
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“karakaçan” koydum. O yaşlarda bir bisiklet bir de uçurtma 

özgürlük hissettirirdi. Bisikletle gidebildiğim kadar uzaklara 

gitmiş ve birçok bisikletli arkadaş edinmiştim. 

 Dükkânı babam idare ediyordu ama devamlı ilgilenemediği 

için ve de ticarete son derece yatkın! olduğundan dolayı 

dükkân iflas etti (babama göre tasfiye oldu)! Dükkânı dayım 

devir aldı. Dayım (Hasan Tahsin Akkın) kitapçı idi. Tasavvuf 

penceresi çok geniş ve zengin olan bir kitapseverdi. Bektaşi gibi 

yaşardı. Yazları dükkânda ona yardım ederdim. Klasik kitapları, 

çocuk klasiklerini (İki çocuğun devrialemi, Robin Hood, Tom 

Sawyer, Kurşun Asker…), “Bozkurtların Ölümü”nü, mecmuaları 

(Hayat, Ses, Time, Life, Playboy…), çizgi romanları (Teksas, Red 

Kit, Asteriks, Mandrake, Karaoğlan,…) hem okur (yabancı 

dildekilerin tabii ki resimlerine bakar ����) hem de satardım. İlk 

şiir kitabındaki “kitap kokusu” şiirim o günlerin kokusunu hala 

hissettirir bana: 
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kitap kokusu 
 
kitapçı dükkanında geçti çocukluğum 
tezgahtaydım yaz tatillerinde 
kitap kokusu sindi üzerime 
tüm çocuk kitaplarını okudum bir solukta 
İki çocuğun devrialemi 
Robin Hood 
Siyah inci 
Binbir gece masalları 
Arzın merkezine seyahat 
Ekmek parası 
bilmediğim yabancı dillerdeki kitapları bile okudum 
en korktuğumdu cehalet 
okumuş cahillerden olmamak 
Eflatun, Newton  
koku düşünceye sardı 
Freud limbik sisteme 
o kitap kokusu var ya  
bayılırım hala 
geçmişe götürür beni 
geleceğe pencere 
açık tutarım hep penceremi 
gece yatarken kokusu 
dağılsın tüm evrene 
bunu yapanlar aldı yürüdü 
yan gelip yatanlar yaya 
bir parfüm fabrikam olsa 
iki ürün isterim 
biri evlat kokusu 
diğeri kitap kokusu 
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Dayımın benim üzerimdeki etkisi oldukça fazladır. 

Dayım dükkânı ilk açtığında sattığı kitapları sarıp paket etmeyi 

bir türlü beceremiyormuş. O zaman müşterilerinden olan 

Bornova Levantenlerinden Almanla evli Fransız Bayan Van Der 

Zee ona nasıl paket yapılacağını öğretmiş. Ben de dayımdan 

nasıl süslü kağıtlarla paket yapıldığını öğrenmiştim; yani iyi 

paket sararım.  

Dayım el hünerlerinde mahirdi. Almanya’dan getirttiği köpük 

kesici bir aletle köpük materyalinden maketler yapar dükkânın 

vitrininde sergiler ve satmaya kıyamazdı. 

Esnaflık yanım Bornova’daki dükkanlardan gelmektedir ne 

kadar varsa artık.    

Çocukluk arkadaşlarımın çoğunu Levanten çocukları 

oluşturuyordu. Bahçeli, köpekli evlerde yaşarlardı ve çok 

zengin oyuncak envanterine sahiplerdi. Kurşun askerlerden 

orduları vardı. O zaman ülkemizde olmayan bir çocuğun 

rüyasında bile göremeyeceği tipte ve çeşitlilikte oyuncakları 

vardı. Zeytinyağı fabrikası olan Günizi Belevi onların komşusu 

idi ve genellikle onun evinde toplaşılırdı. Ama Günizi’nin evine 

gitmek için önce bahçedeki Dr.Nejat Beyin arı kovanlarından 
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sonra da Günizi’nin biri kurt olan köpeklerinden oluşan 

barajları geçmek gerekirdi ve genelde beni çok korkuturlardı.  

Andreas Alman ordusunu, Alex Fransız ordusunu oluşturur biz 

ancak onları seyreder oyuncaklara dokunmaya çekinirdik. 

Anımsadığım bir olay da bu kurşun asker ve zırhlı birliklerin, top 

ve tankların halı üzerinde dizilişlerinde kocaman oyun odasının 

birbirine paralel yerleştirilmiş kristal boy büyüklüğündeki 

aynalarda görüntülerinin sanki sonsuzluğa uzanır yansımaları 

idi.  

   

 

 

Ablam 
Lütfiye, 
Ben ve 
kardeşim 
Özcan 

Altay, 
Göztepe 
armaları; 

 

Fodra 
gazetesi 
‘Meltiy’ 
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Rattus Rattus Frugivarus 

 

Babam Bornova’daki Zirai Mücadele ve Araştırma 

Enstitüsünde çalışıyordu kendimi bildim bileli. Bilime son 

derece önem veren Atatürk ve İnönü hayranı katıksız bir 

Cumhuriyetçi idi. Anasız ve babasız büyümüş bu nedenle 

soyadını bir ara “Çileli” olarak değiştirmiş, koyu Fenerli ve son 

derece demokrat bir Halk partiliydi.  

Bizim soyadımız aslında Öktem imiş. Babam dediğim gibi bir 

gün dertlenmiş ve değiştirmeye karar vermiş. “Çileli” olarak 

soyadını değiştirdiğini öğrenen ve velisi olan babamı yetiştiren, 

benim “dayı” diye hitap ettiğim isim babam Hikmet Öktem çok 

kızmış bu olaya. Derhal o soyadından kurtul demiş. Babam 

nüfus memurluğunda soyadını tekrar değiştirmek isterken 

memur kâğıda Oktar yazmış. Babam burada Öktem yazmıyor 

Oktar yazıyor demiş. Memur hayır demiş bak ben okuyorum “ 
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Ööö…Kkk…Ttt..Eee…Mmm” diye okumuş yazdığı Oktar’ı. 

Babam anlamış ki memur para istiyor. O’nun üstüne iki nokta 

koyacak, k ve t aynı kalacak e yi a’ya çevirecek ve r’yi de 

uzatarak m yapacak eğer para verirse babam. Babamda da 

zaten para yok. Bakmış Oktar da iyi bir soyadı olabilir. Tamam 

demiş öylece “Öktem” olarak kalsın demiş. Bizim soyadı da işte 

ondan beri Oktar olmuş. Ha bu arada bizim Oktar Hoca (Adnan 

Oktar) ile hiçbir akrabalık bağımız yok, yanlış anlaşılmasın.  

Sonradan bizim oğlan araştırdı aslında Öktem ve Oktar 

dilbilimsel olarak Türkçe ’de kökenleri aynı olan sözcükler. 

Güçlü, onurlu anlamları var.  

 Demokrat parti iktidarı zamanında babama gazeteciden saklı 

saklı aldığım “Ulus” başyazarının köşe yazılarını okuduğumu 

hep anımsarım.  

Beni her zaman araştırmalarını yaptığı ve sorumlu olduğu 

bölgelere yaz aylarında resmi hizmete mahsus “jeep” ile 

seyahatlerine alırdı. Bu bölge Erdek, Çanakkale, Ayvalık, 

Çeşme, Bodrum, Denizli’yi de kapsamaktaydı.  

Beni en çok etkileyen ve Çeşme’yi sevmeme neden olan da o 

aralar peşinde oldukları Çeşme ve civarında limonlara saran bir 
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zararlının (farenin) peşine düşmeleri idi. Babam genel zararlılar 

laboratuvarı şefi idi ve bu görev ona düşmüştü. Sonunda yıllar 

süren bir kovalamacada bu zararlının limon ağaçlarında 

yaşayan, son derece zeki bir ufak fare olduğunu buldular ve 

onu canlı olarak yakalayabildiler. Adına babamın adını vermek 

istemişler ���� ama babam bunu kabul etmemiş ve literatüre 

“rattus rattus frugivarus” olarak geçirmişler.    

Bir yaz günü Çeşme’ye bizim küçük oğlanın bir okul arkadaşı 

geldi. Oldukça yaramazdı ve çevredeki uzun süredir 

oturulmayan metruk bir yazlık evin bahçesinden kuru bir dalla 

birlikte sonradan aklıma gelen bu limon faresini de evin 

salonuna sokmasıydı. Yakalamak için seferber olmamıza, evin 

altını üstüne getirmemize rağmen bu olasılıkla rattus rattus 

frugivarusu yakalayamamıştık ve bir ara kapı aralığından 

kaçtığını gördüm ve tüm ev halkı en sonunda böylelikle 

rahatlamıştı.  
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Mehtap Yazlık Sineması 

Bornova’da doğduğum evin hemen karşısında o zamanlar çok 

revaçta olan yazlık bir sinemanın yapıldığını gördüğümde son 

derece sevinmiştim. Bahçemizin duvarına çıkıp “Oooo yaşadık! 

Her aşkam simela, gazos” demişim. Mehtap sineması o 

dönemin yaz akşamların keyiflerinden biri ve kaçınılmazı olan 

açık havada film seyretmenin en revaçtaki mekânı idi. 

Amerikan filmleri gerçi 5 yıl sonra bize geliyordu ama olsun o 

zamanda seyrettiğimiz filmlerin lezzeti hala dimağımızda. 

Genelde sinemanın arka tarafında ortalama 10 loca bulunurdu. 

Şehrin ileri gelenleri gündüzden bu locaları rezerve ettirirler ve 

filmi oradan izlerlerdi. Babam da filmlere düşkündü ve 

genellikle bu locaları tercih ederdi eğer ailecek gidilecekse.  

En sıkıcı tarafı da tam filmin en heyecanlı yerinde film 

oynamaya devam ederken sesinin kesilmesi ve “Dr. Rüştü 

Keresteci… Dr. Rüştü Keresteci… Kapıda acil hastanız var!… 

Beklenmektesiniz!…” anonslarıydı. Sinir olurdum. Nereden 
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bilebilecektim ki bir gün ben de doktor olacağım ve Dr. Rüştü 

Keresteci’nin kızıyla evleneceğim!  

Unutamadığım bir anons da “Bugün devalüasyon oldu” “Bir 

Amerikan doları 9,99 Türk lirası oldu” idi. O zaman devalüasyon 

nedir bilmiyordum ve bir anlam verememiştim bu anonsun 

neden yapılmış olduğuna ama şimdi anlaşılıyor ki tarihi bir 

anonsmuş.  
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Naylon 

Ben doğmadan önce ölen bir dayım varmış. İbrahim dayım. 

Onun bir de kedisi varmış ve adını ‘Naylon’ koymuş. 

Anneannem bunları bana anlattığında bir insan kedisine neden 

‘Naylon’ adını verir diye düşünmüştüm. İbrahim Dayım İzmir 

Kızıl Çullu Amerikan Kolejinde okumuş. Hem İngilizce hem de 

Rusça öğretilirmiş o zaman okullarında. Sonradan Köy 

Enstitülerinden biri oldu bilindiği gibi.  İkinci Dünya savaşında 

Amerika ile Japonya arasında amansız bir savaş sürer. 

Uçakların lastikleri kauçuktan yapılmaktadır. Kauçuk rezervine 

sahip olan Japonlar bu açıdan önde iken Amerikalılar 

sentetik nylonu bulurlar ve ‘Now You Lost Old Nippon’ yani işte 

şimdi sen kaybettin yaşlı Japonya anlamındaki İngilizce 

sözcüklerin baş harfleri olan ‘NYLON’a adını verirler. Birçok 

başka rivayet de var. Hem New-York hem de Londra’da aynı 

anda bulunduğundan dolayı NY-LON da dendiği söylenmekte 

ama bu doğru değil. Olasılıkla bu anlattıklarımın hiçbirisi 

gerçeği yansıtmıyor. Belki de doğrusu DuPont şirketi içinde 

yapılan bir dizi toplantılar sonunda bu polimere Terikon - 
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Norun - Niron - Nyron sözcükleri teker teker gündeme gelip 

resmi açıklamadan 2 hafta önce Nylon üzerinde anlaşmalarıdır. 

Ne olursa olsun bu teknoloji ürününden dayımın etkilenmesi 

ve kedisine naylon adını vermesi ilginç. 

 

NOT. Naylon (Polimer 6-6), Dupont şirketi adına çalışan bir 

kimya uzmanı olan Wallace Carothers tarafından 1935 yılında 

bulunmuştur. 

Anneannem (Fatma Akkın) kedileri çok severdi. Evde her 

zaman kedimiz olurdu. Ben de yabancıların dediği gibi bir “cat 

person”um, yani kedi sever. Ablamı çocukken bir köpek ısırmış 

ve karnından kuduz aşısı olmuştu. Belki de ondan olacak 

köpeklerle aram pek iyi değildir. Bornova’da Levantenlerin 

köpekleri vardı. Babama öğle yemeğini sefertası ile götürürken 

onların bahçeli evlerinin önünden geçmek zorundaydım. Bir 

seferinde büyük kanatlı kapıları olan bahçe duvarına yakın 

sessizce giderken pantolonumum paçasını ısırıp koparmışlardı. 

Bereket o zamanlar erkek çocuklarına giydirilen kısa pantolona 

reaksiyon gösterip uzun pantolon giymekteymişim.  

Şimdilerde Çeşme’de yazlıkta bahçe kedilerini beslemekteyiz. 

Nedense bize hep sakatları denk gelmekte. Siyah-beyaz (Maine 
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Coone adı veriliyor galiba bu cinsine) sol ön patisi sakat olan bir 

kedimiz var ve adını Topil koyduk.  

 

 

 

 

 

 

İbrahim dayımın 
okuduğu İzmir 
Kızılçullu 
Amerikan Koleji 
sonradan Köy 
Enstitüsü 
oluyor. 

Yanlarda bahçe 
kedimiz Topil. 
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1960’lı yıllar ve Kennedy’nin öldürülmesi 

Benim yaşadığım en iyi on yıl (decade) 60’lı yıllar idi. Umut 

dolu, yaşama sevinci dolu özgür yıllar ta ki Kennedy’nin (JF K 

1917-22 Kasım 1963) öldürülüşünde ilk sekteyi yemesi dahil. 

Beni çok etkilemişti nedenini hala çözemediğim bir etkileniş 

bu. Amerika’nın hayal edilebilir bir abi kimliğinin tüm Dünya’ca 

inişe geçmeye başlamasının miladı gibi bence. Zaten sonra 

anlaşıldı ki bu derin devletçe hazırlanmış ABD’nin çöküş 

öyküsünün başlangıcı olacak bir tarih. Oswald diye açıkladıkları 

katil sonra öldürüldü, onu öldüren de öldürüldü ve bu silsile 

domino taşı gibi sürüp gitti. Kırk yıl sonra açıklanacak dendi gizli 

belgeler. Ben unutmadım kırk yıl bekledim ama yine hasır altı 

edildi. Apuzzo’nun editörlüğünü yaptığı “Neurosurgery” 

mecmuasında FBI’nın nasıl olaya müdahil olduğu açıkça 

delilleriyle ortaya kondu.  

Bir de John Lennon (1940-8 Aralık 1980)’ın ölümü daha 

doğrusu öldürülüşü de buna benzer. “Imagine” şarkısı ile ve 

“ben adaylığımı koysam değil ABD tüm Dünya’nın başkanı 

seçilirim” edasıyla politikaya soyunmaya kalkışmasıyla 

hayatına son verdiler. Bu da aynı karanlık, şerefsiz, kendini 
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açıkça ortaya koymayan adi düşünceli insan bozuntusu kişilerin 

işi. John öldürüldüğünde Londra’daydım. Benim de o zamanlar 

bir Japon kız arkadaşım vardı. Japon kızlarının Dünya barışı için 

nasıl aktif olabileceklerini birebir yaşadım.  

Neyse zamanı geri saramayız. Öyle yılları da bir daha Dünya’nın 

yaşaması artık olanaksız. Sınırları, dinleri olmayan bir Dünya 

için daha çok fırın ekmek yemeli insanoğlu maalesef. 

 

imagine 

Bir efsane geçti Liverpooldan 
Eylemli müziğini dillendirdik hep bir ağızdan 
Aklımız kaldı sınırları olmayan dünyadan 
Taktın peşine gençliği Londradan Japonyaya 
Lennonun bembeyaz hayal dünyasıyla 
Eyleme dönüştü imagine şarkısıyla 
Siyasete atılınca gittin kimvurduya 

 
 
 
Nezih Oktar 
"Denizin Tadı Tuzunda" şiir kitabından 2015 
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Kars İlk Okulu 

Bornova’nın şimdiki ana meydanında eski taş binasıyla 

muhteşem bir ilkokul vardı. Maalesef aklı evvel bir belediye 

başkanının (Naşit Kılıç) hışmına uğrayıp yıkılıvermiş. Ben o 

zamanlar Ankara’da lisede yatılı okuldaydım. Çok geniş demir 

ağaçları ile çevrili bahçesi olan ya Rum ya da Ermeni yapımı taş, 

aslında sit değeri olan, bir bina idi; çok değerli anılarımın 

olduğu ilk okulumun binası. Birçok tanıdık ve akrabamın da 

okuduğu ilk okul. Beni ilk okul 3. sınıfa kadar okutan Mustafa 

Işıksun aslında doğduğum evin avluları ortak meskenlerin 

hanesinde yaşayan komşumuzdu. İlkokula başlarken o 

dönemlerde çocuklar kendi başlarına okula giderlerdi. Ben de 

ilk okula başladığım ilk günü kendim gittim ve okuldaki sınıfımı 

kendim buldum. Nasıl mı? Öğretmenimin Mustafa Bey 

olduğunu biliyordum. Ceketini de tanıyordum. Sınıfları 

dolaşırken bir sınıfın öğretmen masasının arkasındaki 

sandalyede Mustağbeyin ceketi asılıydı. Bu sınıf benim sınıfım 

olmalı dedim ve o sınıfa girdim. Mustağbey Erzurumlu idi. 

Türkçeyi iyi öğretiyordu ama sertti çok uzun bir değneği vardı 
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ve sıraların bir üstünden bir de altından yaramazlık 

yaptığımızda bizleri döverdi. Matematiği zayıftı ve o yüzden 

sadece ilkokul 3. sınıfa kadar çocuklara öğretmenlik yapıyordu. 

İlkokul 4. sınıfa geçtiğimizde babamın da teşviki ile sınıf 

değiştirdim ve bir asker emeklisi olan Ali Özyiğit’in talebesi 

oldum. Ali Özyiğit o döneme göre çok ileri görüşlü, yeniliklere 

açık, Amerikan tipi eğitime önem veren, modern yöntemler 

kullanmayı seven çağın ilerisinde bir ilk okul öğretmeni idi. 

Bizleri bir kız bir erkek yan yana oturtmaya özen gösterirdi. 

Hanımı da aynı okulda öğretmendi. Okulda halka açık 

akşamları müsamereler düzenler ve bizim elimize mikrofon 

verip mikrofon önünde konuşma yapma pratiğini geliştirmeye 

çalışırdı. Öğretmen masasının altında teyp vardı. Bir ara bizim 

için sabah erken saatlerde İngilizce dersleri bile yapmaya 

kalkışmıştı. İzmir’deki “American Elementary School” ile ilişki 

kurup oradan okul araç gereç, boyalar ve materyaller getirtip 

bize kullandırırdı. Bir ara kardeş okul olarak onların sınıfını da 

ziyarete temsilen Jale (Cankay-Özkaya) ile birlikte Chevrolet 

marka bir arabayla Montrö meydanına gittiğimizi 

anımsıyorum. Amerikan okulunun siyahi müdürünün beni 

tutup havalara kaldırışını ve sevdiğini hatırlıyorum. O dönemler 

23 Nisan Çocuk bayramı kutlamaları çok içten, coşkulu ve aylar 
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öncesi hazırlıkları yapılıp ona göre kutlanırdı. Her yıl bir erişkin 

kıyafetleri dikilirdi. Ben bir yıl hâkim, bir yıl da asker olmuştum. 

Dev bir Dünya küresi ressam Hayri Bey tarafından haftalarca 

süren bir çalışmayla hazırlanmıştı bir 23 Nisan kutlaması için. 

Bir sınıf gecesinde ben Fatih Sultan Mehmet Han olup takma 

sakal ve annemin diktiği kaftanla Fatih’in hayatını 

dillendirmiştim. 

Bana ilkokul yıllarımda “büyüyünce ne olacaksın” diye 

sorulduğunda yanıtım belli idi “_Pilot”. Komşumuzun oğlu 

pilottu. O dönemde bir gösteri sırasında bir pilot, uçağı ile yere 

çakılmıştı. Ankara’da havada çarpışıp Ulus meydanına düşen 

uçak resimleri gazetelerde manşetlerde yer alıyordu. Ali bey de 

bunlardan ve babamın benim pilot olma hevesimden 

bahsetmiş olacak ki, bir gün sınıfa büyük bir torba ile geldi. 

Çocuklar dedi şimdi size dikkat testi yapacağım dedi. Torbanın 

içinde birçok eşya var. Torbayı 12 saniye açacağım siz içine 

bakacaksınız ve sonra torbayı kapatacağım. “_Bana içinde 

neler olduğunu kim en fazla sayı ile söyleyecek bakalım?” dedi. 

“Bu dikkat testini geçen örneğin pilot olabilir” dedi. Pilot lafını 

duyunca ben bir irkildim ve tüm dikkatimi topladım. Torbayı 

açması ile kapaması bir oldu. Ben hemen elimi kaldırdım ve 
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gördüklerimi bir bir saydım, Ali öğretmenin hala yüzüme 

baktığını görünce ben saymaya devam ettim. Görmediğim ama 

torbanın içinde olabilecek eşyalarının ismini de hayalimden 

ekledim. “Tamam” dedi ilk testten geçtin. Şimdi ikinci 

aşamadasın dedi. Say bakalım yüzden geriye 3’er 3’er. Ben 

başladım “_97…94…91….88……85……..” Ali öğretmen hemen 

bağırdı “_Uçağın düştü!”. “Yeterince hızlı sayamadın, uçağın 

kontrolden çıktı ve düştü” dedi. Benim de o anda pilot olma 

hevesim birden, aniden suya düştü. 

 

 

 

 

 

Kars ilk okulu. 
Bu ön kapı 
ancak özel 
günlerde 
kullanılırdı. 
Toplu sınıf 
fotoğraflarını 
Foto Yüksel 
çekerdi. Biz 
yandaki bahçe 
kapısından 
girerdik içeriye. 
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Alouette Gentille Allouette 

Kimi arkadaş, eşli sınıfdaş toplantılarında konu olur. Nasıl 

tanıştınız? diye. Nevcihan’ı ben ilk kez Kars İlk Okulunda bir 

müsamere gecesinde program dışı yer alıp Fransız ana 

okulunda öğrettikleri bir Fransız çocuk şarkısını Fransızca 

söyleyip, dans ederken tanımıştım. Babası da çok arkalarda 

okul kapısına yakın bir yerde ayakta kızını izliyordu. Bu anı ilk 

şiir kitabımda hem açıklamış hem de bir şiirle belgelemek 

istemiştim. İlk şiir kitabımda yazdığım şiirlerin, Atilla İlhan’dan 

esinlenerek kitabın arka sayfalarında kısa notlarını da 

aktarmıştım. Fransızca şarkının adı ve şiirimin adı “alouette 

gentile alouette” idi ve kitapta yer alan ilgili notu ve şiirin 

yazıldığı tarihle birlikte aşağıda. 
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 alouette gentille alouette 
  
 ölmeden önce bu gece 
 yazmalıyım sevdiğim güzele 
 dans ede ede 
 küçücük eteğiyle 
 Alouette gentille Alouette 
   
 Madam Gina ve Ninnette 
 sapsarı saçları bellerinde 
 anılar gizeminde 
 aşık etti kendine 
 Alouette gentille Alouette 
   
 birlikteyiz dizdize 
 güleriz geçmişe 
 su verirken çiçeklere 
 mırıldanırız şimdi beraberce 
 Alouette gentille Alouette 
 
 
 
 Alouette gentille Alouette. Bir Fransız çocuk şarkısı 

“Alouette”. Bir tarla kuşunu anlatıyor: “Sevimli tarla 

kuşu”. Eşim Nevcihan Fransız Gina ve Ninette’nin 

Bornova’daki ana okulu öğrencisi olarak bir müsamerede 

bu şarkıyı söyleyerek dans ediyordu benim onu ilk 

tanıdığım yıllarda. (Bornova, 2005) 
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Dikili Bergama 

Çocukluk ve ergenlik döneminde kışları Bergama, yazları Dikili 

bir kısım akrabaların oralarda yaşaması nedeniyle sıkça gidilen 

yerlerdendi. Bergama annemin doğum yeri ve tabii ki 

Hipokrat’ın Asklepeion’un olduğu antik şehir. Galen malum 

burada doğmuş ve İzmir’de Tıp okulunda okumuş. Ama ben o 

antik şehri hatta İzmir’in Agorasını o kadar geç bir yaşta 

gezmişim ki gerçekten insan dibindeki değerlere daha az yer 

veriyor yaşarken hayatında. Dikili tabii denizinden dolayı daha 

çok yer etmiş çocuk hafızamda. Limandaki ahşap tekneler, 

ilginç zargana balığı, taşlı deniz kestaneli kumsalı, karşı kıyıda 

Midilli silueti, Bademler Köyü, cibinlikli yatak odaları… Dikili’de 

benim çocukluğumda çevirmeli telefon öncesi olan ahizeli 

telefonlar yani konuşma ahizesi ile dinlemenin ayrı olduğu 

kolla çevrilerek enerji sağlanan telefonlar. Akrabamız Ahmet 

Ulu’nun ofisinin bu antika telefonunun numarası 11 evinin ise 

12 idi. Sırf nasıl çalıştığını anlamak için ofisten evi aradığımı 

anımsıyorum. Belki de o zaman telefon numara sayısı 15’i 
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geçmiyordu tüm Dikili’de. Bizim dükkânın numarası 309 idi. 

Kısa bir süre sonra başına 29 eklenip; 29309 olmuştu 

Bornova’da. Rüştü beyin ki (hem ev hem muayenehane) 29 

236 idi. 

Bir gün ilkokulun bahçesine koca bir kamyon geldi. Yaz tatiline 

çok az gün var daha okullar kapanmamış. Ama bana bir izin 

çıkmış Dikili’ye erken gidilecek. Kamyonun kasasının arka 

kapağı açıldı ve ben tırmanıp çıktım. Burhan dayının kamyonu 

olmalı bu. Tüm akraba çocuklarını kamyon kasasına 

doldurmuşlar. Biz hep beraber yaz için Dikili’ye yolculuğa çıktık. 

Kamyon yol aldıkça Bornova’yı İzmir’e bağlayan ağaçlıklı yolda 

esen rüzgârın saçlarımı bozduğu hissini hala hatırlarım. 

Ağaçlıklı yolu çok severdim. Her iki yanına Demokrat Parti 

döneminde ziraat bakanı olan ve bizim de daha sonra komşusu 

olacağımız Nihat İyriboz diktirmiş. Nihat Şevket İyriboz’un biri 

doktor olan ve kayınvalide ile okuldaş Yürük ve ziraat 

mühendisi olan Demir adında iki oğlu vardı. Bir de kızı Lale. Bu 

ağaçlar çok çok özel “demir” (Casuarina equisetifolia) ağacı 

denen Dünya’da ender bulunan ağaçlar. Çoğu Bornova’lı 

bilmez. Kirli hava şartları ve rüzgâra dayanıklı bir tür. Neyse ki 

hala ayaktalar ben bu kitabı hazırlarken bile. Bir de Levanten 
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Giraud’un hediyesi kolej yolunun iki yanlı dikili ağaçları da aynı 

türdendi. Ben çocukken onları çam ağacı sanırdım.  

Tıp okurken bir ünlü hocamız bu yolda özel arabasında yol 

alırken kaza yapan bir zengin çocuğunun tıbbi öyküsünü 

anlatmıştı. Güneş ışınları düzgün aralıklarla dikilmiş bu ağaçlar 

arasında bir fotik stimülasyona yol açmış ve epileptik zemini 

olan sara hastasının nöbet geçirmesine ve bilincinin bozulup 

kaza yapmasına neden olduğuna dair. Biz EEG yani beyin 

elektrosu çekerken fotik uyarımlar kullanırız nöbeti doğurmak 

için. Yani kesik kesik bir ışık / bir karanlık ortam yaratırız. 

Bornova’da sıkça büyük parka kaçamak yapar orada oynardık. 

Ortasında büyük bir havuzu vardı. Dingin, servilerle çevrili 

huzur verici bir havası vardı. Büyük geniş gövdeli düşen 

yıldırımla yanıp kovuk oluşturmuş bizim başlıca saklanma 

köşemiz olan ağaçları barındıran, sır dolu bir parktı. Sonradan 

öğrendim ki bu park eskiden Musevi vatandaşlarımızın 

mezarlığı imiş. Aynen Alsancak stadının İngilizlerin Hristiyan 

mezarlığı olması gibi. Alsancak stadının tribünü olmayan 

denize doğru değil de karaya bakan kale arkası bölümünü 

genişletip tribün yapılmasına karar verildiğinde inşaat başlar. 

Ancak bu yer kazıldığında bir sürü insan iskeleti ile karşılaşılır. 
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Bu öğrenildiğinde o yıl morali epey bozulan Altay’ın 

futbolcularının performansları çok düşmüş; o sahada 

antrenmanlara çıkmaya çekinmişler ve o form düşüklüğü ile de 

küme düşmüşlerdi.  

 

  

   

 

 

 

İzmir 
Maarif 
Koleji 
sınavından 
hemen 
önce alınan 
resmim.  

İzmir Kolejinin 
(Bornova Anadolu 
Lisesinin) İHA ile 
alınmış havadan 
resmi. Biz 
okuduğumuzda alanı 
çok daha geniş idi. 
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Kolej yılları, resim, müzik, beden eğitimi 

İzmir Koleji Bornova’da Levantenlerin bağışı ile kurulmuş bir 

lise. Önceleri Ege Koleji daha sonra devlete geçiyor ve İzmir 

Maarif Koleji ve en son olarak da Bornova Anadolu Lisesi olarak 

eğitim sistemimizde yer alan çok köklü bir okul. Sınavla öğrenci 

alıyordu o zaman da. Ben kolej sınavına girerken çoktan 

seçmeli zekâ testlerini ve ikinci meşrutiyet hangi tarihte ilan 

edilmiştir (1908) diye bir soru hatırlıyorum. Sınavı kazandığımı 

da dayımın kitapçı dükkanındaki telefona yanıt verirken 

öğrenmiştim. Yedekten 109’uncu olarak kazanmıştım. Buruk 

bir sevinç vardı çünkü ilkokul arkadaşlarımdan hiçbiri 

kazanamamıştı. Hatırladığım bir de Ömer Yaltır devlet sınavını 

kazanarak İstanbul Vefa lisesine gitmişti.  

İzmir Kolejinde hazırlık dersi İngilizce öğretmeye planlanmıştı. 

Genelde gramer derslerini İngilizler, fen derslerini de ABD’li 

öğretmenler verirdi. O nedenle daha sonra benim İngilizcem 

neden tuhaf derken bu gerçeğe bağlı olduğunu kavramıştım 

konuşma diline geçtiğimde. İngiltere’de hastanede çalışırken 

günlük konuşma dili İngiliz stiliyken bilimsel dilim 

Amerikanvarileşiyor ve ne dediğim bir an için anlaşılamıyordu. 

Barış gönüllülerinden ve öğretmenlik deneyimleri belki 
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tartışmalı yabancı öğretmenler bizlerin o çağda gelişimlerini 

çok etkilediler. Benim devrede ilk kez okula kız öğrenci alındı 

ve genelde erkek egemen bir okuldu. Kardeş okulumuz İzmir 

Amerikan Kız Lisesi idi. Birlikte gerçekleştirilen projeler vardı. 

İngilizce oyunlar gibi. “Penzance Korsanları” diye bir oyunu 

hatırlıyorum örneğin iki okul hatta öğretmenler de görev alıp 

birlikte sahnelenmişti. İngilizce öğretmenimiz Le Beau de ufak 

bir roldeydi ama çok heyecanlıydı oynarken. 

İzmir Kolejinde o zamanlar en zor dersler yazı, resim, müzik ve 

beden eğitimi idi. Yazı dersinde bir sadece küçük a nasıl yazılır 

diye 45 dk. süren ders hatırlıyorum Reşat Eroğlu hocanın. 

Ondan sonraki dersi italik a nasıl yazılır idi. Ondan sonraki ders 

de büyük italik olmayan A nasıl yazılır ve bu dersler böyle 

devam ederdi. Resmi dolma kalem ile çizdirirdi ve silme şansın 

yoktu. Çok titizdi. Mürekkep hokkası dökülürse son derece 

sinirlenir ve öğrenciyi hemen dershanenin dışına yollardı. Ben 

de arkadaşlara sıkıldığınız anda mürekkep hokkasını bilerek 

devirin derdim dersi yırtmak için.   

Benim yazım, çizimim ve resim yeteneğim vardı ondan sıkıntı 

çekmedim Hulusi Ünlüönen hocadan ama müzik kulağım hiç 

yoktu. İnce do ile kalın do karışıyordu benim kulağımda, Naci 
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Önöz hocadan da son derece ürküyordum. Beden eğitiminden 

bir dönem raporlu olarak kurtarmıştım. Halatla spor salonu 

tavanına değip inerken bile hoşnut olmamıştı Ahmet 

Dökmeoğlu. Büyük çoğunluk bu derslerden sınıfta kalıyordu. 

Boyacı Kazım resim derslerinin ve sınavlarının baş modeli idi. 

Artık onu çize çize ezberlemiştim. Ben resim sınavlarında resmi 

zayıf arkadaşlarıma yardım ediyordum. Her sınavda 20-25 

resim kağıdına önce arkadaşlar için eksizler çiziyor sonra kendi 

sınav kağıdıma resmi yapıyordum. Bir başka resmi kuvvetli 

arkadaşım (Emre Senan) da sınıfın diğer yarısına yardım 

ediyordu. O nedenle bizim resimlerimiz de eksik ve zayıf kalıyor 

ama yine de ben 8 Emre 6 diğerleri 5 alarak sınavı atlatıyorduk. 

Aynı durum müzik sınavında da oluyordu. Naci Önöz Hoca 

piyanonun başına geçip Beethoven’in bir parçasını çalıyor ve 

onu biz de notalara çeviriyorduk. Tabi ki birkaç arkadaş dışında 

geçiremiyorduk. İlkin Baray’ın kulağı çok iyi idi, çevresinde 

oturanlara önce notaları yazıp veriyordu ve sınavları ancak bu 

şekilde geçebiliyorduk.   

Fen laboratuvarları, resim atölyesi, spor salonu, tiyatro salonu, 

tarım derslerinde toprak belleme, ayran günleri, müzik 

toplulukları-her dönemin bir pop müzik grubu vardı-, mütalaa 
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ağabeyleri, yatakhane mavraları, “give-an-İ iiiiii, give-a-Key 

KKKK, İ K  İ K cim bam bom” tezahüratları, mumlu kağıtlarla 

hazırlanan gazeteler, sosisli sandviçler, havuz maçları ve 

turnuvalar, arada ana büyük top sahasında iddialı maçlar, 19 

Mayıs ve Ayran günü provaları belleklerden silinebilir mi?  

Kendi evimize geçmeden önce hep kirada otururduk. Koleje 

giderken kirada olduğumuz evin arka bölümü tamamlanmamış 

kaba inşaatı bitmiş ama henüz oturulmayacak boş üç odalı bir 

mekandı. Bir odası depo gibi kullanılırdı. Bir oda zaten ufaktı 

olası tuvalet olarak planlanmıştı. Diğer geniş bir odası ise 

benim oyun alanımdı. Kukla tiyatrosu yapmıştım bir köşesine, 

fodra için minyatür toprak sahalı (o zaman Alsancak stadı 

toprak saha idi) bir maket stadyum vardı bir başka köşede. 

Özcan ile oynardık. Ona kukla gösterileri yapardım. Benim 

kafadan yazdığım oyunlar. Bir duvarına posterler yapıp 

asardım. Red-kit, Daltonlar, Gaston, Köpük mecmuası. Kukla 

tiyatrosunun adı “Zümrüt Tiyatrosu” idi. Onun afişlerini 

sergilerdim. Bir duvara da ufak bir basket potası asmıştım. 

Okuldan gelince ödevlerime başlamadan potaya topu sokmaya 

çalışırdım. Moralim iyi ise 10/10 yapardım. O moralle dersime 

koyulurdum. Sanırım bunun bir sonucu olacak. Bir gün beden 
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eğitimi dersinde Ahmet Hoca elimize bir basket topu verdi ve 

potaya atmamızı istedi. Koca sınıfta bir ben topu çemberden 

geçirmiştim. Benim evde çalıştığım pota ve top ufaktı. Ancak 

spor salonundaki basket topu ise gerçekti ve o yaşta bana çok 

ağır gelmişti. Benim bu performansım sınıf basket takımına 

seçilmeme neden olmuştu. Ama ben basket kurallarını hiç 

bilmiyordum. Ne yapsam “steps” denip elimden top alınıyordu. 

Tabii sınıf takımdaki yerimi sonraları koruyamadım. Ama bir 

şey öğrenmiştim: Başarı için önceden çalışmak ve hazırlıklı 

olmak gerekliydi.  

 

Ben, 
Engin 
Uzgören, 
Güneş 
Batu, 
Emin 
Gürdenli, 
Ergin 
Ertan.  

İK III C 
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İzmir Koleji 1971 mezunları için Muhip Özerinç’in yaptırdığı anı rozeti.  

İzmir Kolejinde İngilizce öğretmenimiz Ms.Fulghum ile toplu sınıf fotoğrafımız. 
Okla işaretlenen benim. 
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Pepito 

Ben Bornova’da oturduğum için İzmir Koleji’ne yatılı değil 

gündüzlü olarak her sabah babamın abone ettiği 1950 model 

Chevrolet ile önce Andreas sonra kızlar (kızlar da gündüzlü idi) 

arabaya doluşup okula giderdik. Ömür ve Bülent bazen gitar 

getirirlerdi okula ve arabada müzik çalarlardı. Rahmetli Ergin 

Ertan her sabah benim yüklü çantamı omuzlar dersliklere 

yönelirdik.  

Pepito İzmir Amerikanda okuyan ev sahibimizin kızlarından 

Ayşe’nin köpeği idi. Sabah ve özellikle akşam okul dönüşü evin 

bahçesinde bana saldırır ben de köpeklerden pek 

hoşlanmadığım ve bir kedi sever olduğumdan dolayı olacak 

korktukça daha da üzerime gelirdi. Bir kâbus olurdu evime 

girmek Pepito yüzünden. Pepito bir gün bir askeri kamyonun 

(bizim Bornova’da onlara Jemse denirdi- yani GMC -jiemsi) 

altında kaldı. Evin yan tarafı o zaman tarlaydı oraya gömüldü 

Pepito hüzünlü bir cenaze merasimi sonrası.  
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Yıllar sonra Ankara Fen Lisesinde Ankaralı bir lise ve üniversite 

arkadaşım oldu (Ahmet Hüsamettin Öztürk). Onu biz bir pepito 

fıkrası ile tanımıştık tüm okul olarak. Babası Kazım Öztürk 

muazzam bir fıkra ustasıydı. Bir anlattığı fıkrayı bir daha size 

tekrar anlatmazdı.  

Pepito fıkraları aynı bizim Temel fıkraları gibi Amerikalıların 

yarattığı bir tür.  

Ayşen arada okuldan edindiği Amerikan çizgi romanlarını: 

Archie, Superman ve diğer comicsleri getirir ben de yeni 

öğrendiğim İngilizcemi geliştirmeye çalışırdım. Harika 

çizimlerdi. Hayal gücünü zorlayıcı, kafayı dinlendirici ve 

rahatlatıcı bir etkisi vardı bende. Kolejde de bir arkadaşın 

getirdiği Asterks’in kuşe kağıdına basılı olan çizgi resimlerini 

gördüğümde hayran kalmıştım. O aralar sulu boya çalışıp 

sonraları çini mürekkep ile üstüne figür çizimleri yapardım. 

Sulu boya en zor stildir. Zira hata kabul etmez; hızlı ve planlı 

çalışman gerekir. Hiç unutmam bir derste Hulusi Hoca’ya 

“Hocam hep biz resim yapıyoruz bir de sizin nasıl resim 

yaptığınızı görebilir miyiz?” deme cesaretini gösterdim. Bunu 

sınıfta belki de tüm kolejde sorabilecek bir başka kişi belki de 

yoktu. O kadar çok korkardık ki? Neyse benim okula 
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götürdüğüm sulu boya takımım da mükemmeldi. Hulusi Hoca 

benim ufak sırama oturdu ve modelimiz Kazım’ı sulu boya ile 

resmetmeye başladı. Ben o zaman Hulusi Hoca’nın beni çok 

sevdiğini anladım. Aynı zamanda Hulusi Hoca’nın gerçekten 

sulu boyada ne kadar maharetli olduğunu gördüm ve o gün 

resim adına çok şey kaptım.  

Beden eğitimi hocası bir dönem folklor oynatmaya merak saldı 

ve hepimiz tüm ege folklorunu Bergama, Mengi zeybeklerini, 

Balıkesir Bengi ve Bursa Kılıç Kalkan oyunlarını oynar hale 

gelmiştik. Annem ayran günü gösterileri için mavi zeminde 

altın rengi eski Osmanlı el işlemeli kaftanını kesip bana zeybek 

elbisesi dikmişti.   
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Ankara Fen Lisesi sınavını kazanmışım 

Kolejde okurken “Ankara Fen Lisesi sınavına kimler girmek 

ister” diye sorulduğunda çoğu arkadaşlarla beraber okulu bir 

gün de olsa kırarız, sınavdan sonra da sinemaya kaçarız havası 

hakimdi. Ama babam daha önce bu sınavı kazanmış ve okuldan 

mezun Hasan Saraç ile görüşmüş ve AFL’nin çok iyi bir okul 

olduğunu ve benim o sınava mutlaka girmem gerektiğini 

söylemişti. O nedenlerle ben ve kalabalık bir grup ilk sınava Kız 

Meslek Lisesinde girdik ve ardından Tayyare sinemasına geçtik. 

AFL sınavında hatırladığım çok hoş zekâ testleri ve Türkçe 

ağırlıklı sorulardı. Türkçe dersim çok iyi idi kolejde iken. Türkçe 

’ye gelen daha sonra da okul müdürlüğü yapmış olan Önder 

Aydoğdu komşumuzdu. Annem çok iyi yemek yapardı. Arada 

Önder Bey bekarken ona özel yemek pişirip götürürdü. Ben de 

çalışkan bir öğrenciydim. Önder Bey’in aramızdaki lakabı “kıl” 

idi. Kılı kırk yarar sözlüye kaldırdığına 10 üzerinde 7,82 gibi 

küsuratlı notlar verirdi. Ben de komşuluktan dolayı mahcup 

olmamak için çok çalışırdım Türkçeyi evde.  

İlk sınavı kazandığımız ve ikinci sınava gireceğimiz haberi çok 

sevindirmişti. İkinci sınav için biraz daha dikkatli gittim 

Mithatpaşa Meslek okulunda idi bu kez ikinci sınav. Herhalde 
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heyecandan olacak pek bir şey anımsamıyorum şimdi sınavla 

ilgili olarak ancak öğrendik ki, İzmir Kolejden 9 kişi kazanmışız 

ve aralarında ben de varım. Benden başka Haluk, Yusuf, Esat, 

Özger, Hikmet, Yaman, Engin ve Tanju. Bekir Algan AFL’ye 

gitmeyi çok istiyordu ama maalesef kazanamamıştı. Onu 

maalesef erken yaşta kaybettik sonra.  

Yusuf Aktalay bizim eve geldi çünkü annem benim yatılı 

okuyacağımı öğrenince çok telaşlanmıştı. Annem “Kolejde 

yatılı değildi çok zorlanacak” deyince Yusuf “Zeynep anacığım 

biz yanındayız sen hiç merak etme” deyip yatıştırmıştı 

anneciğimi. Yusuf’un babası (Şevket Aktalay) öncü izcilerdendi 

ve bizim AFL’de beden eğitimi öğretmenliğimizi de yapmıştı bir 

yıl.  

Ben o zamanlar çizimim çok kuvvetli ve artık fen okuyacağım 

havaları ile “mimarlık” okumayı düşünerek ve babamın çok 

arzu etmesi üzerine AFL’ye yöneldim.  

Babam çok gururlanmıştı. Beni ve ablamı fakülteyi okuduğu 

Ankara’ya o yaz tatilinde sanırım arkadaşlarından borç para 

alıp başkentimizi tanıtmaya götürdü. İlk kez başkenti 

görüyordum. Anıtkabir’i gezdirdi. Okulu gezdik, bana 

“beğendin mi?” dedi. “İstersen buraya kaydını yapmayız.” Aynı 
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şeyi ilkokulu bitirip Kolej’e kayıta götürdüğünde de yapmıştı. 

Önce çoğu ilkokul arkadaşlarımın gittiği Suphi Koyuncuoğlu 

Lisesi’ne sonra da sınavını kazandığım İzmir Koleji’ne götürüp 

gezdirip sormuştu. “Hangi okula kayıt yaptırmamı istersin?” 

diye. Son derece demokratik görüşe sahip olan birisiydi. 

Ankara’yı o zaman sevmiştim. Üç yılım orada geçecekti. Babam 

beni Ankara’da bir berbere de götürüp saç tıraşımı yaptırmıştı. 

Ankara’da yatılı iken Gölbaşındaki hep o berbere gitmiştim. 

Ama okuldaki ilk günü müdürün saç tıraşı kontrol radarına 

takılmış ve saçım hala uzun görülmüştü. Biz ertesi gün tekrar 

berbere gidip bir kez daha kırpılmıştım. O zaman karar 

vermiştim. Lise biter bitmez üniversite okurken babam pek 

tasvip etmemesine karşın saçımı olabildiğince uzatacaktım. 

 

 

 

Babam 
(İsmail Oktar) 
ve ben  
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Yatılı okul hayatı 

Ben şanslı idim çünkü aynı okuldan 9 kişi beraberdik Ankara 

Fen Lisesinde. AFL olarak geçecek artık bundan sonra 

kısaltılmış olarak. Biz okurken başında Ankara yoktu; sadece 

Fen Lisesi olarak anılırdı. FL yeni ve belli idealleri olan bir proje 

okuldu. O zaman Türkiye’de tek idi. Biz 5. olarak giren ve 5. 

olarak mezun olan AFL’71 liler olacaktık. AFLde 3 tip erkek 

yatakhane odası vardı. Sekiz yataklı odalar, 6 yataklı odalar ve 

4 yataklı odalar. Biz 7 kişi bir Ankaralıyı da alarak 8’li yatak 

odasını tercih etmiştik ilk yılımızda. Ben annemden çamaşır 

yıkamayı, çok iyi özellikle pantolon ütülemeyi öğrenmiştim. 

Okula bir de ütü götürmüş ve kimsenin bilmediği okulun arka 

taraflarında Haluk ile sık sık gittiğimiz elektrik trafosu 

kulübesinin bir tarafına gizlemiştim yazları tatillere çıkarken. 

Haluk Boz asosyal, ateist ama son derece zeki ve aynı zamanda 

çalışkan en iyi arkadaşımdı. Onunla kimse yan yana oturmak 

istemediğinden ben her zaman yanındaydım. Biz sigara hiç 

içmezdik ama alkol çok kullanırdık. Hafta sonları mutlaka 
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Piknik’e gider en az 3 Arjantin içerdik. Benim gözlediğim bir 

olgu da nedenini hala bilimsel olarak çözemediğim bir şey o da 

zeki çocukların alkol tüketmesini çok sevmeleri idi. Hala okul 

dönemdaş toplantılarında Kolej olsun AFL olsun alkollü 

içecekler ayrı bir yer tutar ve sigaranın çok önündedir. Haluk 

devlet yardımı alan yatılılardandı. Akhisar doğumlu ve kolejden 

beri “ayı” AFLde “panda” lakaplı idi. Yatılı okullarda bütün 

foyan ortaya döküldüğü için lakapla anılmak kaçınılmazdı ve 

çoğu kez asıl isim unutulur sadece lakapla anılır olabilirdi insan.  

Örneğin Nevci’nin de aşina olduğu “Deli Petro”nun asıl ismini 

çoğu kez zor hatırlardık. Benim belirgin bir lakabım olmadı 

belki de Kolej’de yatılı olmamamdan dolayı.  

Kolej’de ilk yemekte patlıcan verilmişti. İzmir kolejinde ilk gün 

daha yemek masalarının oturma düzeni yapılmadığı için her 

masaya Hz, Orta 1.,2.,3 ve Lise 1.,2., ve son sınıf öğrencisi 

düşerdi. Son sınıf abisi yemekleri karavanadan dağıtırdı, 

askerlikteki gibi. Benim masama düşen abi son derece adil 

birisi olacak ki herkesin tabağına eşit olarak patlıcan yemeğini 

dağıttı. Tabii ben en küçüktüm. Tabağıma çok patlıcan gelmişti. 

Masadaki herkes yemeğini bitirmiş bana bakıyorlardı. Ben ise 

bitirmeye çalışıyordum ama tabağımdaki patlıcan sanki ben 
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yedikçe çoğalıyor bitmek bilmiyordu. Abi de bir sonraki 

yemeğe geçmek için herkesin yemeğini bitirmesini bekliyordu. 

Ben o akşam eve geldiğimde bütün yediğim patlıcanları 

çıkarmıştım. Patlıcanı ve özellikle siyah kabuğunu çoook 

uzunca bir süre yiyemedim bu yüzden. 

AFLde her sabah değişik kahvaltı verilirdi ama bu düzenli bir 

ritimde değildi. Örneğin hiç beklenmedik bir zamanda sabah 

kahvaltısında çorba da verilebilirdi. Ben akşam yatağımda 

ertesi sabah kahvaltıda ne verilecek totosu oynardım ve bu 

hoşuma giderdi. Dış yardım kaynaklı kavuniçi renkli peynir, 

bulgur değişmez yemeklerdendi.  

Tabiidir ki ranzalarda yatardık. Ben hep üst ranzayı tercih 

ederdim. Lise 2de 6’lı, son sınıfta da 4’lü odalarda kaldık. Ancak 

oda arkadaşlarım hep eski kolejden olanlardı. 

Bir hafta sonu okul çevresindeki bakkaldan aldığımız 

papazkarasını eldeki leblebilerle tüketerekten pazartesi günkü 

kritik matematik sınavına hazırlandık. Tabii ben o kadar 

fenayım ki ilk üç dersi anımsamıyorum bile. Dördüncü ders 

matematik sınavını yapmak için öğretmenimiz, aynı zamanda 

müdürümüzdü (Ahmet Özer), stajyer öğretmeni yollamış. 

Sınav sorularından bir şey anlamamıştım. Parmaklarımın 
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arasına aldığım kurşun kalemim büyüyor büyüyor öyle ki bir 

metal boru gibi ağırlaşıyor ve ben tutamıyor resmen 

halüsinasyon görüyordum. Haluk yanımda oturuyor ve kan ter 

içinde soruları tek tek çözüyordu. “Haluk dedim” “ben 

yapamayacağım sen benim için de geçecek kadar yaz bir 

şeyler.” Haluk hepsini zor da olsa çözmüş hatta bana da yardım 

etmişti. Öğleden sonraki derslerden birisi yine matematikti ve 

sınav sonuçları açıklanacaktı. Bu sefer ben epeyce düzelmiştim 

akşamdan kalma durumundan. Derse müdür bey kendisi geldi 

bu kez ve sınavın hatalı yapıldığını okumadığımız yerden 

soruların verildiğini bu nedenle iptal edileceğini ve sınavın 

yeniden yapılacağını açıkladı. Bu arada Haluk’un bütün soruları 

çözmüş olduğunu da belirtti. Sınıfta en çalışkanlardık, ayık 

olsak belki de soruların bir sonraki derslere ait olduğunu fark 

eder itiraz edebilirdik bunları daha görmedik diye ama işte tam 

ayık olmadığımız için bu itirazı bizden başka yapan da 

olmamıştı. Yani o denli içerdik yatılı iken.  

Yatakhanede çatıya çıkan bir baca gibi açıklık vardı. Şişesini 

bitiren o bacadan yukarıya tırmanır ve çatıdaki biriktirilen 

şişelerin yanına dizer sonra o soğukta bacadan aşağıya 
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inebilirse bir şişe içme şansı daha olurdu. Aşağıya inemeyip 

yardımla inene bir şişe daha verilmezdi. 

Alkol ile IQ arasındaki ilişkiyi araştıran bir yayın buldum kitabı 

yazarken. İsveç’te yapılmış ve 2015 yılında yayınlanmış. 

Yaklaşık 50000’ne yakın erkek erişkinde gençlik döneminde 

yapılan çalışmada IQ ile alkol tüketimi arasında ters bir ilişki 

bulmuşlar. Yani aşırı alkol tüketenlerin IQleri de daha düşük 

bulunmuş.  

  

IQ and level of alcohol consumption—findings from a national survey of 
Swedish conscripts.Sjölund S, Hemmingsson T, Allebeck P.Alcohol Clin Exp 
Res. 2015 Mar;39(3):548-55. doi: 10.1111/acer.12656. Epub 2015 Feb 
20.PMID: 25702705 

Ancak bu araştırma sonuçlarını bu konuda uzman bir 

psikiyatrist ile (Hasan Mırsal) görüştükten sonra IQ testinin 

artık eski bir yöntem (1900 lar başı) olduğunu gençlerde EQ, 

PQ, RQ testlerinin yapılmasının daha doğru olacağını ve eğer 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25702705/?from_term=iq+alchohol+consumpsion+intelligence&from_pos=2&from_exact_term=iq+alcohol+consumption+intelligence
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25702705/?from_term=iq+alchohol+consumpsion+intelligence&from_pos=2&from_exact_term=iq+alcohol+consumption+intelligence
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çalışmanın yetişkinlik devresinde yapılması halinde alkol 

bağımlılarının IQlerinin daha yüksek çıkmasını bekleyebiliriz 

kanısına vardık.  

 

 

 

 

 

 

 

AFL ilk yılı 8 kişilik yatakhane odamızda ‘mavra’ geçerken. Kolej grubundan 
Özger ve Tanju eksik. Ankara’dan Fikret transferimiz ama o da bize uymuş. 
Fikret, Esat, Ben, Yusuf, Engin, Yaman ve Hikmet. 
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Karikatür sevdası 

Eski Milliyet’te daha Abdi İpekçi’nin döneminde özellikle pazar 

günleri bir sayfa boyunca şerit (strip) karikatürler yayınlanırdı. 

Genelde yeryüzünde tutulan çizerlerin yaptığı bu şerit 

karikatürler benim çok hoşuma giderdi. Bedri Koraman’ın 

futbolcu ve kadın çizimleri de çok hoştu.  

İnsan kişiliğini oluştururken yetişme yaşlarında ben ileride nasıl 

para kazanacağım? ne yeteneğim var? gibi sorulara yanıt 

aradığı dönemlerde eline bakar. Ben de o dönem karikatürcü 

olurum bir şeyleri beceremezsem diye düşünürdüm. Çizim 

çalışmaları yapardım. Üç sayı el yapımı “Köpük” adında bir tek 

nüsha bir çizgi roman çıkardım. Sulu boya, çini mürekkeple. 

Okul yıllıklarına karikatürler çizdim. O dönemde benimle yaşıt 

olan “MAD” mecmuası bizi çok etkilemiştir. Süperman’in yeni 

meşhur olduğu daha filminin yapılmasının bile düşünülmediği 

yıllarda.  
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Yatılı okulda tuvaletlerin kapı arkalarına yazılar yazılırdı. Ben 

ise karikatürler çizerdim. Ankara Fen Lisesinde siyasi ortamın 

gerildiği bir dönemde bir ara bizim tüm tuvaletlerin kapıları 

idarece söküldü ve soruşturmaya alındı. Kriptoloji uzmanları 

inceleyecekler ve kim yaptı ise cezasını da çekecek dendi. Ben 

çok korktum. O aralar çıplak kadın resimlerine çalışıyor Bedri 

Koramanvari hoş çizgi ve hatları becerebiliyordum. Çizgilerim 

çok belliydi çünkü, uzmana da gerek yoktu tanımak için. Ama 

uzman raporu çok ilginç sonuçlanmıştı. Herkes bir rahatlamıştı 

ve kapılarımız yerine konmuştu ve bizler kapısız tuvaletleri 

kullanmaktan kurtulmuştuk. Uzman raporunun özeti “bu 

yazılanlar ve çizilenler üst düzeyde ve dahiyane, bunları ceza 

değil ödülle karşılamak gerekir” olmuş.  Bu konuya MAD 

mecmuası bölümünde devam edeceğiz. 
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Sadece 3 sayısı çıkan “Köpük” adlı resimli çizgi romanımdan birkaç örnek. 
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Şans ancak yetişmiş kafalara güler 

AFLde tüm okuyanları etkileyen laboratuvarın giriş kapısının 

üzerinde Pasteur’ün bu sözü afili bir tarzda asılı dururdu. Hala 

asılı mıdır? bilemem ancak bu okulun da adeta düsturu idi. Her 

üç ana fen dalının ayrı laboratuvarı ve bir de ayrıca son 

sınıfların kullanabildiği daha gelişmiş (advanced) araştırma 

(fizik, elektronik, kimya, biyoloji araştırma) laboratuvarları 

vardı.  

O zaman bize okuttukları biyoloji ders kitabının bir özelliği 

vardı. Öğretmenler ABDde eğitilmişler, kitaplar da ABDde özel 

olarak hazırlanmış ve Türkçe’ye de çevrilmişti. Tüm ders 

kitapları ABD yönetimince kabul edilmiş ve o yıl tedrisata 

alınmış idi. Biri hariç. ABD yönetimi o tarihlerde kimya ve fizik 

kitaplarını onaylamış ancak biyoloji kitabını içinde olasılıkla 

evrim ve Darwin çok çarpıcı incelenmiş diyerek okutulmasına 

izin vermemiş. Ancak Türk hükümeti hazırlanan bu kitabın 

okutulmasına izin vermiş ve ilk kez Dünya’da sadece Türkiye’de 

ve AFL’de okutulmuştu. Bizim aramızda son sene biyoloji seçip 
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mühendislik okuyan pek çok arkadaş vardı. Birçok Tıp dışı 

yüksek öğrenim alan arkadaşımız hala bu biyoloji kitabının 

kendilerine biyolojiyi ne kadar sevdirdiğine dair geri 

dönüşlerini yıllar sonra bildirmişlerdir.    

Ben mimarlık okuyacağım diye girdiğim AFLden biyoloji ve Tıp 

güzergahına girenlerdenim ve bu düsturun ve biyoloji kitabının 

çok etkisi vardır. Hatta gırgır yaparken Kimya mühendisi olan 

sevgili Yusuf’un abiyogenezciler ve biyogenezciler diye 

ayrışımları hala aramızda konuşulur.  

Tıp okumamda en önemli hayat yolu taşlarından biri de 

AFL’inde dinlemek şansı bulduğum Watson ve Crick olmuştur. 

Watson ve Crick buldukları DNA sarmal dizilimi nedeniyle 1962 

yılında Nobel ödülü alan ABD’li bilim adamlarıydı. Ödülü 

kazandıktan 7 yıl sonra Ankara’ya geldiler ve AFL’de konferans 

verdiler (1969). Yazdıkları kitabı Türkçe’ye çeviren İhsan 

Günalp Hoca onları Ankara’ya davet eden kişi idi. Bizde Biyoloji 

son sınıf dersinde Watson ve Crick’in yazdığı bu kitap 

okutulurdu.  

Konferanslarında birbirleri ile kavga edercesine tartıştıklarını, 

birinin söylediğini diğerinin kabul etmediğini tam tersi tezi 

savunduklarını anımsıyorum. Crick’in bir sorusuna Watson’un 
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“bu sorunun cevabını bilmiyorum” deyişini ve “bilmeyi çok 

isterdim ama bilmiyorum” diye eklediğini bir anlamda bizi 

eğittiklerini hissediyordum. Hatta o zaman “Allah Allah bu 

adamlara bak Nobel’i kazanmışlar ama çalıştıkları bir konuda 

basit bir sorunun cevabını bilmiyorlar” diyerek içimden çok 

hayıflanmış idim. Meğer bizlere ne ustaca mesajlar vermeye 

çalışmışlar. 

 

 

  

 

AFL’de takdir 
belgesi 
seremonisinde 
dereceye 
girenler: Haluk 
Boz, Ben, 
Mehmet Gürel, 
Tülin Arı ve Fuat 
Akçayöz. 

AFL biyolojide son sene okutulan Watson’un yazdığı 
ve Altan Günalp’in çevirisini yaptığı Gen ve Moleküler 
Biyoloji kitabımız.  
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Kompozisyon ve Küçük Prens 

Kolejde nasıl ki resim, müzik ve beden eğitimi en zor 

derslerdendi hiç tahmin edilmeksizin; AFL’de de belki inanmak 

zor gelecek ama en zor ders kompozisyon idi. Kompozisyon 

öğretmenimiz Nuran Çöplü idi. Edebiyata da o gelirdi. Edebiyat 

’ta sorunum yoktu sonunda okur geçerdim ama 

kompozisyonum nedense çok kötü idi. İlk kompozisyon 

sınavından 2 almıştım ve benim hiçbir şekilde kabul 

edemeyeceğim bir not idi bu. Özgün yazayım derken iyice 

bocalayıp saçmaladığım yazılar çıkıyordu kompozisyonlarımda. 

Bir türlü ne istendiğini anlamıyordum ve giderek de hani 

formsuzluğa düşen bir sporcu gibi çabaladıkça daha da 

vahimleşiyordu işler. Türlü çeşitli kompozisyon nasıl yazılır diye 

kitaplar alıp okuyordum ama nafile. 

Bir gün Nuran Hoca Küçük Prens diye bir kitap okuttu ve bu 

kitap ile ilgili bir yazı yazmamız istedi. Bir sınav değil ev ödevi 

gibi bir şeydi bu. Ben kitabı çok sevmiştim. İçinde çizimler de 

vardı. Atatürk’ten bahsediyordu. Daha sonra orijinalini 

okuduğumda Atamıza diktatör diyordu ama olsun onu anması 

bile güzeldi. Hiç unutmuyorum Küçük Prens ile ilgili yazımı 

tuvalette iken yazdım. Hani derler ya Türk’ün aklı ya kaçarken 
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ya da sıçarken misali … Nuran Hoca en çok benim yazdığım 

yazıyı beğenmiş hayretler içinde. Bana direkt gelip bu yazıyı sen 

mi yazdın? Yoksa Haluk mu yazdı? “Yazı Haluk’un yazısına çok 

benziyor.” diye sordu. İkimiz de İzmir Kolejinden yazı hocamız 

Reşat beyin talebeleri idik. Bu nedenle yazılarımız 

birbirimizinkine benzemekteydi.  Haluk çok iyi yazardı ve 

kompozisyon notları fevkalade idi. “Ben yazdım dedim”. Haluk 

da “Hocam ben hiç yardım etmedim.” demelerimize rağmen 

Nuran Çöplü bir türlü inanmadı bu güzel yazının bana ait 

olduğuna. Bir duvar gazetesi hazırlamamızı ve bu yazıyı da baş 

yazı gibi “Haluk da bir düzeltiversin” eklemesi ile tüm okulun 

okumasına sunmamızı istedi. Haluk bana “Nezih çok güzel 

yazmışsın ben hiç dokunmayacağım olduğu gibi yaz” dedi. Ben 

de duvar gazetesini hazırladım ve yazının altına yazar olarak 

Tatuhan Belger adını yazdım. Nuran hoca “neden altına kendi 

adını yazmadın” diye sorunca ben de “Hocam; Sizi 

inandıramadım okul nasıl inanacak benim yazdığıma” diye 

yanıt vermiştim. Tatuhan Belger adı da bir şifre gibi (o zamanlar 

daha bilgisayarlar yok; kullanıcı adı parola diye 

sorgulanmadığımız yıllardı ama) sonraki yıllarda çok işime 

yaradı doğrusu.  
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Nuran Hoca bir gün beni sözlüye kaldırdı ve Aruz kalıplarından 

ezberlediğim birisini okumamı istedi. Aslında ben 3-4 kalıbı 

ezberlemiştim ama yine de notlarım 9-10 idi edebiyattan. Bana 

sözlüden 0-1 bile verse 5 ile geçerim dedim içimden ve 

“Bilmiyorum ezberlemedim hocam” diye karşılık verdim. 

Nuran Hoca hayret içinde “Peki. Neden?” diye sorunca. Ben 

“beynimi böyle saçma sapan kalıplarla yormak istemedim, 

daha başka yararlı işlere sakladım” diye yanıt verince. “Tamam. 

Otur yerine” dedi. Bana bir not vermedi. Daha sonra öğrendim 

ki bir daha hiçbir öğrenciye aruz kalıplarını sormamış ve 

müfredatından kaldırmış. 

Her çarşamba akşamı bir bale, opera ya da operet ya da tiyatro 

gösterisine 4-5 yatılı öğrenci götürülürdü ve seçimi de Nuran 

Hoca yapardı. O zamanlar da çok ünlü kişiler sahne alıyordu, 

Ankara’nın sanat profili çok yüksekti. Ben çok istekli olurdum. 

Sınıftan da istekliler çok olduğundan Nuran Hoca ufak kağıtlara 

ismimizi yazar ve aralarından 4-5 tanesini kendisi çekip 

gidecekleri belirlerdi. Artık o kadar aşikârdı ki o çekilişlerde 

benim adım mutlaka okunurdu ve kimse de itiraz etmezdi.  

Kitap okuma derslerinde bir ara “Barabbas” diye bir kitabı 

okutturuyordu Nuran Hoca. Okuma sırası bana gelince. “Ben 
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bu kitabı okumak istemiyorum” dedim. Dini motifleri olan 

anlatmak istediği özü karanlık örtüler içinde bir sürü takip 

edilmesi zor süslü gizemli isimlerle dolu kasvetli ve depresif 

soslu bir kitaptı. Nuran Hoca da “Peki o zaman dedi” ve ertesi 

okuma dersine bir daha Barabbası getirmedi. Daha sonra 

öğrendim ki Barabbas ve İsa kötü ile iyinin seçiminde 

toplumların kötüye yönelme özelliğinin bir simge ismi imiş.  

Rahmetli Nuran Çöplü ile aramızda gizemli bir sevgi bağı vardı. 

Bana ve birçok arkadaşıma çok acılar çektirdiği halde onu bir 

farklı seviyordum. Eski mezunlardan yazısı harika bir süre 

yatakhane abiliğimizi yapan Volkan Kısakürek çok sevdiği bir 

talebesi idi. Ancak çok talihsiz olaylarla kolejden olan bir 

arkadaşımız ile birlikte Volkan liseden ayrılmak zorunda 

kaldılar. Haluk da sorunu olmadığı halde ona farklı bakıyordu 

ve bir gün “Nuran Hoca’nın evine gidelim ziyaret edelim” dedi. 

Nuran Hoca genelde lisenin hemen yanındaki öğretmen 

lojmanlarında kızı ile beraber kalıyordu ama kocası Ankara’da 

başka bir evde idi. Biz Ankara’daki evine gittik. Orada eşinin 

eski bir Kore gazisi olduğunu ve savaştan dolayı ağır psikolojik 

travma geçirdiğini gündüz uyuyup geceleri ayakta kalıp 

gezindiğini ve hasta olduğunu öğrendiğimizde insanları ev ve 
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özel yaşantılarını bilmeden sadece yaptıkları işle yargılamamak 

gerektiğini anladık.  

Kanserden vefat etmeden önce telefonla son konuşmamızda 

Nuran Hoca “Nezih o gün derste neden ağladın? Hala bana 

nedenini söylemedin” diye sorunca.” Şimdi hatırlamıyorum 

Hocam hem bu telefonda anlatılacak bir olay da değil” 

demiştim. Halbuki çok iyi hatırlıyordum. Derste yine okuttuğu 

Çin ve Chiang Kai-Shek ile ilgili bir kitaptı. O sene ben 

kompozisyondan ikmale kalmayı bekliyordum ama Nurhan 

Hoca bana geçer not verdiği halde bir başka İzmir kolej kökenli 

arkadaşımı hiç beklemediği halde ikmale bırakmıştı. Ben 

kendime sevineyim mi yoksa arkadaşıma üzüleyim mi karar 

veremeden kitabı okurken ağlayıvermiştim.   

 

 

Ne 
kavranılmaz 
bir yer şu 
gözyaşı 
gezegeni. 
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Cuma eğlence geceleri 

Ecevit cumartesi gününü tatil ilan etmeden önce o dönemlerde 

Cumartesi günleri de yarım gün okul vardı. Ancak biz cuma 

gecesi bir eğlence gecesi tertip edersek Cumartesi günleri 

kahvaltıdan önce yapılan sabah mütalaası iptal edilirdi yönetim 

tarafından. Bizler de her Cuma bir eğlence gecesi hazırlamaya 

çalışırdık. Kendi yazdığımız, aslında yazmadan oynadığımız, 

çoğu doğaçlama sahne oyunları (örneğin Kırmızı Soğan), 

skeçler, folklor gösterileri, müzik gösterileri olurdu. Volkan 

abinin başlatıp bizden Levent’in yönetmenliğini yaptığı Anton 

Cehov’un “Ayı” adlı oyunu çok sükse yapmıştı. Oyunun 

dekorlarını ve afişini ben yapmıştım. Tabii ki ayı rolünü Haluk 

Boz oynamıştı. Ayı üç kişilik bir oyun, çiftlik sahibesi Popov için 

Tülin düşünülmüştü ama oyunun son sahnesindeki öpüşme 

rolü sorun yaratınca bir alt sınıftan Çağla hemen devreye 

sokulmuş ve o da tüm replikleri kısa zamanda ezberleyerek çok 

başarılı bir şekilde rol almıştı. Çok kısa bir görevi olan uşak 

rolünü de Esat oynamıştı. Ayı oyununda bir sahnede dul Popov 
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eski kocasının resmi önüne geçerek onunla konuşur. Ben 

dekorda Popov’un eski kocası resmini Anton Cehov olarak kara 

kalemle resmetmiştim. Ve resmi arkasına benim geliştirdiğim 

bir teknikle şeffaf bandı iki ucundan bükerek duvar kağıdının 

üstüne yapıştırmıştım. Tabi spotların ve sıcağın etkisi ile tam 

Çağla konuşurken resim bir sağa bir sola kayarak duvar 

dibindeki divanın üstüne kaydı. Orijinal oyunda böyle bir trik 

yoktu. Oyunda Popov Ayı rolündeki kahyasına âşık olmuş ve 

eski kocasından icazet istiyor ve onayını almak için sorular 

sormaktadır. Spontane olmuş bir olaydı bu. O kadar ustaca 

oldu ki seyirciler bunu oyunun bir parçası sandılar ve dekoru da 

ben yaptığım için beni tebrik ettiler ve “Bunu nasıl becerdin biz 

anlayamadık dediler”. 

Tabii o dönemler Liseler Arası Müzik yarışmasında birinci olan 

Fen Lisesinin çok iyi bir orkestrası ve solistleri vardı (Zennur ve 

Ramiz). Gerçi aramızda Yeni Türkü’nün efsanesi Derya Köroğlu 

da vardı ve çok iyi Kafkas folklor oynardı bu Cuma gecelerinde. 

Bizden 1 yıl büyük Selim Atakan ki çok iyi piyano çalardı, birlikte 

Yeni Türkü’nün nüvesini oluşturmuşlardı sonraki yıllarda. 
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Eğlence gecelerinin dekorlarını, iş atölyesinin anahtarının 

sahibi Engin Uzgören ile, hardware işini Engin, software işini de 

ben olmak üzere, hazırlardık.  

Şimdilerde TV’lerde moda olan “Güldür Güldür Show” tarzı 

yapıtlardı bunlar. Bizim Kolejden “fil” ya da “Jumbo” lakaplı 

Yusuf Aktalay başlıca espri kaynaklarımızdandı. Işık Önal ses, 

ışık odasını Hasan Subaşı ile birlikte idare ederlerdi.  

Hocaları da taklit ederdik. Onların en ön sırada oturduklarını 

bile bile taklitlerini yapardık. Ben beden öğretmenimizin 

(Necmettin) taklidini yapardım. Bir taklit sunumunda parende 

atan bir arkadaşımızın (şimdi ODTÜde Endüstri mühendisi 

direktörü Ömer Kırca) ön cebinden Bafra marka sigara paketi 

yere tam da beden hocası ve müdürün gözleri önüne düşmez 

mi! Ben hemen planlı bir oyunmuş gibi doğaçlama ile “_Oğlum 

içeceksen bari filtreli Samsun içsene. Ciğerlerine yazık! 

“diyerek ortalığı yatıştırmıştım. 
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Doğaçlama oyunumuz “Kırmızı Soğan”dan bir sahnede Haluk, Hüsam Ben ve 
Esat (Sol üst). Bir Cuma eğlence gecesinde Ege zeybeği oynarken (Üst sağda).  

AFL yıllığında yer alan çizimim ve son “Köpük” mecmuasının arka kapağı. 
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Drosophila Melanogaster 

Ankara Fen Lisesinde ilk iki sene normal lise müfredatı okutulur 

ve son sene ileri dersler ve fizik, kimya ya da biyoloji üst 

sınıflarından birini seçmeniz ve bir araştırma projesi yapmanız 

istenirdi. Fen laboratuvarları (fizik, elektronik, kimya, biyoloji) 

ABD kalitesinde idi o zamanlar. Biz 5. mezunlarıydık.  

Meyve (sirke) sineği (Drosophil Melanogaster) biyoloji genetik 

laboratuvarının vazgeçilmez deney hayvanı idi. Genellikle kız 

öğrenciler tercih ederdi onunla çalışmayı, çünkü çok sabır 

isterdi mikroskop altında göz özelliklerini belirlemek ve 

ayırmayı.  

Ben de son sınıfta biyolojiyi tercih etmiştim. O zamana kadar 

hep ODTÜ mimarlık aklımdaydı. Hatta lise 2. sınıftayken ( o 

zaman ODTÜ giriş sınavına girilebiliniyordu) ODTÜ sınavına 

girmiş ve kazanmıştım. Ama son sene fikir değiştirdim ve 

doktor olmaya karar verdim. O nedenle biyoloji seçtim. Devre 

arkadaşlarımın çoğu da o dönem biyolojiyi tercih etmişlerdi.  
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Biz sıçan ve kobaylar üzerinde kan grupları, bağışıklık, 

antijenler ve antikorlarla ilgili bir projede 3 kişi birden (Haluk 

Boz, Esat Ülkü ve ben) çalışıyorduk. Sonradan üçümüz de Tıp 

okuduk. Haluk Boz’u, ki içimizde en zeki olanımızdı; onu 

maalesef çok genç yaşta kaybettik. Bana düşen görev doktor 

olacağım hem de cerrah ya sıçanların kuyruğundan kan alma 

ve kan verme, dalağını çıkartma ve Tubitak posterinin 

hazırlanmasıydı. Sıçanın dalağını dakika tutup rekorlar kırıp çok 

seri bir şekilde çıkartıyor yani “splenektomi” yapıyordum. Ben 

ki kolej yıllarında kalp naklini ilk başaran cerrah Dr.Bernardın 

kalp nakil ameliyatını sinemada seyrederken baygınlık geçiren 

ben. O zaman farkettim ki eğer yaptığın işe odaklanırsan yani 

dalak veni ve dalak arterini tanır, komşuluklarını bilir, sana 

öğrettikleri gibi adım adım işlemleri yaparsan kan seni 

tutmuyor ve hünerle ve zevk duyarak işini yapabiliyorsun. 

Kendi kendime dedim ki “oğlum sen cerrah olabilirsin” “Bak 

işte baygınlık falan yok!”. Hücre kültürü yaptık. Mikroskop 

başında hücre saydık. Bana ileride çok yardımı olacak ön 

hazırlıklarmış aslında bu lise yıllarında araştırma 

laboratuvarında kazandıklarım. 
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Hiç unutmuyorum TUBİTAK proje yarışmasına poster sunum 

hazırlanacak. Herkes genelde 3 kanatlı büyük panolarla 

hazırlanıyordu. Bizim okul da her yıl bu yarışmaya katıldığı için 

bu panolardan sürüsüyle vardı. Biz 3 kişi olduğumuzdan bizim 

sunu panomuz 3x3=9 olacak şekilde yani 9 kanatlı idi. Bu dokuz 

kanadı da ben hazırladım. Süre kısıtlı idi. Sabaha kadar 

uyumadan çalışmak gerekliydi. Bir arkadaşın (Işık Önal) 

projesinde bir stimülan yani anfetamin içeren denenmekte 

olan bir ilaç vardı. Onu aldım doping olsun uykumu kaçırsın 

diye. Ne olur ne olmaz diye ilacın 1/4ünü yuttum. O gece ve 

sabaha kadar çalışıp panoları bitirdim. Şahane olmuştu. Ancak 

bu amfetaminin (Gracidin) etkisi tabiidir ki sonra yan etki 

olarak yaklaşık 1 hafta beni perişan ederek gösterdi. Bunu daha 

sonra bir karikatürümde çizmiştim. 

Neyse biz asıl konumuza dönelim. Ben drozofillerle hiç 

çalışmadım. Ancak bununla ilgili yine bir karikatürüm vardır ve 

biz (AFL’liler) bu deney hayvanı meyve sineğine çok 

düşkünüzdür.  

Son ders kitabımı (Nöro-Onkoloji-3) hazırlarken bir de baktım 

ki bu meyve sineği hala bilime hizmette kusur etmemiş ve son 
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çalışmalarda dahi sahnedeki yerini korumuş. Eski bir dostumu 

görmüş gibi sevindim. Sen çok yaşa emi Drozofil.  

 

 

Drozofil karikatürüm 
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AFL’de iken çizdiklerimden birkaç örnek ve tiyatro salonunda Haluk, Özger, 
Melih, Fikret ve ben. 
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Fatalizm ve din dersi 

 

Ankara Fen Lisesi’nde okurken rahmetli Edebiyat hocamız 

Nuran Çöplü derste “Fatalizm”i işliyordu (Edebiyat-ı Cedide). 

Benim çok ilgimi çekmiş ve hatta bir süre bir “fatalist” olarak 

kendimi hissetmiştim. 

Aktardığım alıntılar, sık sık bizde yasaklanan, Vikipedia’dandır. 

Benim kısa süren fatalizmim sanırım 3.sü idi. 

Fatalizm, yazgıcılık, kadercilik, tüm eylemlerin ya da olayların 

evrendeki yasaların boyunduruğunda olduğunu vurgulayan 

bir felsefi öğretidir. İslam düşüncesinde bu görüşe yakın olan 

akım Cebriyyedir. Fatalizm pozitivizm ve bilime atıfta 

bulunurken, cebriyye Tanrıya atıfta bulunur. Fatalizm genel 

olarak şu anlamlardan herhangi birine gelebilir: 

1.Yapmakta olduğumuz şeyden başka bir şeyi yapmaya 

gücümüzün olmadığı görüşü.[1] Buna göre, insanın ne 

geleceği ne de kendi eylemlerini belirlemeye gücü yetmez.[2] 

2.Gelecekteki ya da kaçınılmaz olduğu düşünülen olaylar 

karşısında boşvermişlik benzeri bir tutum. Friedrich Nietzsche 
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yazgıcılığın bu biçimini Türk yazgıcılığı olarak adlandırır.[3] 

3.Eylemler özgürdür, ancak kaçınılmaz bir sona doğru işler.[4] 

Bu inanç uzlaşmacı yazgıcılığa çok benzer. 

4.Yazgıcılığı kabullenmek, kaçınılmazlığa direniş göstermekten 

daha uygundur. Bu inanç bozgunculuğa çok benzer. 

 

Kaynakça 

1.^ Hugh Rice (October 11, 2010). "Fatalism". Stanford 

Encyclopedia of Philosophy]. Erişim tarihi: December 2, 2010. 

2.^ Richard Taylor (January 1962). "Fatalism". The 

Philosophical Review (Duke University Press) 71 (1): 56–66. 

JSTOR 2183681. 

3.^ Friedrich Nietzsche, Gezgin ile Gölgesi, 1880, 61 - Türk 

Kaderciliği 
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AFL’de din dersi seçmeli idi. Hiç kimse din dersini seçmemişti. 

Eğer seçen öğrenciler olsa idi din dersine askerlik hocası 

gelecekti. Askerlik dersine gelen hoca merak etmiş acaba biz 

neden din dersini seçmedik diye. Bir gün derse geldiğinde 

“bakın” dedi” dersleriniz çok zor, biliyorum” “sorun sınav ise, 

ben din dersinde sınav yapmayacağım. Şimdi her birinize ayrı 

ayrı soracağım. Neden din dersini istemediniz? diye.” Haluk 

Boz ile ben en ön sırada ve yan yana oturuyorduk. En yakında 

olduğu için ilk soruyu Haluk Boz’a yöneltti. Ben Haluk’un 

yanında oturduğumdan sıra bana geldiğinde, hocayı 

üzmeyecek ne yanıt vereyim acaba diye düşünürken Haluk 

yanıtını hemen vermişti bile: “_Hocam ben ateistim. Din dersi 

almama gerek var mı?” deyince askerlik hocası artık başka 

hiçbirimize bu soruyu yöneltmedi. 
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Lise 2de ODTÜ mimarlık 

 

AFL’nin bulunduğu bozkırın ortasındaki tepeye Fentepe 

denirdi. Bizim okuduğumuz yıllarda Balgat semtine yakındı 

ama çevresi tamamen metrûktü. Aynı mimari stile sahip ODTÜ 

ile aramızda daha yeni dikilmiş çam ağaçlarından örülü bir 

orman sahası vardı. Bir biyoloji dersinde bir patika yolla ODTÜ 

ya kadar yürümüş ve yoldaki su birikintilerinden örnekler alıp 

mikroskop altında paramecium yani terliksi hayvan, amib ve 

diğer protozoalarla en ilkel canlıları gözleyip not almıştık.  

Benim ve aslında lisenin de o zamanlar hedefi ODTÜ’ne öğrenci 

hazırlamakmış ve bizden önce liseyi bitirenler sınava girmeden 

ODTÜ’ne geçerlermiş. O dönemde lisede daha okurken de 

ODTÜ sınavlarına girilebiliniyordu. Bizden bir grup da Lise 2de 

iken ODTÜ sınavına girdik. Ben sadece mimarlığı işaretlemiştim 

tercih olarak ve sınavı kazanmıştım. Bu bir rehavet vermişti 

bana ve son sene hemen hemen hiç zorlu bir çalışma 

temposuna girmedim.  
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İdari bina ile okulun ana binası arasında küçük bir havuzumuz 

vardı. Kışın donar, son sınıflar okuldan ayrılırken ya da yaz 

tatiline gitmeden karga tulumba sularına atılırdınız. 

Biz İzmirliler kar ile pek haşır neşir olmadığımız için kar yağınca 

çocuklar gibi sevinir kar topu oynamaya çıkardık. Bir hafta sonu 

yoğun kar yağmış ve şehre inmekten çekinmiştik. Ben erkekler 

yatakhanesinin önüne kayanın üstüne oturmuş çıplak bir 

kardan kadın heykeli 1/1 boyutta yapmıştım. Öyle ki siz de 

isterseniz kucağına oturabilirdiniz. Sonra yukarı odama geçtim. 

Hafta sonu evci olarak çıkıp Pazar akşamı Ankaradan 

dönenlerin kardan çıplak kadını gördüklerindeki tepkilerini 

erkekler yatakhanesinin penceresinden gözlemledim.  

Yetmişli yıllar, 14 Mart yaşanmış, Deniz Gezmiş ve 

arkadaşlarının çevrede saklandığı, siyasi çalkantıların olduğu 

yıllardı.  

Kütüphanede önemli günlük gazeteler boylamasına iki tahta 

çubuk arasına sıkıştırılmış tarzda arşivlenir ve öylece okunurdu. 

“Molla” lakaplı Selim Yalvaç baş müdavimi idi ve haberleri günü 

gününe okurdu. Elli yıl sonrası cep telefonlarına yüklediğimiz 

sosyal medya uygulamalarında da aynı güncel olaylara global 
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ve bilimsel yaklaşımını sürdürüyor olması bana hiç yabancı 

gelmiyordu. 

Sonradan ülkemizde Taş Devri Diyeti ile ünlenecek olan Ahmet 

Aydın bizim sınıfta çok sessiz bir arkadaşımızdı. Ankaralı idi. Bir 

gün sınıfta Yeni Asır gazetesini okurken gördüm. İzmir’in yerel 

bir gazetesi idi ve ben onu Ankara’da arayıp da bulamıyordum 

hafta sonları şehre indiğimde. Ahmet İzmir’i hiç görmemiş ama 

bir İzmir gazetesi okuması ilginç gelmişti bana. “Neden Yeni 

Asır okuyorsun?” diye sorduğumda “Çok iyi bir tasarımı var, 

aboneyim ve hoşuma gidiyor” demişti.  

 Nuran Hoca bana nedense 10 Kasımlarda Atatürk’ü anma 

sabahında tüm okulun önünde çok sevdiği “Tavaf” şiirini 

okuttururdu. Ben de o gazla okulda yapılan bir şiir okuma 

yarışmasına Atilla İlhan’ın çok sevdiğim Rüzgâr Gülü şiiri ile 

katılmıştım. O kadar heyecanlanmıştım ki okurken iki mısraını 

atlamışım. Tabii birinci olamamıştım ama birinci olanın 

okuduğu şiir de Atilla İlhan’a aitti. 

Demiştim ya müzik kulağım yoktur diye. Haluk’un da benden 

kalır bir yanı yoktu. Hem biraz sosyal olalım hem de kızların bol 

olduğu koro çalışmalarına katılalım istedim. Haluk ile beraber 

AFL’nin “Tilki” lakaplı müzik hocasının (Cevat Çangatin) koro 
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çalışmasına katıldık. En arka sıraya geçtik. Müziğe katılır gibi 

yapıyor ağzımızı oynatıyor ama minimal ses çıkartmaya 

çalışıyorduk. Her şey iyi giderken birden hoca koroyu susturdu. 

Sonra tekrar “devam” dedi. Ama sanki bir araba ustasının 

bozuk motoru dinlemesi gibi bizleri dinliyordu. Sonra tekrar 

hepimizi susturdu. Ve Halukla beni işaret ederek daha ilk 

derste ilk şarkıda “siz ikiniz bir dahaki derse gelmezseniz iyi 

olacak” dedi. Ben de “Hocam siz bize şimdi müsaade edin 

hemen çıkalım” dedim.   

Yatılı okul hayatı malum; eğer size ailenizden bir koli geldi ise 

zaten içinde yüklü miktarda yiyecek vardır ve o yiyecekler 

yatakhane odasındakilerle kaçınılmaz olarak paylaşılır. Hiçbir 

dolap kilitli kalamaz. Yusuf Aktalay bir yaz tatilini Japonya’da 

izci kampında geçirir ve oralardan alıp getirdiği şifreli bir Japon 

asma kilidini dolap kapısına asar. O tarihlerde görülmemiş bir 

kilit ve gururla “Benim dolabıma ilişmeyin artık” der. Haluk 

hemen permutasyon hesaplarını yapar ve “Arkadaşlar odada 

Yusuf’tan ayrı 5 kişi var, şifre de 4 haneli, biz aramızda 

rotasyonla bu işi 1 haftada bitiririz” der. Her yemeğe 

gidildiğinde biri dolabın başında 0001’den başlamak daha 

sonraki yemekte bir başka kişi 9999’dan geriye gidecek tarzda 

olasılıkları deneye deneye şifreyi 1 haftaya kalmadan çözünce 
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Yusuf “Pes arkadaşlar bunu tahmin etmeliydim, sizi hiçbir kilit 

engelleyemez” demişti. Dolabı açtığımızda ise bizi geceleri 

uyutmamaya sanki yemin etmiş bir suçlu gibi duran sadece 

gitarı vardı. 
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Lise sonda biyoloji seçimim 

Yusuf bir gün hepimizin birlikte olduğu bir ortamda “Arkadaşlar 

tartışma istemiyorum artık hepimiz biyoloji seçeceğiz” dedi. Biz 

de “Neden o?” dediğimizde. Yusuf “Baskette okul şampiyonu 

olmak istiyorsak hepimiz biyoloji seçmeliyiz. Hem daha az 

çalışırız hem de basketçiler bir sınıfta toplandıkları için biz 

şampiyon oluruz.” 

Lise 2 de basket takımımız çok iyi idi ama abilerimiz bizim 

şampiyon olmamamız için her türlü çirkefliği yapmışlardı. Şaka 

bir yana ilerde mühendis olacakların çoğu biyolojiyi seçti son 

sene.  

İnek ve en zeki takımı Fizik, çalışmak isteyen Kimya, mavra 

geçmek isteyen ise Biyoloji seçiyordu. 

Biyoloji seçmek bir anlamda Tıp tercihi gibi bir durumdu. Ben 

de mimarlıktan vaz geçip Tıp okumak hatta Plastik Cerrah 

olmak gibi bir duygu geliştirdim içimden. Ancak bir sorun vardı 

kan görünce fenalık geçiriyor bayılacak gibi oluyordum.  

Fen Lisesinde ilk iki sene normal 3 yıllık lise müfredatı 

sıklaştırılıp bize 2 yılda öğretilirdi. Son sınıfta ise o zamanlar 

FKB diye anılan üniversitelerin ilk sınıfında okutulan ileri fen 
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dersleri okutulur üstüne de bir araştırma projesi yapmanız 

istenirdi. AFLde sınıfta kalmak yoktu. Sınıfta kalan okuldan 

ayrılmak zorunda kalırdı.  

Ben birçok proje ürettim o zamanlar renkler ve bellek 

arasındaki ilişkilerden, şehirlerdeki hava kirliliğine değin ama 

hiçbiri rağbet görmedi. Son sene bize biyolojiyi aşılayan Faruk 

Aysu yerine Nimet Hanım geldi ve bu projeleri beğenmedi. 

Sonunda Haluk büyük bir proje ile geldi ama tek kişinin 

yürütebileceği bir proje değildi bu. O zaman ona 2 kişi daha 

yardım edecekti. İddialı olacak ve ses getirecekti. O 

dönemlerde AFL Üniversite Giriş Sınavlarında hep ilk 10’da yer 

alan bir lise idi ve bizden de sürekli olarak bu performansta 

olmamız isteniyordu. Bizden oldukça geniş bir grup ve benim 

de katıldığım bir görüşle ortak bir karar almıştık. Üniversite 

sınavında kendimizi hırpalayıp ilk 10 içine girmeye 

çalışmayacağız. Sadece istediğimiz fakülteye yetecek puanı 

almakla yetinecektik. Bizi yarış atı gibi görmelerine karşı 

gelecektik. Ancak yine de ilk ona giren (Üniversite ve ODTÜ) bir 

çok AFL’li kardeşimiz olacaktı pek doğal olarak. 

Fizik ve kimya statik bilimler ve biyoloji dinamik bir bilim gibi 

görünmeye başladı gözüme artık. Her şeyin temeli ve çok iyi 
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bildiğim matematikten soğumaya başlamıştım. O dönemde 

lise bitirme sınavları yapılırdı. Ben bu sınavlardan biri olan 

kompozisyondan herhalde kalırım diye düşünüyordum. Ancak 

ilginç olarak kompozisyondan geçtiğim halde müdürün bile 

şaşkın olarak sınav kağıdımı bir kez daha incelemiş olmasına 

rağmen matematikten bütünlemeye kalmıştım.  

Terminolojide hala karmaşıklık vardır. Matematik ile ilgili 

olarak. Kimi insan yapısıdır fizik ile her zaman ters düşebilir 

görüşündedir. Bazıları ise tüm bilimlerin fiziğin bile babası 

olarak sayar. Ancak herkesin kabul ettiği bir gerçek fizik en 

kapsayıcı makro bilimdir ve aralarındaki en az değişkene 

sahiptir. Kimya olayı götüren gizli ama yaygın, futbolun orta 

sahası gibidir. Biyoloji ise her daim değişikliğe uğrayabilme 

esnekliğinde ama potansiyeli gözle görülür cinsten bir as 

oyuncu gibidir. Devamlı değişir ama istenilen hep aynıdır. 

Optimal performans.  

 

 

 

 

 

 



  Dr.NO   

89 
 

 

 

 

Biyoloji projemiz birincilik alıyor 

Liseler arası Müzik yarışması gibi olmasa da popüler olan bir 

başka arena da liseler için o dönemde Tubitak’ın yapmış olduğu 

araştırma proje yarışmaları idi. AFL bu yarışmalara çok önem 

verirdi. Erdal İnönü fizik profesörü ünvanı ile okulu ziyarete 

gelmişti ve projelerimizin sunumlarını dinlemişti.  

Zaten bir önceki dönemlerin aldıkları birincilik öyküleri ve bizim 

bizzat şahit olduklarımız bizleri de ister istemez etkiliyor ve o 

yolda yürümemize ışık oluyordu.  

Kan grupları, antijen oluşturması, antikorlar, in vitro ve in vivo 

çalışmalar ile üçümüzün ortak olarak hazırladığımız proje için 

çok emek vermiştik. Hacettepe Üniversitesinden kobay 

temininden, sıçanda splenektomi yapmayı öğrenmeye dek. 

Ankara Tıp Fakültesi Veterinerlik Fakültesinden keçi ve koyun 

ve aynı zamanda boğadan kan alma durumlarına kadar bir 

oradan bir oraya dolanarak ve okuldaki o zaman birçok 
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üniversitede olmayan hücre kültürü odalarına kadar zengin 

imkanlardan faydalanarak alınan sonuçları değerlendirdik. 

Hiç unutmuyorum kobayları kontrolleri için Hacettepe’ye 

götürürken kafesleri gazete kağıtları ile örtmüştük. Ama yine 

de aralanan gazete kağıtları arasından sevimli kobaylar 

görünüyordu. Kızılay’dan o kalabalık arasından geçerken her 

gören bunlar nedir diye şaşkınlıklarını gizlemiyorlardı. Biz de 

büyük bilim adamları hüviyetinde kasılarak kobay kafeslerini 

hocaların odasına çıkarttık. Hacettepe’deki hocalar çok kötü 

oldular “Bunları bu şekilde mi getirdiniz?” diye sordular. Çok 

üzülmüştük çünkü araştırmayı yeniden yapmamız gerekecekti 

zira kobaylar o kadar hassas hayvanlarmış ki hava akımından 

son derece etkilenmişler ve hocaların söyledikleri gibi bir hafta 

içinde hastalandılar, tüylerini döktüler, depresyona girdiler ve 

tabii kullanılamaz hale geldiler. 

Bizim araştırma projemiz tartışmasız birinci seçildi. Haluk resmi 

sahibi görünüyordu. Esat ile benim adım belirtilmemişti. Çünkü 

TUBİTAK tek isim istiyordu. Resmi kayıtlarda benim adım yer 

almıyordu ama yine de hem bizim hem de okul için büyük bir 

onurdu bu. 
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O gün kutlamaya hep beraber Piknik’e gittik her zaman olduğu 

gibi Arjantinleri yuvarlamaya.  

 

  
 

 

 

TUBİTAK 
biyoloji proje 
yarışmasında 
birincilik 
kazanan 
çalışmamızın 
önünde Esat 
Ülkü, Haluk Boz 
ve Ben.  

TUBİTAK liselerarası araştırma proje dallarında (Fizik, Kimya, Biyoloji) ödül 
kazanan AFL 1971 ekibi toplu halde. 
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Ankara Piknik 

Reşat Önat 15 Kasım 1953’te Ankara Tuna Caddesi 1/A da 

Merkez Bankasında çalışan Vahit Önat ile birlikte lokanta-

şarküterini Piknik adıyla açtılar. İstanbul’da kapanan Orman 

lokantasından Tanas Mastakas ustayı mutfağın başına aşçıbaşı 

olarak getirmişler, eşi benzeri olmayan mezeleri, şişleri, 

sandviçleri yolda yürürken herkesin birbiri ile selamlaştığı, en 

temiz giysileriyle ailecek dolaştıkları Kızılaylılara sunmaya 

başlamışlardı. Eşi benzeri yoktu Piknik’in. Şarküterisi, ayak yeri, 

sandviçi, oturma yeri ile bir benzeri olmadığı için belediyeden 

küşat alma aşamasında ne birinci sınıf ne de ikinci sınıf olarak 

değerlendirilebilmişti. Sonunda, yıllar sonra bu tip işletmelerin 

küşatlarında “Piknik” sınıfı yazacağını bilmeden, “brasseri” diye 

bir kelime- lüks Sınıf’ın yanına da “A Sınıfı” diye bir ifade 

uydurularak küşat alınabilmişti. 

Markiz’den, İtalyan sefaretinden, Orman’dan, 

Degustasyon’dan büyük ustalara büyük paralar verip 

getirmişler, bir daha eşi zor bir araya gelecek mükemmel bir 

kadro kurmuşlardı. Örneğin şef garson Vasil Lupi beş dili anadili 
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gibi konuşurdu, çok keyiflendiğinde yüksek sesle Arnavutça 

şarkılar söylerdi. 

Kocaman bir kokteyl bardağının kesilmiş halini Paşabahçe’ye 

götürdüler ve bu dev bardaktan üç bin adet yaptırdılar. Bu 

bardaklarla da taze Atatürk Orman Çiftliği birasını bir Piknik 

klasiğine dönüştürerek buz gibi “Arjantin” olarak müşterilerine 

sunmaya başladılar. Rakı uzun oturma gerektirdiği için 

menülerinde yoktu. Piknik dünyada henüz fast food 

imparatorlukları yokken, kendine özgü bir “fast food” merkezi 

haline gelmişti.  

Her kesimden müşterileri vardı. İnönü için graypfruit, Ecevit 

için portakallı-limonlu pelte yapılırdı. Çetin Altan, Nuri Altınok, 

Arman Talay, Celal Atik, Tanju Okan, Sevgi Soysal ve benle 

rahmetli Haluk Boz müdavimleri idik. Piknik’e gelen üst düzey 

bürokratından öğrencisine, bay, bayan, tanıdık, tanımadık, 

aynı küçük masalara birlikte otururken herkes birbirlerine son 

derece saygılı davranırdı. Yüzleri kıpkırmızı oluncaya kadar içen 

pek çok yabancı diplomatla da Vatikan’daki rahibe okulundan 

giysileriyle gelmiş öğrencilerle de aynı masayı paylaşmak 

olasıydı.  
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Televizyonun emekleme devrinde Cenk Koray, Üstün Savcı’nın 

yarışmalarında Piknik soru olarak çıkıyordu. Amerika’da 

yayınlanan “Bir dolara dünya turu” (One Dollar Travelling 

Around The World) isimli kitapta Piknik’ten söz ediliyordu. 

Ankara’nın ilk “espresso”su Piknikteydi. Bulvarın o noktası artık 

“Piknik Durağı” olmuştu. Dolmuş’ta “Piknik’te inecek var”dı. 

Akşam olurken Piknik’in tam önünde birisi; “Vatan geldi yaaar” 

diye şarkı söyleyerek akşam gazetesi Vatan’ı satardı. Pazar 

günleri aynı yerden “Haydi, maça, bir iki” diye bağrılarak 

stadyuma yuvarlak hatlı dolmuşlar kalkardı. 

Mayonez elle karıştırılarak yapılır, Tanas ustanın yayın tavası, 

uskumru dolması, ilk cips imalatı, özel piknik hardalı, karides 

servisi, krem karameli kendine özgüydü.  

Rahmetli Haluk Boz ve Esat Ülkü ile Ankara öğrenciliğimizde 

vazgeçilmez mekanımızdı. Bonfile garnili olmazsa olmazımızdı, 

siyah bira içen krem şokola, sarı bira içen puding veya krem 

karamel yerdi. 

Her şey gibi Piknik te önce göçlerle ayrılığı, grevleri ve sonradan 

faiz borcu ve krizlerle iflasını yaşadı, kapandı. Amerika’daki 

sefalet günlerinden sonra 1993’te afla ülkesine dönen Reşat 

Önat 2002 de AVM lerde kızları ile birkaç girişimde bulundu 
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ama ne yazık ki buralarda da tutunamadı ve Piknik sonsuzluğa 

uğurlandı. 

Piknik elbette Paris’in Mount Mart’aki Moulin Rouge gibi 

sanatçıları, politikacıları ağırlayan bir gösteri merkezi değildi 

ama bir başkentin, bir dönemin simgesiydi. Bu ülkenin başkenti 

bu simgesini koruyamadı.  
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MAD mecmuası 

“MAD” mecmuası 1952 yılında editör Harvey Kurtzman ve 

yayıncı William Gaines tarafından başlatılan 1974 yılında 2 

milyondan fazla satan bir ABD mizah mecmuası. Klasik 

logosunu 1959 dan 1997’e kadar  olarak italik olmayan 

1997den 2018 yılına kadar italik  olarak koruyan ve iki 

ayda bir olmak üzere 550 sayı çıkaran mecmua Haziran 2018 

sayısından sonra yeni MAD en eski logosunu yeniden gündeme 

getirerek  olarak çıkmaya başladı. Benim hayranı 

olduğum çizerler Don Martin, Sergio Aragones, Al Jaffee, Spy 

vs Spy yaratıcısı Antonio Prohias ve onu sürdüren Peter Kuper 

ile Dave Berg idi. Hala aboneyim. Mecmuanın maskotu 1956 

Aralık# sayısında başkanlık seçimleri sırasında ortaya çıkan 

Alfred E. Neuman o kadar bilindik oldu ki adres olmadan 

sadece yüzü kullanılarak gönderilen bir mektup mecmuanın 

merkezine ulaşabilmekteydi. Parolası “What me worry” yani 

“Endişelendiğim şeye bak” Dünya’ca meşhurdur. 
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Bizde de GIRGIR dergisi logosuyla usta Oğuz Aral ve 

kardeşi Tekin liderliğinde 1972-1993 yılları arasında çıkartılan 

1970 yılında tirajı Avrupa’da 450000’e ulaşan en başarılı özgün 

mizah ve karikatür dergisi olmuştu. Galip Tekin, Latif Demirci, 

Hasan Kaçan ve Zihni Sinir yaratıcısı İrfan Sayar aklımda 

kalanlar. Karikatür ve çizime düşkün olduğumdan hala bu tip 

usta karikatürcüleri ve mizah mecmualarını izlerim ve destek 

veririm. 

Emre Senan belden aşağı çalışan karikatürler ilgimi çekmez 

derdi. Ben de aynen böyle düşünürüm ve klasik olan ıssız ada, 

fare-peynir-labirent, psikiyatrist kanepesi karikatürleri hala 

hoşuma gider. Şerit (strip) karikatürlere peş peşe bakmak beni 

maziye, çocukluğuma götürür. 

Yetenek, birikim, mizah kültürü ürünü olan karikatür çizerlerin 

özellikle siyasi arenada bazı liderlerin hışmına uğraması onların 

aslında nasıl etkili olabileceğinin göstergesi olabiliyor. 

Çizimlerinden dolayı hapise atılanlar, öldürülenler, linç 

edilmeye kalkışılanlar azımsanmayacak kadar çok. Bir 

karikatüristimiz böyle bir süreçten geçerken “bir gün 

öldüğümde ya da öldürüldüğümde beni nasıl çizeceksiniz? 

aslında ölümümün değil işte bunun merakındayım” dediğinde 
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çok etkilenmiştim. Karikatürcünün ölümü şiirini ona ithaf 

ederek yazmıştım: 

 

 

karikatürcünün ölümü 

 

hergün karikatür çizen biriydim 

çekmecelerim yumurtalarım 

hep karikatürle doluydu 

ekmek kokardı çizgilerim 

renklerin müziği geceleri aydınlatırdı 

yorumları okurdum 

gülmekten kırılırsın 

sonra bir abimiz içerdeyken öldü 

gençten biri vuruldu 

siyahtı beyaz oldu 

beyaz ise siyah 

düşünürken ölmek var ya 

bir gün benim de karikatürümü çizmişler 

beyazlar var ya 

işte tam onun üstüne 
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Grup Aşama 

Ülkemizde liselerde öğrenci birliği seçimleri yapılırdı ancak bu 

seçimler 70’li yıllara girdiğimizde yasaklandı. 

Bizim okulda ve ülkemizde en son yapılan öğrenci birliği 

seçiminden bahsedeceğim.  

Genelde okul bitmeden bir sonraki yıl için öğrenci birliği 

seçimleri yapılır ve seçilen liste ertesi ders yılı görev başında 

olurdu. Bizde de aynısı gerçekleştirilmişti ve Önder Kayhan 

başkanlığındaki liste görev yapacaktı 1970-71 ders yılında. 

Ancak Önder bir disiplin cezası almıştı. Böyle olunca seçilmiş 

olsa bile ceza aldığı için görev yapamazdı. O zaman lise 

tarihinde ilk defa ders yılı başında öğrenci birliği seçimleri 

yinelenecekti. O ders yılı zaten biz son sınıflardık. Daha ders yılı 

başlamadan şenlik var dedik ve önceden aday olmayan bizim 

grup bir düzenleme yapıp seçime katılmaya karar verdik. 

Grubun adı “Aşama” olacaktı. Başkanı, aslında Haluk Boz idi 

ama defalarca belirttiğim gibi asosyal biri olduğundan 

açıklanırsa antipatik karşılanacağı için daha sempatik biri 
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kitapta Pepito diye bahsi geçen fıkraları anlatan, Ahmet 

Hüsamettin Öztürk olacaktı. Bu kitapta kısaca Hüsam olarak 

geçecek. Hepimiz görev alacaktık. Tüm laboratuvarların, 

tiyatro salonunun, spor salonunun, iş atölyesinin, araştırma 

laboratuvarların anahtarları bizde idi. Dolayısıyla hizmette bir 

aksama olmayacaktı. O kadar kendimizden emindik ki bir de 

“Garanti Belgesi” diye bir belgeye tüm “Grup Aşama” ekibi 

imzalamıştı. Öncelikle 2/3 çoğunlukla seçilmek istiyorduk. Öyle 

tek oy fark falan onun peşinde değildik. Birçok vaat bu belgede 

yer alıyordu. Zaten birçok başka gruplar bizim lehimize 

seçimden çekildiklerini açıkladılar. Sadece rakip olarak adı 

“Eylem” olan grup kalmıştı. Aklı selim her öğrenci bizim gruba 

oy verirdi. Bu yönden de çok rahattık.  

Bir hafta sonu Ulus çarşısından aldığımız beyaz pazen kumaş ve 

kırmızı boya ile bir pankart yapıp okulun erkekler 

yatakhanesinin üstüne gererek astık. Pankartta “Grup Aşama” 

yazıyordu. Ben hazırlamıştım. Hafta sonu tatilinden şehirden 

gelenler okulda eylem mi var diye uzaktan bakınca çok 

heyecanlanmışlar. Tabii müdür ve idare de bunu görünce 

“Hemen indirin” diye bize talimat gönderdiler. Biz oralı 

olmadık ama sonra idarenin pankartı indirmek için çatıya 

çıkarlarsa bizim şarap ve içki şişelerimizi görecekler diyerek 
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alelacele çatıya çıktık. Tüm içki şişelerini bizim okul ile ODTÜ 

arasında olan arka bahçemize attık ve pankartı indirdik. 

Ancak boş şişeler o kadar fazlaydı ki idare telaş içinde hemen 

soruşturmaya başladı. Bizim odaya ani baskına geldiler. 

Yüzlerimize baktılar ve “Bunlar sigara bile içmezler alkol 

neredeee!” diyerek uzaklaştılar. 

O dönemlerde çok sık elektrikler kesilirdi. Tüm grupların seçim 

konuşmalarının yapılacağı tiyatro salonunda da o gece 

elektrikler kesildi. Mum ışıkları altında önce bizim aday Hüsam 

sahneye çıktı. Ancak çok tuhaf konuşuyor. O konuştukça 

homurdanmalar artıyordu. Hep “bu okulda bakın şu var ya işte 

onu ben yaptım” Hep “şunu da ben yaptım” dedikçe işler 

kötüye gidecek diyerek apar topar kürsüden aşağı indirdik. 

Hüsam’dan “Neden o şekilde konuştun” diyerek hesap 

sorduğumuzda konuşmayı yapmadan bir gece önce Hitler’in 

“Kavgam” adlı kitabını okuduğunu ve topluluğa nasıl hitap 

edileceğinin tüyolarını almış! olduğunu öğrendik. 

Karşı grubun adayı ise o zamana kadar ilk kez duyduğumuz 

“kolejden gelenler / Anadolu’dan gelenler” ayrımını işledi. 

Genel kanı bizim %85 oranında oy alacağımız yönünde idi. 

Hatta biz yapacağımız kutlamada kullanmak üzere şehre inip 
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birçok malzeme almıştık. Oy kullanma gereksinimi bile 

duymuyorduk seçim günü. Ancak okula dönerken bir haber 

geldi sandık başkanı da (Caner Fidaner) bizi destekliyordu. 

“Durum kritik herkes oy kullandı bir tek siz kullanmadınız, 

hemen gelin siz de oylarınızı kullanın!” 

Seçim sonucu olasılıklarını siz hesap edin. Çünkü biz sonucu 

öğrenince şok olmuştuk ve olasılık hesabı yapacak halimiz 

yoktu. 

Seçim berabere bitmişti. Yani sandıktan iki gruba da eşit 

miktarda oy çıkmıştı. (143-143). 

Tabii biz en az 2/3 çoğunluk istediğimizden mağlup duruma 

düşmüştük. Odalarımıza sus pus çekildiğimizde dışarıda Eylem 

grubunun sol sloganlar atıp, kazandıkları seçimi kutladıklarına 

şahit olduk. Aslında Hüsam hariç hepimiz sol görüşte idik.  

O zaman kendi kendime bir söz verdim. “Siyaset mi? Bir daha 

asla!”  
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Lise yıllığında benimle ilgili yazıyı rahmetli Haluk Boz ile 
Hüsam birlikte yazmışlar. 

 

                                    
 

 

AFL’de 10 
Kasım Ata’mızı 
anma gününde 
“Tavaf” şiirini 
okuyorum. 

Sınavlarda 
kullandığım 
kurşun 
kalemlerim. 
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Liseyi bitirdiğimde aldığım karar #1 

Hayatımda üç önemli karar aldım ve bu kararları sonuna kadar 

uyguladım. Bu kitapta bu kararları niye aldığımı ve neden 

pişman olmadığımı açıklayacağım.  

İlk aldığım önemli karar AFL bittikten sonra artık “arkasında 

kaynaklar bölümü olmayan hiçbir kitabı okumama” idi. 

Roman karşıtı değilim. Dünyada ilk romanı yazan Cervantes’e 

saygım sonsuz. Hele “Don Quixote” (Don Kihote) bir baş yapıt. 

Biz Don Kişot diye okuruz ama İspanyol’lar dahil kimse 

anlamaz. Neyse hele uzun uzun yazılan, hayal gücü yüklü, yani 

bir damla bal için bir kilo odun yediren cinsten materyalleri bir 

daha hiç elime dahi almadım.  

Bilimsel yazılar, kitaplar, araştırmalar, tezler başlıca 

okuduklarımdı. Zaten zorlu bir üniversiter eğitime girecektim 

ve zamanım pek olmayacaktı.   

Şiir derseniz karşıma kitap dışında bir formda, söz, medya, 

video, film gibi ancak o zaman ilgim aslında hiç azalmadı. 
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Evleninceye kadar biraz sıkıntı çektim. Çünkü okunan ve 

arkasında referansları yani kaynakları olmayan kitapları nasıl 

eleştirecektim. Tartışmalara nasıl karşılık verecektim. Bu 

sıkıntıdan da evlenince kurtuldum ve hala bu kuralım 

geçerliliğini koruyor ve mutluyum. Çünkü eşim Nevcihan tam 

anlamıyla bir kitap kurdu. Okumak gereksinimi duyduğum veya 

beğenip aldığım bir kitabın eğer kaynaklar bölümü yoksa 

Nevci’ye veriyorum. Bak diyorum bu kitabı çok methediyorlar. 

Bir de sen oku. Sonradan ondan geri bildirim alıyorum. Hem 

zaman kazanmış oluyorum hem de eşimin sağduyusuna, 

edebiyat ve sanat anlayışına ve yorumlarına değer vermiş 

oluyorum.  

Benim her iki oğlum da çok güzel resim yapar. Geliştirsinler 

diye, benim de işimden dolayı pek vakit ayıramayışım 

nedenleriyle resim kursuna yazdırdık her ikisini de ufakken. 

Ancak gördüm ki kendi yaşlarından büyüklerle birlikte resim 

yaptıklarından bir protesto mahiyetinde resimlerinin giderek 

bozulduğunu ve artık eski sevgilerinin kalmadığını fark 

ettiğimden hemen resim kursundan çekmiştim. Sanat yapıtları, 

yaratıcılıkla yapılan işler, herkesi ister istemez etkiler ve özgün 

stilini yakalamakta, daha işin de başında isen zorlayıcı bir 

neden olabilir.  
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AFL 1., 
2. ve 
3. sınıf  
Yıllık 
fotolarım. 

AFL Göreme gezisinden bir anı. 
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Resimde ilk 10 

Amerikalılar böyle ilk onları sıralamayı sever. Ben de aslında 
ara ara en sevdiğim ilk onları sıralamayı severim. Bir de bu 
sıralamalar her defasında ilk 5 sonrası değişir. Lisedeyken 
farklıydı. Tıp okurken farklı. Şimdi bu kitabı yazarken de son 
sıralamamı yapacağım, belki de artık hiç değişmeyecek: 

Ondan önce resim maceramdan bahsedeyim. Anımsadıklarım 
annemin resmi çok iyi idi bana kırmızı bir traktör üzerinde bir 
oğlan çocuğunun resmini kafadan yaptığında çok 
etkilenmiştim. Sonra dayımın kitapçı dükkanında gördüğüm 
kuşe kâğıda basılı yabancı renkli çizimler. Kolejde dolmakalem 
ile resim çizgileri sonra karakalem, sulu boya ve en son yağlı 
boya. En çok sevdiğim en son yaptığım abstre yağlı boya 
çalışmak oldu. Annem içim kendisinin bulup getirdiği bir 
kartpostaldan “bir pazar sabahı” yağlı boya resmim tek klasik 
tarzda yaptığım resimdir ve şu anda ablamın evindedir. 

1- Bir numara her zaman için Van Gogh. Bana hep ailemden 
biriymiş gibi gelir. Özgünlükte, renk seçiminde sınır tanımayan 
ve özgür. Aslında ilk resimleri çok kötü. Patates yiyenler, 
kapalı, umutsuz ortamlar ona göre değil. Empresyonizmle 
dışarıda, gün ışığında hayat bulan renklerin coşkusu, dansı, 
ışığı soğurup adeta yeniden yansıtması müthiş. Süsen Çiçeği 
şiirimi onun iris adlı tablosuna ithafla yazmıştım.  

İşte ilk şiir kitabım olan “Rengimiz Sevgi” den Van Gogh için: 
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süsen çiçeği 

 
ben senin süsen çiçeğinim 
sapsarı bir geçmişte 
pasparlak mavilerle dans ediyorum 
doğa sara nöbeti geçirirken 
ben sana daha yakınım 
elimden tutuyor yaprakların 
işte dimdik ayaktayım 
Mısır dikilitaşı gibi 
ince yeşille bezedim seni 
iç gıcıklayıcı 
baştan çıkarıcı 
mızrak ağızlı nemli taşkınlıkları 
gizemin mantığı ile 
görür görmez dokunmak istedim sana 
bay Gaucherin bahçesinde 
gerçeğin ta kendisi 
mektup yazdım sana fırçamla 
renklerle konuştum 
turuncu ile mavi 
kükürt sarısı ile leylak moru 
satamadım hiçbir tablomu 
kurallara aykırı ama 
başardım sonunda zoru 
 

 

2-Salvador Dali 

Gerçek bir sanat dahisi. En çok sevdiğim sözü de “Sanatçı 
ilham alan değil başkalarına ilham kaynağı olandır”. Bu kadar 
sanat üretiminde çeşitlilik yaşatan ender ressamlardandır. 
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İspanya’da doğduğu şehirdeki müzesi kendisine layık ve 
görülmeye değer ayrı bir şaheser. Yaşamı, felsefesi, ekmek ve 
yumurtaları, sevgili çekmeceleri o kadar sanalken aslında 
gerçeğin ta kendisi.  

3-Leonardo da Vinci 

Anlatmaya gerek var mı bilemem ama hem bilimsel merakı 
hem de resime tam bir ustaca yaklaşımı benim bile bir süre 
ayna yansıması şifreli ters yazısını taklit ettiğim olağanüstü bir 
insan. Döneminde yaşamayı ve fresklerine özellikle son 
yemeğine boya taşımayı renk kararak yardımcı olmayı çok 
isterdim.  

4- Kandinsky  

İlk gördüğümde işte beynimdeki resimleri kopya etmiş bir 
sanatçı dediğim bir tarz. O nedenle ben hiç denemedim ama 
her şey bir nokta ile başlara çok iyi örnekleme yapacak 
yaptıkça da gelişecek anlamlaşacak bir tarz.  

5-Modigliani 

Resimden anlamayana bile dokunabilen var olmamızı 
anlamdıran bizi modifiye eden bir Modiliyani. Huzur rahatlık 
veriyor ve uzandıkça sizden uzaklaşacağına içinize işliyor.  

6-Michelangelo 

İki cambaz bir ipte oynamaz ama düşünceyi içimizdeki 
cevherle paletine işlemiş dahi bir ressam daha.  

7-Manet 

Empresyonistlerin içinde en dingin ve en dolgun ruhumu 
okşayan Monet ile bile karıştırmadığım didik didiklediğim bir 
ressam. 

8-Klimt 
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Resmini müzede yasak olmasına karşın dayanamayıp 
fotoğrafladığım olağanüstü 2D vs 3D savaşının dinginliğini 
yansıtmış renk cümbüşü içinde sevgi yüklü eserlerin sahibi bir 
ressam.  

9-Rembrandt 

Tarihsel adımlarda hep yanında hissettiğim sanki vaktiyle 
ondan ders almış bir hocam gibi mazimdeki bir çeşit 
epigenetik ressamım. 

10-Picasso 

Bu on numara hep değişir. Aslında genelde Picasso ilk 
onumda pek yer almaz. Bana göre hiç tarzım olmayan bir 
ressamdır. Ama Franco’nun faşist idaresine karşı siyasal 
duruşu insanda ister istemez bir saygı uyandırıyor ve Dali ile 
sanatsal çekişmelerinde benim de karşı safında hissettiğim bir 
ressam. Peki o olmasaydı kim olurdu? derseniz. Onu da tek 
kişiye düşürmek zor. Liste kabarık ve yazdıkça uzayıp gider; 
Frida, Bruegel, Lautrec, Chagall, Münch, Cezanne, Magritte… 

 

 
 

 

 

“Aktan Artakalan” 
adını verdiğim 75. 
Yıl DYO resim 
yarışmasına 
seçilen yağlıboya 
resmim. (60x60) 
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Müzikte ilk 10 

Klasik müzikten hiç hoşlanmazdım. Hüsamettin Üniversitede 
okurken bana evindeki muhteşem LP klasik koleksiyonundan 
bölümler seçer oraları plakta dinlettirirdi. En bilindik en güzel 
bölümleri koca plakta nasıl belirlerdi bilemem ama bana klasik 
müziği o sevdirmişti. O hale getirmiş ti ki önce en harika 
orkestra parçalarından, opera ve operet bölümlerinden, 
senfonilere, konçertolara ve en sonunda da oda müziğine 
kadar indik. Benim oda müziğini de dinleyip yorum bile 
yaptığımı görünce “_şimdi tamam dedi artık bir LP’yi adam gibi 
baştan sona dinleyebilecek duruma geldin!” O zamanlar İzmir 
Devlet senfoni orkestrası şef Hikmet Şimşek tarafından yeni 
kuruluyordu. Sınıf arkadaşlardan meraklı olanları da alır Cuma 
akşamları klasik konserlere giderdik. Özellikle senfoni 
dinlerken nerede alkış yapacağımıza Hüsam’a bakardık ve o 
alkışlarsa biz de başlardık alkışlamaya. Bir akşam sanırım 
gündüz çok yoğunduk ve yorgunduk. Hüsam konser sırasında 
uyuya kaldı. Müzik çalarken birden alkışlamaya başladı. Biz de 
onu görünce başladık alkışlamaya. Salonda başka alkışlayan 
olmayınca biz de kestik. Hüsam “çok güzel bir rüya görüyordum 
uyanınca müzik çok hoşuma gitti ve alkışladım” dedi sonra 
“İtalyanlar da böyle çok hoşlarına gittiği yerde kuralları 
dinlemezler ve alkışlarlar” diyerek ekledi.  

Tabii ki başta Tchaikovsky olmak üzere Beethoven, Dvorak, 
Chopin, Strauss en sevdiklerimin arasında. Klasiklerden 
Dvorak’in çello konçertosu favorimdir. Ankara Fen Lisesinde 
bir viyolensel ustasının bir akşam konserinde dinlemiş olmanın 
nostaljik tarafı var tabii ki. Tchaikovsky adını yazarken 
gülümsedim. Zira kolejde müzik öğretmeni Naci Hocayı ve 
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ikmale kalıp Eylül ayında kurtarma sınavına giren Ayı lakaplı 
bizden çok sonra mezun olan Mehmet Çallıoğlu kardeşimin 
“bütünleme sınavı anlatışı” geldi aklıma. Naci hoca bana bir 
kâğıt uzatıp “burada yazılı senin bildiğin kompozitörlerden bir 
şeyler çal ya da anlat” dedi diyor. Kâğıda baktım “be mübarek 
içinde sesli harf olmayan tamamen sessiz harflerden oluşan ne 
çok gavur bestekar varmış! Okuması bile bir dert.” 

Klasik müziği geçecek olursak popüler müzikte ilk 10 arasında 
yine tartışmasız 1 numaram John Lennon’un “Imagine” adlı 
parçasıdır.  

1. Imagine 

Japon sevgilisi ile birlikte sis ve karanlıktan ilerleyerek bem-
beyaz bir evde beyaz piyano çalarak kaydedilen videosu ben 
bu kitabı yazarken  155 124 257 kişi tarafından izlenmiş. Şiirini 
daha önce paylaşmıştım zaten [sayfa 29]. Umarım insanoğlu 
bir gün dediklerine gelir. 

 

2.The Mighty Quinn (Quinn the Eskimo)  

Anthony Quinn’in 1960 yapımı bir filmi olan “ The Savage 
Innocents” Bob Dylan’a bu şarkısı için ilham vermiş. Ben de bu 
filmi bir yazlık sinemada izlemiş ve babamın film ile ilgili 
yorumlarını anımsıyorum. Babam ve benim özel anılarımın 
hafızama kaydedildiği bir şarkı olduğu için sevinçte ve 
kederde hep bu şarkıyı mırıldanırım. “Com’n without! Com’n 
within! You’ll not see nothing like the Mighty Quinn!” 

3-Another Brick in The Wall 

Aslında biz eğitimcileri eleştiren protest bir müzik ama 
efsanevi Pink Floyd grubunun 1979’da lanse ettikleri 
albümlerinin en etkili parçalarından biri. Eğitim baskısı ve 
faşizm eleştirisi yüklü bir dizi opera, müzikal, sinema film ve 

https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8
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animasyon filmleri de yapılan sistematik bir proje. Bir de tabii 
Roger Water’dan engellilere efsane yardımı ile 
önyargılarımızın duvarını, yıkmak için çabaları nedeniyle… 

4- Year of the Cat 

Al Stewart’ın hoş bir şarkısı. İlk kez Belçika’da mikro-nöro-
şirürji çalışırken Mehmet Boran Resne abim bana evindeki 
müzik koleksiyonundan seçerek dinletmişti. Alan Parson 
tarafından 1976 yılında projeleştirilmiş ve bana o yılları 
anımsatıyor. Al Stewart pek meşhur olamadı ama bende tüm 
şarkıları mevcut.   

5-Hello 

Lionel Richie’nin 1984 ürünü bir şarkısı. Evlendiğimizde (1985) 
Nevci ile ilk dansımızda fonda bu müzik çalıyordu. Nedeni 
sadece bu, şarkıyı sevmemin. Nevci’nin cep telefonu da bu 
melodiyle çalar. 

6-Happy Together 

ABD’li grup Turtles’ın bir şarkısı (1967). “Imagine me & you, I 
do.”  

7-I started a joke 

Bee Gees’in kendilerini yenilemeden önceki bestelerini ve 
özellikle bu şarkısını çok beğeniyorum. Arabada çalarken ve 
anlamını çocuklara anlatırken ben de etkileniyordum. Onlar 
da çok severler. 

8-Yesterday  

Beatles’ın tabii tüm şarkılarını “love me too” dan son 
albümleri “Let it be”ye değin hepsi hafızalarımızda ama 
Yesterday o kadar şarkıcı tarafından seslendirilmiş ki özgün 
olanını bulup dinlemek hayli zor. 
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9-Tabii biraz da bizden Yeni Türkü’den liseden dönem 
arkadaşım Derya Köroğlu’nun Olmasa Mektubun. 

Nevci “Yağmurun Elleri’ni sever. Derya’yı benim düzenlediğim 
bir TURNOG sempozyumumuza konser vermek için gelişini hiç 
unutamam.  

10-Film müzikleri özenilip yapıldığında unutulmazlar arasına 
giriyor. Dedim ya benim resim nosyonum ne kadar iyi ise 
müzikte notalardan pek anlamam ama burada belirtmem 
gerekir ki bir melodi teması var ama sanki üç filmdeki de aynı 
melodi tınıları alıyorum. Baba (The Godfather), Dr.Jivago ve 
Bir Aşk Hikayesi film müzikleri birbirini çok çağrıştırıyor gibi 
geliyor bana. İşte ben onların hepsini de seviyorum.  
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Kitapta ilk 10 

Dedim ya Liseyi bitirdiğimde bir karar vermiştim arkasında 
kaynaklar olmayan hiçbir kitabı okumayacağım diye. O nedenle 
ancak liseye kadar okuduklarımdan bir liste yaparım ama o da 
düşüncelerimi tam olarak yansıtmaz. Bir tek Nobel kazandı 
diye sırf meraktan Orhan Pamuk’un Cevdet Bey ve Oğulları 
kitabından kısa bir bölüm okumuştum ama tüm kitabı değil. 
Nevci okuyordu, yatağının başucunda bulduğum kitabın 
rastgele bir bölümünü açtım ve okumaya başladım. Enteresan 
bir şekilde bir kahramandan bahsediyor onun gözünden 
olayları anlatıyordu. Tam olarak anlayamadığım bir tuhaflık 
vardı ama sezinleyememiştim. Beni sarmıştı ve okumayı 
bırakamadan bir solukta bölümün sonuna kadar okudum. 
Kahraman bir cüce çıkıyordu en sonunda.  

Ben belirttiğim nedenlerden ötürü bu listeyi tam bir kitap 
kurdu olan eşim Nevciden rica ettim: 

1-Saatleri Ayarlama Enstitüsü- Ahmet Hamdi Tanpınar 

2-Karamazof Kardeşler- Fyodor Dostoyevsky 

3-Don Quixote - Cervantes 

4-Fransız Teğmenin Kadını- John Fowles 

5-Martin Eden- Jack London 

6-Tatar Çölü- Dino Buzatti 

7-Yüzyıllık Yalnızlık- G.G. Márquez 

8-Gecenin Sonuna Yolculuk- Louis-Ferdinand Celine 

9-Kara Kitap- Orhan Pamuk 

10-Zeno’nun Bilinci- İtalo Svevo 
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11-Değişim- Franz Kafka 

12-İvan İlyiç’in Ölümü- Lev Tolstoy 

 

 

 

Benim listem ise 

1-İki Çocuğun Devrialemi-12 cilt- Jean de la Hire 

2-Robin Hood- Howard Pyle 

3-Sefiller- Victor Hugo 

4-Hamlet- William Shakespeare 

5-Küçük Prens- Antoine de Saint-Exupéry 

6-Animal Farm- George Orwell 

7-Anton Çehov’un tüm hikayeleri 

8-Otostopçunun galaksi rehberi- Douglas Adams 

9-Brave New World-Aldous Huxley 

10-Lolita-Viladimir Nabokov  
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Tıp okuma nedenim 

Medimagazin’den bir röportajda aynı soru sorulmuştu o 
zaman: 

Tıp mesleğini seçme nedeniniz nedir? Seçtiğiniz için 
memnun musunuz? 
Birçok neden var. Fizik ve kimya durağan bilimler gibi 
geldi bana lise çağlarında. Biyoloji daha dinamik ve 
bilinmeyenlerle dolu olarak beni daha çok etkiledi. Lise 
sonda AFL'de TÜBİTAK projesini biyolojiden seçmiştim. 
Kobay keserken tıp okumalıyım ve cerrah olmalıyım, 
diye karar verdim. Resim ve karikatür çizerdim o 
çağlarda. Plastik cerrahi belki bana daha uygundu. 
Ancak beyin felci geçirmiş bir kardeşim vardı. Onun 
hastalığı beni daha çok etkilemiş olacak ki beyin 
cerrahisini seçtim ve bu dalı seçtiğim için çok 
memnunum. 
Kaldırılmadı ise internet üzerinden 
https://www.medimagazin.com.tr/academics/tr-prof-dr-
nezih-oktar-675-0-174.html adresinde o söyleşiye ait tüm 
diğer soru ve yanıtlarıma ulaşabilirsiniz. 
Evet aslında iyi özetlemişim. Belki de bilinç altımda beni başka 
tarzda etkileyen nedenler de vardı bu tercihimi yaparken ama 
temel neden kardeşimin beyin felçli olması baş etkendi 
sanırım. 

Çok sevdiğim önce kolej arkadaşım, ben Ankara Fen Lisesi’ne 
giderken o da sonra Robert Kolej’e giden Ergin Ertan’ı da tıp 
okuması için çok zorladım. Sonradan kansere yenik düşüp genç 
yaşta kaybettiğim Ergin o zaman bana kadavra derslerine ben 
giremem, yapamam, olası değil demişti. Benim kadavra 
dersleri aklımda bile değildi. Tıp okumayı o kadar çok 

https://www.medimagazin.com.tr/academics/tr-prof-dr-nezih-oktar-675-0-174.html
https://www.medimagazin.com.tr/academics/tr-prof-dr-nezih-oktar-675-0-174.html
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arzuluyordum ki sanki başka hiçbir şey beni tatmin 
edemeyecek gibi geliyordu. Kadavra dersinin zorluğu aklıma 
bile gelmiyordu Ergin hatırlatmasa.  

AFL’den kolej kaynaklı çok kişi Tıp tercih etmişti: Haluk, Engin, 
Esat, Özger. Ege tıpta kolejden gelen başka arkadaşlar da 
eklenmişti İnci, İhsan, Hüdaver, Mehmet Hancı, Halit, Hüsnü. 
Diş hekimlerini saymadım.  

Babam tereddüt içindeydi çünkü ona göre ben hep kendimi 
mimarlık, mühendislik yönünde formatlamıştım ama doktorluk 
ona da ulvi bir meslek olarak görünüyor, çekincesi benim 
becerebileceğimden olan kuşkusu idi. Annemin ve dayımın çok 
hoşuna gitmişti. Ablamın tıp nosyonu hiç yoktu onun da 
endişeleri vardı ama benim kafama koyduklarımı 
yapabileceğimden hiç endişesi yoktu ve o yönü ile rahattı. 

Ben aslında doktorları hiç sevmiyordum. Bana çocukluğumda 
akciğer grafimi değerlendirirken tüberküloz diyenler olmuş, 
eklem romatizması geçirirken her gün kanımı almışlar, ızdırap 
veren sayısız Penadur depot flakonlarını yemiştim. Ben eğer 
doktor olursam onlar gibi olmayacak ve hastalarıma acı 
çektirmeyecektim. En doğru tanıyı koyup acı çekmelerine izin 
vermeyecektim. Çocukça ama en saf duygum o zaman 
bunlardı. Bir de tabii benim ve kardeşimin hastalığını net bir 
şekilde öğrenebilecektim. 
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FKB günleri 

Üniversite sınavında bizim zamanımızda ilk 10 dışında bir 

sıralama belki yapılırdı ama bizim haberimiz olmazdı. Doğan 

Dönmez 3., rahmetli Ömer Kaymakçalan 5., Seyhan Topbaş 7. 

olmuştu. ODTÜ giriş sınavında rahmetli Haluk Boz 4. Doğan 

Dönmez 5. Mahir Döğentaş 9. olmuştu.  Sanırım ben ilk 50 

içindeydim. O dönemde istediğiniz yere birden fazla olmak 

üzere kayıt yapabiliyordunuz. Benim puanım her fakülteye 

yetiyordu. Ben Haluk ile beraber Ankara Hacettepe Tıp’a kayıt 

yaptırdık. Esat da bize katılacaktı. Ancak o dönemler siyasi 

çalkantıların, öğrenciler arasında sağ-sol çatışmaların yeni 

başladığı dönemlerdi. Özellikle Ankara çok karışıktı. Ben de bir 

matematik sınavı mağduru olmamdan dolayı Ankara’dan eskisi 

gibi pek hoşlanmaz olmuştum. Ancak en önemli etken 

kardeşimin ve ailemin yanında olmam gerektiği çok ağır bastı 

ve Ege Tıp için de kayıt yaptım ve Hacettepe yerine Ege Tıpta 

okumaya karar verdim.  

Ege Tıp Fakültesinin o zamanlar Ortadoğu ve Balkanların en 

büyük hastanesi olarak lanse edilen Üniversite hastanesi 2500 

yatağı ile yeni yapılmaya başlanmıştı. İlk yıl FKB okuyacaktık. 

Yani Fizik-Kimya-Biyoloji. Bizim fen lisesinde son sene 
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okuduklarımızın benzeri. O nedenle FKB yılları bana boşa 

geçmiş bir yıl gibi gelmişti. Devasa amfilerin dibindeki 

kantinlerden ayrılamıyor pek derslere girmiyorduk. Bir de tabii 

o zaman bilmiyor ve tanımıyorduk ama FKB arkadaşlarımızın 

arasında Sezen Aksu diye biri varmış. FKBde diğer fakültelerde 

okuyanlarla (Diş, Ziraat, Fen,…) birlikteydik. Sezen de ziraat 

fakültesinin öğrencisi idi. Kantinde şarkılar söyleniyor, üst 

düzey şakalar yapılıyor ve çok eğleniliyordu. Kapılmamak olası 

değildi. Sezen kantinin büfe masasının üstüne oturur harika 

şarkılar söyler bizler de eşlik ederdik. Ben de dersleri asmaya 

başladım çünkü lisede alasını okumuştuk.  

Ancak baktım ki bu gidişle daha birinci sınıfta üniversiteden 

kopacağım hemen Sezen’in grubunu terk ettim ve derslerime 

yöneldim. Onun Sezen Aksu olduğunu/olacağını o zaman 

bilmiyordum. Bilseydim belki yanından hiç ayrılmazdım. 
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Tıp Fakültesine girerken aldığım karar #2 

Tıp fakültesine başladığımda hayatımın ikinci önemli kararını 

aldım. Kolejde özellikle Mustafa Şölen Hocanın tarım dersinde, 

Lise’de sosyal derslerde kopya çekerdik. Kimya dersinin 

sınavları kitap açık yapılırdı ama onun dışında zorlandığımızda 

kopyaya sığınırdık. Çok da iyi yöntemlerimiz vardı. Ancak artık 

ciddi bir kavşakta idim. İnsanların sağlığı ile uğraşacaktım. Her 

şeyi bilmem ve kopyaya ne olursa olsun asla başvurmam 

gerektiğine inandım.  Kendi kendime bir söz verdim. Asla ama 

asla kopya çekmeyecektim. Bu kararımdan da hiç geri adım 

atmadım. 

FKB’de bile bir Zooloji sınavında “Nautilus” sorulmuş idi. Ben 

de çizgi filmlere, çocukluk kitaplarına merakımdan kaptan 

Nemo ve onun gizemli gemisini çok beğenirdim. Zooloji 

kitabındaki Nautilus bölümünü adeta yutarak öğrendim hatta 

o kafadan ayaklı hayvanın resmini eksiz yapıp defalarca 

çizmiştim. Zooloji dersi çok zordu. Sınavda tesadüf bu ya işte 

bu nautilus soruluyordu. O zaman çoktan seçmeli tarzda 

değildi sınavlar. Klasik el yazısı ile yanıtlar veriliyordu. Ben 
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ayrıntıları ile bilgi verdikten sonra bir de çok sevdiğim bu 

kafadan bacaklı hayvanın resmini çizip oklarla açıklamalar 

eklemiştim.  

Dedim ya söz vermiştim. Hiçbir sınavda kopya çekmedim. 

Belleğimde ne varsa onu yazdım. Hatta Cumhuriyet Tarihi diye 

bir ders vardı zorunlu. Onda bile herkes kopya çekerken ben 

aklımda ne kaldıysa onları yazmıştım. 

Tabii bu durum çalışmamı da etkiliyordu. Ek yabancı 

kitaplardan anlamadığım ya da eksik konularda param kısıtlı 

olduğu halde yararlanıyordum. Mecmualara daha öğrenci iken 

abone oluyor, önemli kitaplara, textbook, atlas ve seri tıp 

ansiklopedilerini edinmeye çalışıyordum. Babamın bir arkadaşı 

bu durumumu bildiğinden bana tam set 8 cilttik Netter’in Tıp 

ile ilgili harika resimli serisini hediye getirmişti. Aynı şekilde bir 

efsane olan Gray’s Anatomy kitabının orjinalini Ortopedi 

Profesörü olan komşumuz Hakkı Önçağ faydalanmam için 

kemik seti ile birlikte bana vermişti. Kardeşim dışarı çıkamadığı 

için evde ona çalıştığım Latince kelimeleri öğretiyordum. Ders 

gibi tekrar tekrar okuduklarımı ona anlatıyordum; o da 

sıkılmadan dinliyordu. O dönemler hafızam da çok iyi idi. Tıp ile 

ilgiliyse bir okuduğumu bir daha asla unutmuyordum. 
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Kadavra dersi 

Şimdiki modern Tıp fakültelerinde eğitim tarzı çok değişti. Hala 

gerçek insan kadavrası ile anatomi dersi veren üniversiteler 

kaldı mı bilmiyorum ama bizim dönemimizde gerçekten 

kadavra dersi çok önemli bir dönüm noktasıydı.  

Ben çok azimli ve çok hazırlıklı idim. İnanılmaz bir merak ve 

öğrenme arzusu vardı. İnsan vücuduna ben de sahiptim. Sahip 

olduğum en yüce varlık. Onu detayı ile öğrenecektim. Dünyada 

aydınlanmayı ilk başlatanlar kadavra üzerinde çalışma 

yapanlarmış. Bir nevi Leonardo, Herophili, Rufus gibi 

hissediyordum kendimi. Tüm gizemi bu derslerde öğrenecek 

ve çözmeye benim de katkım olacaktı. Bilimin babası 

matematik ise, Tıbbın anasının da anatomi olduğunun 

farkındaydım.  

Kadavra dersinde eşsiz bir hoca olan İsmail Ulutaş 

unutamayacağım ve özellikle iki elinde de tebeşir ile simetrik 

çizmeye çalıştığı beyin ve sinir sistemi anatomisini anlatırken 

duyduğu heyecanı biz de hissederdik. Nur içinde yatsın. 
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Kadavra dersinde her masaya bir insan kadavrası olmak üzere 

dağıtılmışken ilk derste tam ortada simsiyah bir insan akciğer 

organı sergilemişlerdi. Amaçları bizleri sigaradan nefret 

ettirmekti. “Gerçekten bu nedir” diye soran tıp öğrencilerine 

hocalar “aşırı sigara içen birinin akciğeri işte böyle oluyor” 

diyorlardı. Ben zaten sigara içmiyordum. Ama içiyor olsaydım 

da o hafızamdan hiç silinmeyen kömür gibi kapkara akciğeri 

gördükten sonra anında bırakırdım. Aslında içen herkese 

göstermek gerekir. 

Beyin anatomisi disseke ederken her dersin sonunda bir 

hocanın yanına gider ve sözlü sınav geçirirdiniz. Sorulan 

sorulara doğru cevap veremezseniz öğrenene kadar sizi 

kadavra odasından çıkarmazlardı. Doğru cevap veren özgür 

olurdu. Bir derste hala bilinmeyen limbik yolun izlediği 

anatomik yolaklar soruluyor ve göstermemiz isteniyordu. Ben 

dahil hiç kimse bilememiştik ve uzun bir süre odada öğrenene 

kadar mahsur kalmıştık. Bazen Zişan Hoca varsa örneğin, ben 

özellikle odada soruları bilmez ve Zişan hanımla daha fazla 

kalabilmek için çaba harcardım. 
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Kadavra 
dersinde Ben, 
Hüdaver, Halit 
ve Mehmet 
Bostancı. Süha 
da yandan bize 
bakıyor. 

Ekibe bu kez 
İhsan Büyükçalık 
ve İnci 
Haznedaroğlu 
da katılmış. Ben 
oklarla 
işaretliyim. 
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Üsküp Hastanesinde yaz stajı 

Tıp öğrencileri için yabancı ülkede yaz stajı olanağını duyunca 

5.sınıfta iken sınavına katılmış ve çok memnun kalmıştık. Ertesi 

yıl tüm okul için çok sayıda öğrenci arkadaşımızın da bu 

olanaktan faydalanmaları amacıyla yabancı dil sınavlarını 

Mehmet Selçuki ile birlikte düzenlemiş ve bu sistemi 

çalıştırmıştık. 

Ben Üsküp’e gittim. İlk yurtdışı çıkışımdı. O zamanlar İtalyanca 

çalıştığım için yabancılarla İtalyanca konuşmaya çalışıyordum. 

Üsküp’e geldiğimde taksi durağındaki ilk şoföre gitmek 

istediğim yerin adını ve adresini gösterdim. Üsküp o zamanlar 

ayrışmamış olan Yugoslavya’ya bağlı bir şehirdi ve başkanları 

Tito sağ idi. Gideceğim yerin adı “KMARSMIS” olarak yazılıydı 

kâğıtta ve ben de o ana kadar ne olduğunu bilmiyordum. Ben 

şoförle önce İtalyanca konuştum. Baktım anlamıyor bu kez 

İngilizce sordum. Yine anlamadı ve sırada bekleyen diğer 

şoförlere dönüp ve çok anlaşılır bir Türkçe ile “Gelin lan şuraya 



  Dr.NO   

127 
 

bu Grek bir şeyler soruyor.” Diye bağırdı. Benim üzerimde mavi 

kot ve o zamanlar moda olan mavi-beyaz bir Şilebezi gömlek 

vardı. Bu kadar mavi beyaz olunca beni Yunanlı zannetmişti 

şoför. Bir de aradığım isim bir Yunanlı isme çok benziyordu. 

Sonra şoför hastane kampüsünde çalışan sanırım sevgilisi 

hemşireyi buldu ve Kmarsmis’in ne olduğunu öğrendi ve bu 

arada akşam için randevularını bile ayarladılar. Aralarında 

Türkçe konuşuyorlardı. Beni Yunan zannettikleri için çok 

rahattılar. Neyse Kmarsmis o zaman Tito’nun ülkesindeki tıp 

öğrencilerine ait komünist birliğin baş harflerinin 

birleşmesinden olan bir isimmiş. 

Ben Üsküp Hastanesinde Prof.Plasevski’nin yanında 

endokrinoloji kliniğinde 1 ay çalıştım. Orada Yakup Efendi diye 

yine Türk asıllı bir sağlık memurunu tanıdım. O zamanlar 

Yugoslavya’da eğer zor gelir de tıp fakültesini bitiremezseniz 

bitirebildiğiniz yıla kadar olanını sayıp sizi ona göre sağlık 

sisteminin bir kademesinde resmi olarak çalıştırabiliyorlarmış. 

Yakup Efendi Tıp fakültesini 4.sınıfa kadar okumuş ve daha 

ileriye gidememiş. Onu sağlık memuru olarak işe almışlar. 

Hastanede çok sayıda Afrika’lı tıp öğrencisi vardı. Hepsi 

Tito’nun bursu ile okuyorlardı. Afrikalı öğrencilerin lideri 
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Zaire’li ile dost olduk. Bir gece o ve Yugoslav bir tıp öğrencisiyle 

birlikte evlerinde yemek yedik ve sohbet sırasında Muhammed 

Ali ile Fraizer’in boks maçı ve resimleri gündeme geldi. Benim 

Müslüman olabileceğim akıllarına gelmediği için Muhammed 

Ali ile dalga geçercesine konuşmaya başlayınca ben de 

Muhammed Ali’nin o maçta çenesinin kırık bir halde 

dövüşmeye devam ettiğini söyleyip koruyunca benden özür 

dilemiştiler.  

Benim beyaz doktor önlüğüme N ve O harflerini işlemiş idi 

annem karışmasın diye. Prof.Plasevski beni her gördüğünde o 

zaman koalisyonda olan Ecevit ve Erbakan’dan Necmettin 

Erbakan’a ithafla bana hep Necmettin diye biraz da alayla hitap 

edip kızdırmak istiyordu.  

Arnavutluk sınırına yakın Ohrid gölüne gidişimizi, Politika 

adında Türkçe çıkan gazeteyi her gün alıp okuyuşumu, Üsküp 

futbol takımı Vardar’ın bir Yunan takımı ile yaptığı hazırlık 

maçına gidişimi, Türk bölgesinde kaçak oynanan paralı 

tombala oyununu ve 15 dakikada bir dolup boşalan börekçi 

dükkanını unutamıyorum.   

 Üsküp Vardar nehrinin eski (Gazi Baba) ve modern olmak 

üzere ikiye böldüğü o zaman özerk bölge olan Makedonya’nın 
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sevimli bir şehriydi. Bizim her iki tarafın büyüklerinin göç 

ettikleri şehirleri dolayısıyla memleketlerini de görme imkânım 

olmuştu.   

Otobüsle Bulgaristan üzerinden döndüm İstanbul’a. O 

dönemde çay karaborsada idi. Otobüs çay paketleri ile tıka 

basa dolu idi. Herkesten para toplandı gümrük memurlarına 

rüşvet vermek için. Bende çay olmadığı için para toplanırken 

ben vermedim, biraz kuşkulanmışlardı ama ben sorun 

çıkarmam dedim. O zamanlar üç beş paket çay ile bir hafta 

sonu İstanbul tatili yapmak karlı ve revaçtaymış. 
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Sendromlar 

Tıp fakültesi öğrencisi iken dikkatimi çeken bir olgu olmuştu 

klinik derslerine başlarken. Sendromlar denen bir hastalık 

kümesi. Hastanın yakınmasına semptom, hekimin muayene ile 

bulduğuna belirti deriz. İşte bu kümelerden oluşan özel 

hastalıklar oldukça geniş bir yer tutar. Mehmet Selçuki ile 

birlikte bu tüm sendromları bir bir not tutarak biriktirdik ve 

sonunda ben onları daktilo ile ikiye bölünmüş A4 kağıdına 

geçirdim. O zaman bilgisayar ve yazıcılar yok tabii. Bir kopya 

bana bir kopya Mehmet’te olacak şekilde ciltledim. Hala durur 

bende. Bazı sendromların renkli çizimlerini bile yapmışım. 

Sınavlarda da epey soru çıkardı sendromlardan. 

Farmakolojiden Dündar Hocamız ilaç firmalarından temin 

ettiği bir miktar parayı yapacağı yıl sonu sınavında birinci 

gelene hediye edeceğini açıkladı. İlan ettiği tarihte şimdi 

anımsamadığım bir nedenle erteleme yaptı. Ben iyi 

hazırlanmıştım. Sınav önceden belirlenen tarihten epey bir 

zaman sonra yapıldı. Ben o zaman zarfında bir çalışma sistemi 

geliştirdim. Tersine çalışma diye bir sistem. Örneğin bir ilacın 

hem ticari ismi hem de jenerik ismi vardır. Soruyu ticari 
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isimden yaparsanız jenerik ismi çağrıştırır. Ben jenerik isimleri 

ayrı çalışıp ticari isimleri çağrıştırmasını da yapacak tarzda 

bildiklerimi gözden geçirirken tersinden bir değerlendirme 

yaptım. Sınavda çok çalışkan olan 3 kız (Nilgün Kültürsay, 

Nazan Öncel, Fatma Aşkar) arkadaşım ile tek erkek olarak 

benim birinci olduğumuzu açıklamıştı Dündar Hoca ve parayı 

aramızda paylaştırmıştı. 

Gastroenteroloji stajı yaparken hiç görmediğimiz karaciğer 

biyopsisi için bir hastanın odasında Mehmet ile bekliyoruz. 

Hastanın ileri bir sarılığı var. Bir türlü nedeni bulunamamış ve 

en sonunda karaciğer biyopsisine karar verilmiş. Hastanın 

sarılığı gerçekten çok ağır görünüyordu. Adeta kavuniçi bir 

boya fıçısına girip çıkmış izlenimi veriyordu. O zaman asistan 

olan Eren Akçiçek yapacaktı biyopsiyi. Biz yatakta yatan kadın 

hasta ve kocası odada bekliyoruz. O arada hastanın kocası 

hastanın yatağının altından bir kasayı sürükleyerek ortaya 

çıkarttı. Kasa portakal doluydu. Bize ikramda bulundu. Sonra 

portakal dolu kasayı tekrar yatağın altına yerleştirirken ben de 

yardım ettim ve o arada yatağın altında 2 tane daha portakal 

yüklü kasanın olduğunu fark ettim. “Portakal seviyoruz galiba” 

dedim. Hastanın kocası “sürekli tüketiriz çok severiz karı-koca” 

dedi. Neyse sonunda asistan abimiz geldi. Biyopsi için hazırlık 
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yaparken ben portakal kasalarından bahsedince “Hay Allah 

nasıl da fark etmemişiz! Biyopsiye gerek kalmadı, bu sarılık 

değil karotene bağlı” dedi ve biz karaciğer biyopsisi nasıl yapılır 

öğrenemedik. 

Dermatoloji hocamız Cemal Gezen çok titiz biriydi, Nefis bir dia 

kolleksiyonu vardı. Klinik öncesi derslerde öğrenci sayısını az 

görünce yoklama yapmıştı. Ben ve ortalama 25 kişi sürekli 

derslere girenlerdendik. Ben hiçbir derse girmemezlik 

etmezdim. Cemal Hoca “bu derse girenlere staja geldiklerinde 

staj yazılı sınavlarına 10 puan ekstradan ekleyeceğim” diye bir 

söz verdi. Dermatoloji sınavında ben yazılıdan 96,5 almıştım. 

Arkadaşlardan İnci Haznedaroğlu (Erkin) hocaya verdiği sözü 

hatırlatınca Cemal Hoca hemen “tamam” dedi ve benim 

Dermatoloji staj notum 100 üzerinden 106,5 oldu. 

 
 

 

 

Tıp öğrencisi iken Mehmet 
Selçuki ile yazdığımız 
“Sendromlar” adlı 2 nüshalı 
kitap ve 74. Sayfa örneği.  
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Fakülte mezuniyet tezi 

Staj yaparken cerrahi dallarını düşünüyordum. Çocuk Cerrahisi, 

Plastik Cerrahi ve Beyin Cerrahisi. Psikiyatriden zaten onun 

stajını yaparken vaz geçmiştim. Plastik Cerrahi ayrı bir dal 

değildi o zaman Ege’de. Önce Genel Cerrahi’ye gireceksin 

sonra Plastik Cerrahiye yöneleceksin. Beyin Cerrahisi zordu 

ama stajda Erdem Hoca’dan ameliyata girmek istediğimi 

söyleyince beni bir arka çukur tümör ameliyatını izlemek üzere 

ameliyathaneye girmeme izin verdi. Ümit Trakya ile Saffet 

Mutluer bir çocukta ameliyat yapıyorlardı. Önce üçgen sonra 

yuvarlak uçlu ile burr-hole açtılar. Gigli testeresi ile kraniotomi 

yaptılar. Durayı açıp tümörü ponksiyone ettiklerinde sarı 

renkte ve berrak bir sıvı aspire ettiler. Saffet abi hemen “Bu bir 

pilositik kistik astrositom” dedi. Vay be dedim içimden nasıl da 

bildi. Çok etkilenmiş idim. Bir başlangıç için fakülte tezimi 

Nöroşirürji’den almaya karar verdim. Bizim zamanımızda 

Nöroşirürji stajı seçmeli idi. İsteyen yapıyor, istemeyen 

yapmıyordu. Çoğu öğrenci de o kadar yoğun tempoda bu stajı 

genelde seçmiyorlardı. Bizim grupta bir ben bir de Mehmet 
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Selçuki Nöroşirürji stajını seçmiştik. Zaten sonra ikimiz de 

Nöroşirürji uzmanı olduk. 

Daha ileride yine sözü geçecek ilk düşüncelerim ama aslında 

benim çabam adenozin monofosfatın (AMP) beyin 

tümörlerindeki rolünü araştırmaktı. Ama ne kadar çabalasam 

da bu çalışmayı yapabilecek bir ortam hele bir tıp öğrencisi 

seviyesinde olası olmadı. Bunları Erdem Tunçbay Hocaya 

anlattığımda beni ilgiyle dinlemişti ve sonrasında “Pediyatrik 

Çağda Beyin Tümörleri” konusunda mutabık kaldık. Mehmet 

Selçuki de “Akustik Nörinomları” tez konusu yaptı. Erdem Bey 

beni hemen Saffet Abiye yönlendirdi ve dosyaları incelemeye 

başladım. Daha öğrenci iken Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahı 

olmayı, Beyin Tümörleri ile ilgilenmeyi ve özellikle de Pediatrik 

olgulara eğilmeyi planlıyordum. 
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Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz 

Tıp fakültesinde okurken iki kez askere çağrıldım. Hele 

ikincisinde epey korkmuştum çünkü boyumu kilomu ölçüp tabi 

daha üniversiteyi de bitirmediğimden dolayı er olarak askere 

alacaklardı beni. Ne olduğunu anlayamadık. Üniversitede 

okuduğuma ait belge askerlik şubesine gidiyor ama beni yine 

askere alıyorlardı. Neyse komşumuz emekli albay Rıfat Bey 

(Rıfat Doğan) olaya el koydu ve durumu çözdü. Benim iki yerde 

nüfus kaydım görülüyormuş. Birisi Bornova diğeri Tepecik. 

Babam evlendiğinde Tepecikteki kaydı sildirmediğinden o 

kayıtlara göre askerlik çağım gelmiş oluyordu. Diğer kayıtta ise 

askerliğimi hem de komando olarak yapmış, motorlu taşıt 

ehliyeti vardır diye görünüyordum. Peki benim okuldan 

gönderilen halen öğrencimizdir belgeleri nereye gidiyordu 

bilinmez. Sorun çözüldü ve ben Bornova’daki askerlik 

şubesinden izlenmeye başlandım ve halen de tıp fakültesi 

öğrencisi olduğum kayda geçti.  

O dönemlerde televizyonda Aziz Nesin’in “Yaşar Ne Yaşar Ne 

Yaşamaz” diye bir oyunu sahneye konmuştu. Ben kendimi o 

oyundaki Yaşar’a benzetmiştim. 
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Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanı, bürokrasinin acımasız 

kuralları içinde hayat mücadelesi veren ve önüne çıkan 

bürokratik engellerin hiçbirini aşamayan Yaşar Yaşamaz isimli 

kahramanın, yaşam mücadelesini konu edinir. Eser ilk önce 

1948 yılında radyo oyunu olarak yazılır. 1950 yılında tiyatro 

eseri olarak sahnelendikten sonra 1973 yılında filme aktarılır. 

Televizyon dizisi ve çizgi romana uyarlanan eser, 1977 yılında 

roman olarak yayınlanır.   

Aziz Nesin’in ne kadar usta bir mizah yazarı olduğunu yazmaya 

gerek yok ama ustayı bu vesile ile bir kez daha rahmetle 

anıyorum.  
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Üniversite Tıp Fakültesi yıllarında yıllık için çizdiklerim. 
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ECFMG sınavı ve Kanada denemesi 

Yurtdışında ihtisas yapma fikri Hüsam, Haluk ve Esat’la birlikte 

kafamızda yer etmişti. Amerika dışından geleceklerin ECFMG 

sınavını vermeleri isteniyordu. Ben sıkı hazırlandım sınav için. 

Saat tutuyordum sorulara yanıt verirken. Sınav Ankara’da 

yapıldı. Ben daha sınavın tam ortasında iken tüm sorulara yanıt 

vermiştim bile. Kalan zamanı soruların üzerinden bir daha 

geçmekle harcadım. Sonradan anladım ki sınava hazırlanırken 

süreyi hatalı ayarlamışım. Bir soruya 1 dakika ayıracağıma 30 

saniye tutmuşum ve o nedenle de sınavı çok erken bitirmiştim. 

Her sene bir iki konuya ağırlık veriyorlarmış. O sene nöroloji ve 

EKG soruları ağırlıktaydı ve bana kolay gelmişti. Amerikan 

ECFMG sınavının bilimsel bölümü kazandım ama İngilizce 

bölümünü geçemedim. İngiltere’de iken sadece İngilizce 

sınavına tekrar girdim yine kazanamadım. İngilizceden 25 soru 

soruluyordu. Örneğin bir sözcük veriliyordu ki benim hiç 

karşılaşmadığım bir sözcük ve bunun aşağıdakilerden hangisi 

eşanlamlısıdır? diye soruluyordu. Yanıtlar arasında yer alan 
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sözcükleri de ilk kez görüyordum. Hüsam’ın İngilizcesi çok 

iyiydi. İngilizce ’den İngilizceye sözlüğü ezberlemişti. O dahi 

defalarca girmesine karşın bu sınavı veremedi ve Amerika’ya 

ancak Amerika’da doğmuş birisiyle evlenerek yerleşebildi. 

ABD olmayınca bu defa Kanada hedeflendi. O zaman Fransızca 

isteniyordu ve sınavları (MCCQE) bize en yakın olarak 

Tahran’da yapılacaktı. Ben sınava başvurdum ama İran’da 

savaş çıkınca bu düşüncem de suya düştü.  

 

 

Amerikan yabancı tıp mezunları 
değerlendirme sınavı (ECFMG) için çektirdiğim 
fotoğraf. Aynı zamanda Tıp fakültesi 
diplomamda da bu resmi kullanmışım. Liseye 
girerken aldığım bir kararla saçlarım oldukça 
uzun. O zamanların modası. 
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Hacettepe Nöroşirurji 

Bizim dönemimizde henüz TUS yoktu. Tıp fakültesini bitiren 

istediği yerin sınavına girebiliyordu. Ben de o zaman Ege’de 

Plastik Cerrahi Anabilim dalı olarak açılmadığından gazetede 

okuduğum ilana bakarak bir Cuma sabahı Hacettepe 

Üniversitesine gittim. Plastik Cerrahi asistanlık sınavına girmek 

istediğimi söyledim. Görevli kız sınavın Perşembe günü 

yapıldığını bugün için bir sınavın olmadığını söyleyince ben 

hayretler içinde “ama gazete ilanında bugün diye yazıyor” 

dedim. “Haklısınız ama bir yanlışlık olmuş, sınav dün yapıldı.” 

deyince ben “peki başka nerenin sınavı var? diye sordum. 

“Pazartesi Beyin Cerrahisi asistanlık sınavı var” dedi görevli kız.  

Ben hafta sonunu Ankara’da geçirdim. Nöroşirürji’ye ait sınav 

hazırlık notlarım yanımda yoktu. Bu arada Hacettepe Plastik 

Cerrahisini gezdim ve başkanının bir kadın hoca olduğunu 

öğrendim. Kısmetimde yokmuş deyip Pazartesi günü 

Nöroşirürji sınavına girdim. Sınava çok kişi katıldı ama 

içlerinden bir tane bile Hacettepe mezunu öğrenci yoktu. Sınav 
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yazılı ve klasik usulle yapıldı; sorular bana göre basitti ve 

ayrıntılı olarak yazdım. Aslında asıl kaygımız o dönemlerde bir 

ihtisasa girilmez ise askerlik yapmak zorunda kalacak 

olmamızdı.  

Sınav sonucu bana bildirilmedi. Ben de merak içindeydim ve 

epey bir zaman sonra Ankara’ya sınav sonucunu öğrenmeye 

gittiğimde sınavı kazandığım ve derhal göreve başlamam 

istendi. Ben hazırlıksız olarak apar topar Hacettepe’de göreve 

başladım. Asistan sayısı 30’un üstünde idi. İki günde bir nöbet 

vardı. Asistanların kaldığı bir lojmanda kalıyordum. Aykut 

Erbengi Hoca kliniğe ilk girdiğimde beni odasına çağırdı ve 

Hacettepe’yi överek “Burası hiçbir yere benzemez” Sen 

çalışkan bir öğrenciye benziyorsun” “Burada gelecek endişen 

olmasın, ihtisası aldığında yerin hazır, Eskişehir, Sivas bize 

bağlı, istediğin yere seni alırız” diyerek benim fikrimi sormadan 

geleceğim ile ilgili bir hayat planı çizmişti bana.    

Ben yeni mezun bir doktordum. “Benim hastam ölmemeli.” 

diye bir saplantım vardı. Ama ilk ameliyata girdiğim gün hem 

de bir epidural hematom olgusu masada eksitus oldu. Tüm 

cerrahlar salonu terk ettiler ve ben tek başıma saçlı deri cildini 

kapattım. Yoğun bakımlarının adı Devamlı Bakım idi. Nöbete 
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kalan tüm ekip bir acile koşturuyor, bir “hasta fenalaştı” 

telefonu ile devamlı bakıma koşturuyordu. Baş asistan Ankara 

sprinter şampiyonu imiş (Yamaç Taşkın). Yetişmek olası değil. 

Ben Hacettepenin labirent gibi koridorlarında kayboluyorum 

ve beni telaşla arıyorlardı. Siyasi ortam gergindi. Diğer 

bölümlerin asistanları arasında gerginlik vardı. Acil serviste 

hastaya takılı serum şişeleri havada uçuşuyor, karşı görüşlü bir 

asistanın suratında patlıyordu. Birbirlerine kötü 

davranıyorlardı “Hastanın Towne pozisyonunda grafisi neden 

çekilmemiş?” “Jennett’in kitabının 1021’nci sayfasını 

okumadın mı?” diye kıdemli asistan çömez acil servis 

asistanına bağırıyordu. Bryan Jennett o dönemde temel 

nöroşirürji kitabının yazarı idi ve o kitabın sadece 365 sayfası 

vardı. Beşinci yılını doldurmuş bir kıdemli cerraha uzmanlık 

verilmeyeceğini 10 günde ben anlamış ama o daha farkında 

değildi. Aşırı yorgunluktan 10 gün uyku uyumamış ve sağlığım 

bozulmuştu. Zorla izin alıp bir uzun bayram tatilinde İzmir’e 

döndüm. Beklediğim gibi çıkmamıştı Hacettepe. Hızlı dönen 

dişli çarkları dışardan bakınca çok iyi çalışıyor görünüyordu 

ama o çarkın bir dişlisi olunca ezildiğini hissediyordun. Artık 

orada devam edemezdim ama en azından Nöroşirürji’nin nasıl 

bir şey olduğunu anlamıştım. Sol ayağımın tırnağı düşmüştü. 
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Bir sabah gazeteyi elime aldığımda bembeyaz hiçbir şeyin basılı 

olmadığını yani halüsinasyon görüyordum. Zihnim isyandaydı 

ve dinlenmem gerekiyordu. Ben de öyle yaptım. Ege’de ihtisas 

için kadronun açılmasını bekledim.  

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Hasta çıkış notlarının ve ameliyat 
raporlarının daktilo ile yazıldığı 
dönemden bir fotoğraf. 
Asistanlığımın ilk yıllarında hasta 
raporları karbon kağıdı ile 2-3 
nüsha yazılır ve dosyasına 
konurdu. Ben ilk maaşımla 
Remington marka yeşil bir 
daktilo almıştım. O zamanlar bir 
bilgisayar yazıcısı gibi hatta daha 
işlevsel bir durumda idi 
daktilolar. On parmak ile 
yazmayı öğrenmeyi hiçbir zaman 
denemedim.  
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Egeye Dönüş ve Brüksel anıları 

O arada aslında öğrenci iken devam ettiğim Prof.Pietro 

Ferrari’nin İtalyanca derslerine geri döndüm. Bornova’da 

Levantenlerin bir evinde kirada oturan Ferrari bize 

üniversitede iken ücretsiz İtalyanca dersi verirdi. İtalyanca 

Dante’nin kuralları öncülüğünde çok mantıklı her sözcüğü sesli 

harfle biten fonetik bir dildi. Dişi olan “a” erkek olan “o” ile 

sonlanan kuralları. Kuralları ihlal eden ezberlenecek kadar az 

kural dışı olayı vardı. Almanca gibi kural bozgunu ya da 

Fransızca gibi bir ses çıkartıp 5 harf yazılan bir dil değildi. 

Hemen hemen yazıldığı gibi okunan bir dil. Altı ayda konuşabilir 

hale gelebiliyordunuz. Ben de aslında Padova Üniversitesinden 

bir burs bile kazanmış olduğum halde İtalya’ya o dönemde 

pasaportumu yenileyemediğimden gidememiştim. 

Ege’de kadro açılınca Nöroşirürji sınavına girdim. Refik Seylan 

ile birlikte ihtisasa başladık. Aslında bildiğim bir klinikti ancak 

Nurcan Özdamar daha Yaşargil’in yanından dönmemişti. 

Erdem Tunçbay başkanlığında Mehmet Eti, İzzet Övül ve Saffet 

Mutluer öğretim üyeleriydi. Raporlar epikrizler daktilo ile 
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yazılırdı. Asistanlar arasında Irak’lı Mehmet Bayatlı çok renkli 

bir kişilikte idi. Sonra Suudi ama Türk kökenli Gilman Al-Ahmadi 

katıldı aramıza. Nurcan abi kliniğe döndüğünde nöroşirürji’de 

mikroskop kullanmanın çok önemli bir şey olduğunu hemen 

kavradım. Erdem Hoca çok hümanist biriydi. Kompleksi yoktu. 

Yaşargil Hoca’yı ülkesine getirmeyi çok istediği halde 

Yaşargil’in “beni Türkiye’de askerlere mi tutuklatacaksın” 

deyince aralarının bozulmuş olduğunu kendisinden 

dinlemiştim. Yaşargil Hoca’nın o dönemde askerlik 

yapamadığından, asker kaçağı sayılması olasılığı gündemdeydi. 

Ben nöroloji rotasyonu yaparken bir ilanda gördüğüm 

Belçika’da mikronöroşirürji kursuna başvurdum ve Brüksel’e 

gittim. O zaman komşumuz olan Müyesser Öğretmenin oğlu 

Mehmet Boran Resne’nin evinde kalacaktım. Prof. Jean 

Brihaye, Yahudi asıllı meşhur bir beyin cerrahı idi. Onun 

kliniğinde açılmıştı kurs. Benden başka bir Brezilya’lı ama 

benden çok kıdemli bir beyin cerrahı daha vardı kursta. Brihaye 

ile hem ameliyatlara giriyoruz hem de Dr.Ploncard’ın 

mikronöroşirürji kursuna katılıyordum. Brihaye ile tüm 

hemisferi kaplayan dev bir AVM’si olan bir çocuğun 

hemisferektomi ameliyatına yardıma girmiştim.  
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Laboratuvarda önce silikona sonra sıçan karotisine sütür 

atıyorduk mikroskop altında. O zamanki teknikle damara sütür 

atılırken silikon bir boru yerleştirilirdi 1mm altındaki sıçan 

boyun damarının içine. Ben başlangıçta bir türlü bunu 

beceremiyordum. Halbuki saniyelik bir işti. Ama çalışa çalışa 

püf noktasını yakalayınca ne kadar kolay olduğu ortaya 

çıkıyordu. Brezilyalı beyin cerrahının sıçanı ertesi sabah yaşıyor 

benim anastomoz yaptığım ise ölüyordu. Sonra, çalıştıkça 

benim sıçanım da yaşayınca evde Müyesser Hanım artık 

öğrenmiş: “Bugün yüzün gülüyor sıçanın bu sefer yaşadı 

galiba” diyerek teyit istiyordu. Mehmet Boran bana çocukken 

“uçurtma nasıl yapılır ve uçurulur” dersi veren çok sevdiğim bir 

abi idi. Belçika’lı eşinden ayrılmış bekar yaşıyordu. Bir gün evde 

“bir hafta sonu beraber bir yemek yapalım” dedi. “Neler 

seviyorsun”. Ben böreği çok severim dedim. Başka dedi “Muz” 

o da “Çok iyi dedi ben de bunları severim bir de “dana jambon”. 

Tamam dedik ve biz sevdiklerimizden oluşan bir yemek yaptık. 

Ancak içinde hep sevdiğimiz şeyler olmasına karşın o yemekten 

pek zevk almamıştık ve bir daha ben de ne istedim ne de 

denedim bu yemeği.   

Brüksel’deki Jules Bordet Nöroşirürji Enstitüsünün üst 

katlardaki yoğun bakımının dört bir yanı camlı idi ve dışarısı 
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görünüyordu. Hastanedeki öğle yemeğine tüm cerrahlar 

katılıyor ve eli beyaz eldivenli garsonlar servis yapıyorlardı. 

Menüde balık ve beyaz şarap vardı.  

Kurs bitmişti ama benim o zamanlar ve hala gizemi tam 

çözülemeyen vazospazm ile ilgili bir projem vardı ve baziler 

arteri ortaya koyan bir hayvan modeli gerekli idi. Brihaye 

benim Brüksel’deki kalışımı ücret almadan uzattı. Brezilyalı 

cerrah ülkesine dönmüştü. Ben laboratuvarda yalnız 

kalmıştım. Önce sıçan baziler arterini denedik klivusu drille 

açarak ancak çalışma ortamı çok dar olunca Brihaye 

laboratuvara ada tavşanı getirdi. Ada tavşanlarında klivusu 

drilleyip baziler arteri ortaya koyup bir model oluşturmuştum. 

Bir sabah laboratuvarda bana yardım eden Fransız kadın 

(İngilizce bilmiyordu) eliyle gelmemi işaret etti. Beni 

hastanenin bodrumuna indirdi. Ben önce çekindim, maksadını 

anlayamadım. Kadın ısrarla gelmem için işaret ediyordu. Sonra 

anlaşıldı ki bana üzerinde deney yapılan bir gorili göstermek 

istiyormuş. Ben kafeste duran gorile iyice yaklaştım. Parmak 

üstündeki kıllarını hala anımsıyorum. Göz göze geldik. Hırsla 

kafesin parmaklıklarını sarstı. İlk defa bize en yakın olan bir 

canlıyı bu kadar yakından gözlüyordum. KBB cerrahı gorilin 
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kulağında geliştirmeye çalıştığı bir işitme cihazı ile ilgili 

deneyler yapıyormuş Fransız kadının söylediğine göre.   

 
 

 

 

 

Brüksel Jules Bordet 
Enstitüsünde mikro-nöro-
şirürji laboratuvarında 
çalışırken. 

Tunçbay başkanlığındaki Ege Nöroşirürji ailesi. 
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Dr.NO 

Beyin Cerrahisine girdiğimde klinikte bana ilk kez 

Prof.Dr.Saffet Mutluer böyle hitap etmişti. Ian Fleming'in 

kitap serisinin kahramanı olan James Bond'un 1962 yılında ilk 

çevrilen filmin adıdır "Dr.No". 

Bu film ile ilgili bazı ilginç notlar: 

* James Bond karakteri için öncelikle teklif Cary Grant’a 

götürülmüş ancak tek bir filmde oynayabileceği ve yaşı 

nedeniyle vaz geçilince birçok düşünülen aday sonrası Sean 

Connery'de karar kılınmış. Aslında Sean Connery çok erken 

yaşlarda (17) saçlarını kaybetmiş ve bu filmde biri kuru diğeri 

yaş olarak iki peruk kullanılmış. 

* Filmin kadın başrol oyuncusunun seçimi de ilginç. Bir ıslak t-

shirt yarışmasına katıldığı resmi ile yapımcının oynatmaya 

karar verdiği isim Ursula Andress. Ancak sesinin kalın ve tuhaf 

aksanı nedeniyle seslendirmeyi bir başkasına yaptırmışlar ve 

Ursula bu ilk filmi için apar topar getirildiği Jamaica'da 2 hafta 

içinde filme hazırlanmış. 

*Filmin çekildiği sırada ve önceleri Jamaica Britanya kolonisi 
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iken filmin gösterime girmesinden 2 ay önce bağımsızlığına 

kavuşmuş. 

*Sesi daha önceden duyulmasına karşın Dr.No karakteri 

(Joseph Wiseman) filmin ancak 1 saat 27. dakikasında belirir. 

* Dr.No film adı, Japonya'da hatalı bir çeviri sonucu "We don't 

want doctors" (Doktorlara hayır) olarak lanse edilmiş, yanlış 

son anda düzeltilmiş. 

* ABD başkanlarından John F. Kennedy Ian Fleming hayranı 

bir okuruymuş. En beğendiği kitabının "With Love from 

Russia" olduğunu bir röportajında belirtince film proje ekibi 

Dr.NO filminden sonra Rusya’dan Sevgilerle filmini çekmişler. 

‘Rusyadan Sevgilerle’ filminin gösterime girmesinden bir ay 

sonra JFK suikasta kurban gidiyor. 

Kaynak ve daha fazlası için: 

IMDb https://www.imdb.com/title/tt0055928/?ref_=nv_sr_1 

Yapım yılı: 1962 Yönetmen: Terence Young Film bütçesi: 1 

milyon sterling IMDb notu: 7,3 

Bu kitaba da bu nedenle “Dr.NO” adını verdim. Arkadaşlar ve 

lise dönemdaşlar arasında da yazışmalarda kullanırım sık sık. 

Pazar günleri o hafta içinde çizilmiş yabancı ve yerli 

karikatürlerden seçtiklerimi sevdiklerime gönderirken de 

Dr.NO’yu kullanırım. NO derken ilgilendiğim Nöro-Onkoloji’yi 

https://www.imdb.com/title/tt0055928/?ref_=nv_sr_1&fbclid=IwAR108v3bok2-LVIcZXv9cclmi7UuabJPyP7FhY9_V9KMk_NMY87pNsK4CIo
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de çağrıştırdığından olacak, JB filminde kötü karakter rolünde 

olsa bile kanıksadığım bir kısaltmam bu aslında.  

 

 

 

 

 

 

 

Unutulmaz Dr.NO filminin afişi ve flaş başrol kadın oyuncusu Honey rolündeki 
Ursula Andress.. 
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“Double zero meetings” 

İşler iyi gitmediği zaman ya da tam tersi mutlu anlarınızda 

toplantı düzenlediniz mi? Kendi başınıza. Mutlaka bir köşeye 

çekilip durum değerlendirmesi yapmışsınızdır. İşte böyle 

anlarda benim bir sistemim var. O da Dr.NO ve ajan 007’den 

sonra esinlendiğim bir sistem. Benim içsel ajanlarım: 001, 002, 

004, 005, 006, 007, ve 009. Okul numaralarımın rakamları. Her 

ajanın duygu durumu, önemsedikleri ve korudukları değerleri 

ve yetenekleri var. Hepsinin söz ve oy hakkı var. Toplanılır ve 

bir karara varılır. Tek sayı olduğu için ortada kalınmaz bir karara 

varılacaksa.  

001 Basit insani iç güdüleri en önde tutar. Biraz eski beyin 
işlevi gibi. 

002 Sağlık ona göre en ön plandadır. Sigara hiç içmez. 
Dünyada en kuvvetli duygu sevgidir der durur. 

004 Denge en önemli kaygısıdır. Terazi burcunda 
olduğunu her daim anımsatır. Tek kusuru alkolü 
nedense çok sevmesidir. Bir de arabada hız yapar. 

005 Temel bilimcidir. Hemen karar vermez. Araştırma 
sonuçlarını ister. Kafası akademik çalışır. Devamlı 
kanıt peşindedir. 
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006 Coşku doludur. Hemen havaya sokar insanı. Sohbeti 
hoştur ama fazla dinlersen olmadık konulara sapar.  

007 En iyi yetişmiş ve donanımlı olandır. Mantık ve sezgi 
yani beyin ve kalp ortak çalışır. Çoğu kez onun dediği 
olur. Genelde sınavlara, ameliyatlara o girer. 

009 Sessizdir. Sanat en değer verdiği olgudur. Ayrıca 
özellikle sanatta son derece yeteneklidir. 

 

Hepsi çift sıfırla başladığı için toplantıların adı çift sıfır 

toplantılarıdır. Toplantıları genelde 007 yönetir. Ama gündem 

her ajan tarafından da oluşturulabilir. Bazı durumlarda karar 

çıkmaya bilir. Oylamaya katılmayan olabilir. Muğlak 

durumlarda aralarında hiç siyasetçi olmadığı için bütün yükü ve 

sorumluluğu yine 007 yüklenir. Gerçekten de bazen 

beklenmedik sonuçlar da çıkar bu toplantılardan. Ama 

sonunda hepsi bu toplantıların gerekli olduğu görüşündedirler 

ve sık sık toplanma talepleri gelir. Kitapta bahsettiğim önemli 

hayat kararlarının alınması bu toplantılarda ve oy birliği ile 

alınmış kararlardır. Bir ajan şiddetli muhalefet gösterirse o 

kararın alınması zorlaşır ve sürüncemede kalır. Ancak o ajan 

zamanla yumuşar ya da fikir değiştirirse konu tekrar gündeme 

gelebilir.  
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Toplantılar sıkıcı olmaz tavsiye ederim siz de deneyebilirsiniz. 

Hem de istediğiniz zaman ve yerde toplanabilirsiniz. Toplantıya 

kimse gelmemezlik yapamaz.   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablam Kars İlk okulu sonrası 
Çınar Koleji ve Robert Kolej 
‘de (sonradan Boğaziçi 
Üniversitesi oldu.) okudu. 
“Okuduğum her okulu 
yıkarak geçtim, Robert Koleji 
yıkamadım ancak adını 
değiştirdim” der. Ve ben. 
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Ege Nöroşirürji 

Nörolojik bilimler o dönemde Ege’de en parlak günlerini 

yaşamakta idi. Nöroloji’de çok yetkin birbirinden oldukça farklı 

tıp, yaşam felsefesi, siyasi görüşte olan hocalar hep beraber 

aynı tartışma ortamında olurlar ve birbirlerine saygılarında 

kusur etmeksizin son derece çağdaş bir şekilde bilimsel 

görüşlerini serbestçe ifade ederlerdi. Cumhur Ertekin Hoca çok 

zeki idi ve hem önündeki kâğıda karikatür çizer hem de 

tartışmaya bilimsel katkı yapardı. Kamuran Kumral Hoca bize 

sonradan yasaklanan karotis ve vertebral anjiyo için de brakiyal 

artere pikür atmamız için gözü ile sinyal çakarken yeri geldikçe 

Nöroloji Kliniğinin hiç evlenmemiş başkanı Bedriye Kot hocayı 

kıpkırmızı yapan laflarından birini sokuştururdu. Penfield’in 

yanında çalışmış olan odasında abdest alıp namaz kılan Ahmet 

Satoğlu bir Hollywood filmi seyretmişçesine EEG (beyin 

elektrosu) okur ve neredeyse tümörün lokalizasyonunu EEG ile 

çizmeye çalışırdı. Erdem Hoca’nın eşi Türe Tunçbay kas 
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hastalıklarında otorite idi ve özel laboratuvarına kas biyopsisi 

yapardık. Erdem Hoca’nın editörlüğünü yaptığı “Nörolojik 

Bilimler Dergisi” basılı olarak Ahmet Tükelmat’ın “Ticaret” 

gazetesinin yanında ege mavisi renkli kapağı ile düzenli 

basılırdı.  

Erdem Hoca Chicago’da Northwestern Üniversitesinde Başkan 

Reagan’ın kayınpederi Loyal Davis yanında ihtisas yapmış ve 

ondan çok etkilenmiş bir cerrahtı. Davis ABDde dernek başkanı 

ve dergi yayınlayan öncü bir beyin cerrahı idi. Sanırım Erdem 

Hoca onun özelliklerini hayatında örnek aldı. Yeni binanın 

mimarisinden yapımına kadar emeği büyüktü. Aynı şekilde 

Nurcan Özdamar da Fransa’dan sağlanan yardımla binayı 

renove ettirmiş ve özellikle cerrahi katı ve yoğun bakımı çağa 

uygun hale getirilmişti. Erdem Hoca iyi bir idareci idi. Ona 

bazen karşı bile dursak seçimler geldiğinde oyumuz “tulum” 

tarzında onun yanında olurdu.  

Erdem Hoca ile makroskobik yani mikroskop kullanmadan, 

sylvian diseksiyon yapmadan kanamış anevrizmaya klip 

operasyonuna girdim. Hasta sorunsuz yaşamıştı. Yine Erdem 

Hoca ile bir gliom ameliyatında sorunlar yaşarken birden 

Hoca’nın parmakla kısmen klivaj veren gliomu kavrayıp 
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çıkarttığına şahit olmuştum. Kanama da bu hamlesi ile hemen 

durmuştu. Ancak bizde ameliyat sahasına parmakla müdahale 

çatal bıçak dururken elle yemek kadar ayıp bir şeydi. Genel 

cerrahi prensipleri ile yetişen eski Hocalarımız bu tekniği 

sıkışınca kullanırlardı. Erdem Hoca da hastanın lehine 

sonuçlanan bu hamleyi yaparken utanmıştı ve bana hiçbir şey 

söylemeden ameliyathaneden çıkmıştı ve ben hastayı 

kapatmıştım. 

Benim bütün sevdiğim hocalarım maalesef beyin 

hastalıklarından kaybedildi. Erdem Hoca talamik bir beyin 

kanamasından, Nurcan Hoca da anaplastik gliomdan 

kaybedildiler. Üstüne üstlük Mehmet Eti Hoca da bir beyin 

infarktüsü, İzzet Övül Hoca da omurilikte kist ile mücadele 

etmekte. Allahtan diğer Hocalar bel ve boyun fıtıkları ile idare 

ediyorlar. Diğer şehirlerdeki Hocaları (Aykut Erbengi) 

katmadım. Ancak çoğunu maalesef kanserden yitirdik. Kitapçı 

dayımı da ben İstanbul’da bir kongredeyken beyin 

kanamasından, ameliyat dahi edilemeden kaybetmiştik. Ancak 

beni Yusuf Erşahin’i olası Lejyoner hastalığından kaybedişimiz 

fena sarsmıştı. Şadi abinin ve Doğan Karakişi’nin en kötü beyin 

kanseri olan glioblastomdan vefat etmeleri bizim klinikte 
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görülme oranı istatistiklerini altüst edercesine “glioblastom 

acaba bulaşıcı bir hastalık mıdır?” dedirtiyordu insana ister 

istemez.   

 

 

  

 

 

 

Hayatımızın 
en büyük 
kısmının 
geçtiği yer 
mabedimiz  
olan 
ameliyat-
hanemizdir.  

Erdem Tunçbay hocanın 
başkanlığındaki Ege Nöroşirürji 
ekibi. Oturanlar Mehmet Zileli, 
Ben, E.T., Yusuf Erşahin, Kazım 
Öner. Sertaç, Tayfun, Erdal, Elif, 
Sedat, Taşkın, Selçuk, Ümit, 
Soner ve Devlet hastanesi 
rotasyoneri Hamit.  
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Osman Osman 

(Gerçek olaydır ve kıdemlim Dr.Osman Koçanaoğullarına ithaf 

olunur) 

Beyin Cerrahisinde asistanım. Bir nöbette kafa travmalı erkek 

bir hasta acilden ameliyat ediyoruz. O zaman BT- MR 

tetkikleri yok. Kafa travmalı bu genç hastada travmanın 

altında ayrıca bir de tümör çıkartıyoruz. Meningiom. Hastanın 

kimliği yok. Getireni bulamıyoruz acile bırakıp kaçmışlar. Adı 

sanı belli değil. O zamanlar kliniğimizde bir kıdemli abimiz 

daha var. Dr.Mehmet Bayatlı. Iraklı Türklerden bizde ihtisas 

yapıyor. Osman abi ile şaka yollu hep didişirlerdi. Dr.Bayatlı 

(Bizim kliniğimizde çok sayıda Mehmet olduğundan soyadları 

kullanılırdı) böyle isimsiz bir hasta ya da yeni doğan henüz 

ismi konmamış bir erkek hasta ise adını hemen “Osman” 

olarak ilan ederdi. Bu hastanın da adı Osman olarak dosyasına 

yazıldı tabi. Gel git bir soyadı da gerekti ve o da Osman oldu. 

Bizim Osman Osman yoğun bakımda kendine geldi ve servise 

aldık. Kendisine artık adını sorabiliyorduk. 

-Senin adın ne oğlum? 

-Osman 

-?! 
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-Peki soyadın? 

-O da Osman demez mi. Herhalde bizden etkilendi diyoruz ve 

gülüp geçiyoruz. Tabii bu duruma en çok sevinen Dr.Bayatlı 

oluyor ve Osman Osman diye hastayı çağırıp kliniği inletiyor. 

Osman Osman’ın hiçbir yakınını, yerini yurdunu bulamıyor 

polis. Bizim Osman Osman da artık iyice düzelip bize çay 

demleyip serviste işlerimize yardım etmeye başlıyor kliniğin 

bir elemanı gibi. 

Gel zaman git zaman bir ziyaret saatinde biri bizim Osman’I 

tanıyor. Bu bizim mahallenin maskotu idi. Haftalardır arıyoruz 

öldü zannettik demez mi. Soruyoruz peki adı nedir? 

-Osman 

-! 

-Ya soyadı 

-O da Osman. Kendi halinde biridir. Bunun kimsesi yoktur. 

Mahalleli sahiplendi soyadını bilmediğimiz için onu da Osman 

olarak biz koymuştuk demez mi.  
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Sürücü belgesini bir türlü alamıyorum 

Babam emeklilik ikramiyesi ile Hollanda’dan dönen bir 

mühendis arkadaşından, ikinci el 1976 model tek kapılı bir Ford 

Escort almıştı bizler için.  

Yoğun nöbetler ameliyatlar derken bir türlü fırsat bulup araba 

kullanmayı öğrenemiyordum. Ahmet Hüsamettin Öztürk 

kendince bir ‘hayatta yapılacaklar listesi’ yapmış. “Nezih” dedi 

bir gün telaşla gelerek “ehliyet almamızın yaşı geldi de 

geçiyor.” Ablam da bir eski Kore gazisinden kurs alıp bir seferde 

sürücü belgesine sahip olunca ben de karar verdim ehliyet 

almaya. O aralar arabayı ablam kullanıyordu.  

İlk pratik sınavıma iyi hazırlanamadan girmiştim. Nöroloji’den 

Safiye Bölükbaşı (Bilgin) bana torpil yaptırmıştı. Gel gör ki ben 

arabayı kullanırken el frenini indirmeyi unutmuştum. Bu araba 

neden hızlanamıyor derken aşağıya baktım sınavda yanımda 

oturan frene mi basıyor diye düşünürken. Birden el frenini 

indirmediğimi fark ettim. Çaktırmadan indirdim ve jürinin pek 

aldırmadığını algıladım. Ancak eğimli yolda arabayı durdurup 

sonra tekrar kaldıramadan kaydırınca “doktor, öncekilere pek 

aldırmadık size ehliyet vermek istiyorduk ama bu olay herkesin 

gözü önünde oldu” diyerek olur vermediler ilk pratik 
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sınavımda. İkinci sınavda dosyamın üzerinde bir ‘x’ işareti 

vardı. Çok iyi bir sınav vermiştim bana göre ama jüridekiler 

biraz daha çalışmam gerektiğini söyleyerek ikinci sınavda da 

olur vermediler. Yani sonuçta ben ancak üçüncü girişte sürücü 

belgesi alabildim İzmir trafik’den. Arabayı pek kullanamadan 

Londra’ya gittim. 

Ben İngiltere’de iken arabayı ablam kullanıyordu. Bir genel 

bakım sonrası araba park halinde iken motoru birden alev 

almış ve yanmış. Söndürmeye çalışırlarken epeyce bir 

hırpalamışlar arabayı. Babam çok zorluklarla arabayı eski 

haline getirtmiş. Tabii bütün bu olanları ben İngiltere’de iken 

düzenli olarak mektuplaştığım babam üzülürüm endişesiyle 

hiçbir zaman dile getirmemiş ve ben arabanın hikayesini 

İzmir’e döndükten sonra öğrenebilmiştim. 

Ablam bu olayın etkisi ile bir daha araba hiç kullanamadı ve ben 

1980’de aldığım ehliyetimi ve arabamı, tabii değiştirerek ama 

Ford’dan taviz vermeden, hala kullanıyorum.  
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British Council bursu 

Elimde bir proje vardı aslında Göğüs Hastalıkları stajında 

surfaktantı anlatırken sonradan Dekanlık da yapacak olan İlhan 

Vidinel Hoca siklik AMP (adenozin mono fosfat) namı diğer 

bucladesine diye bir molekülden bahsetmişti. O zamandan beri 

aklımdaydı. Beyin tümörlerinde tedavide bir rolü olabilirdi. O 

dönemlerde Tıp fakültesi öğrencisi son yılında mutlaka bir tez 

hazırlamalıydı. Tezini yazmadan doktor olunamıyordu. 

Sonradan bunu maalesef kaldırdılar. Ben de iyi bir tez yapmak 

istiyordum. Deneysel bir tez ama ne yaptıysam o şartlarda 

bunu ülkemde yapamayacağımı anlamıştım. Erdem Hoca’ya bu 

projemden bahsedip yapamadığımı anlattığımda o da 

etkilenmiş olmalı ki daha sonraki dönemlerde benle ilgili ilk 

izlenimlerini aktarırken bu olayı gündeme getirirdi.  Benim Tıp 

fakültesi tezim Nöroşirürjiden aldığım “Pediyatrik Yaş 

Grubundaki Beyin Tümörleri” idi. 

Ama dedim ya aklımda hep o proje vardı. Sonradan asistan 

olup Nöroşirürjiye başlar başlamaz bu sefer uzmanlık tezim bu 

olmalı ve bunu da yapmak için yurt dışına gitmem gerekir diye 

karar vermiştim. Yurt dışına gidecek param yoktu. O nedenle 

burs bulmalıydım. Yurt dışı burslarını takip etmeye başladım ve 
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onları sıraya koydum. Yurtdışı deneyimim vardı. Daha önce 

anlattığım gibi Belçika’da Brüksel’de mikro-nöro-şirürji 

kursuna gitmiştim. Şimdi sırada British Council bursu vardı. 

Ancak o döneme değin British Council bursu tıp fakültesi 

mezununa yani Tıp Doktoruna verilmemişti. Ama verilemez 

diye bir kaide de yoktu. Ankara’ya gitmem ve önce İngilizce 

yazılı sınavına girmem gerekiyordu. Sınıf arkadaşım Mehmet 

Selçuki de Ankara Tıp Fakültesinde Nöroşirürji ihtisasına 

girmişti. Eşi Deniz Selçuki de sınıf arkadaşımdı. Onların evinde 

kalacaktım. Çünkü yazılı sınavını kazanırsam ertesi günü sözlü 

İngilizce mülakatına katılacaktım. Deniz hamile idi ve ben o 

gece Mehmet Selçuki’nin Ankara’daki evinde kalıyordum. 

Mehmet bizim kaçınılmaz olarak sık gelen nöroşirürji 

nöbetinden dolayı hastanede idi. Ben de ertesi günkü BC 

İngilizce sınavına hazırlık kabilinden çalışacak biraz göz 

gezdirecektim İngilizceye. Karnı burnunda Deniz’e sordum 

“Bebek ne zaman gelecek” diye. O da “günü geçti ama ağrım 

yok, bekliyoruz” deyince benim içime bir huzursuzluk girdi. 

Çalışamıyordum ve birden “Kalk o zaman hastaneye bir 

kontrole gidelim hem nöbette Mehmet’i de görürüz” dedim. 

Peki dedi Deniz ve biz hastaneye gittik. O gece Deniz’i acilen 
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ağrı zaafı tanısı ve uterus perforasyonu tehdidi de görerek 

sezaryene aldılar. Sabaha karşı Mehmet ve Deniz’lerin ilk 

çocuğu (Ayşegül) doğmuştu. Ben de kan bul, heyecanla 

ameliyat sonucunu bekle derken hiç uyumadan ertesi sabah 

İngilizce sınavına girdim.  

Sınav çok ilginç idi. Bir teypten biri bir yabancı dilde bir şey 

konuşuyordu ve bizim elimize verdikleri yazılı kağıtlarında 

konuşma ile ilgili sorular sıralanıyordu. Önce ben teypte 

konuşulanları anlamadım. Sonra biraz daha dikkat edince İskoç 

şivesi ile ağdalı bir şekilde konuşulan dilin İngilizce olduğunu 

kavradım. Çünkü bizim kolejde iken Mr.Collins diye bir İskoç 

İngilizce öğretmenimiz vardı. Onun konuşmasına çok 

benziyordu. Örneğin “some” /sam/ yerine /som/; “can” /ken/ 

yerine de /kan/ diyordu. Bereket bu ilk şok devresinde soru 

gelmemişti ve sonradan ardarda gelen sorulara konuşmayı 

dinleyip cevap yazıyorduk. Oldukça zor bir sınavdı. En sonda da 

bir kompozisyon yazmamız isteniyordu. Şimdi konusunu 

anımsamıyorum ama yazımın sonunda “vice versa” 

sözcüklerini yanlışlıkla ters yani “versa vice” diye yazdığımı 

hatırlıyorum. Ama yazı da yanılmıyorsam terslikler zıtlıklarla 

ilişkili muğlak bir konuydu. Bilerek de böylesine ters 
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yazılabilirdi. Neyse sonuç olarak çok kalabalık olarak girilen bu 

sınavı geçenlerden biriydim ve ertesi gün mülakata girmeye 

hak kazandım.   

Mülakata girmeden önce Ankara’da çok sevdiğim Piknik’te 

hem karnımı doyurdum hem de olayı kutlamak ve belki de 

rahatlamak amacıyla bir Arjantin yuvarladım. İngilizce mülakat 

çok iyi geçti. Konuşurken gramer hataları yapıyordum ama 

alkolün de etkisi ile akıcı ve kesintisiz bir konuşma oluyordu. 

Neden bu çalışmayı yapmak istiyorsunuz denildiğinde 

“sonucunu merak ediyorum” dedim “ben yapmasam nasıl olsa 

ileride bunu yapacak biri çıkacaktır ama bu epey bir zaman 

alabilir.” “Oysa ben bunun bir an önce yapılıp sonucun alınması 

taraftarıyım” dedim. Sonradan ablamdan öğrendiğim kadarı ile 

benim jüride Ürolog bir profesör varmış ve benim bu 

konuşmamdan çok etkilenmiş ve oylamada da etkili olup 

bursun bana verilmesi yönünde çalışmış. Ablam da bu bursu 

kazanmıştı ve kendisi bir dilbilim profesörüdür. 
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Dilbilim profesörü olan 
ablam (Lütfiye Oktar)ın 
emeklilik töreninden  

Ablam hiç evlenmedi. Kendini 
tamamen kariyerine verdi. 
Dilbilimciliği daha sonra  Mütercim 
tercümanlığa evrildi. Birçok başarılı 
öğrenci yetiştirdi. Hiç kavgamız 
olmadı. En sıkıntılı anlarımda hep 
yanımdaydı ve bana hep destek 
oldu. 
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Londra’da araştırma ve 12 Eylül 

British Airways (BA200) ile Londra’ya geldiğimde beni 

karşılayanlar Regents Park’ta geçici olarak kalacağım otele 

yerleştirdiler. Oradan İngiltere’ye adaptasyon için Colchester 

diye Essex eyaletindeki bir şehire gidecektik. Bavulumdan en 

şık kıyafetlerimi çıkardım, kravatımı da taktım ve hemen 

dışarıya çıktım. Temmuz’da Londra’nın havası çok güzeldi. 

Hemen birisi yol ve yön sordu. Daha yeni gelmiştim ve ben de 

etrafı öğrenmeye çıkmıştım. Trafalgar meydanını gezdim. 

Sabah British kahvaltısı yaptım ve otobüsle Dünya’nın hemen 

her yerinden gelen bursiyerlerle birlikte Colchester şehrine 

gittik. Aylık 300£ veriyorlardı sonra bursum uzayınca bu 

330£’da yükselmişti. Ama araştırma için ne gerekiyorsa İngiliz 

hükümeti o masrafları karşılayacaktı. Yani o yönden kıymetimiz 

fazlaydı çalışacağımız yer için. Benim Londra’daki danışmanım 

Shelia adında bir kızdı. Düzenli aralıklarla görüşme yapmamız 

gerekiyordu. Colchester şehrinde ileri İngilizce ve adaptasyon 
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dersleri alacaktık. Ben daha ilk gününden bir hata yaptım. 

Bizim gruptan başka bir de Türk İngilizce öğretmenlerden 

oluşan bir grup daha vardı. Türkler sınava diye anons yapılınca 

ben de onlarla birlikte İngilizce sınavına girdim. Sınav çok kolay 

geldi bana. Sonra anlaşıldı ki benim o sınava girmeme gerek 

yokmuş ama oradaki görevli “sınavın hepsinden daha iyi idi” 

diye bana fısıldamıştı. British Council bursiyerleri Latin 

Amerika’dan Brezilya, Şili, Arjantin, Kolombiya; Orta 

Amerika’dan Panama, Meksika Asya’dan Güney Kore, Tayland, 

Nepal, Bangladeş; Afrika’dan Mısır, Kenya ve Zimbabwe; Orta 

Doğudan Irak, İran, Ürdün, Yemen gibi ülkelerden gelmişti. Kısa 

bir süre sonra önce İran’dan sonra da Irak’tan gelenler okuldan 

ayrıldılar. Doktor olanlar Orta doğu ve bazı Latin Amerika 

ülkelerinden gelenlerdi. Diğerleri değişik mühendislik 

dallarından, deniz biyolojisinden, hatta film yönetmenliği 

okuyan da vardı. Türk olarak bir ben bir de o zamanlar Eskişehir 

Üniversitesinde rektör olan Büyükerşen’in gönderdiği sağır-

dilsizler için araştırma projesi olan Cem vardı.  Türk öğretmen 

grubuna daha sonra Kuveyt’ten gelen lise öğrencileri katıldı. 

Kuveyt grubu oldukça kalabalıktı. Ben Colchester’de hemşire 

emeklisi bir kadının evinde kalıyordum. Sonra Kuveytli bir 

çocuk da bizim evde kalmaya başladı. Kuveytliler aylıktan ayrı 
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hükümetlerince haftalık 150$ cep harçlığı alıyorlardı. 

Kuveyt’ten gelenler arasında hiç kız öğrenci yoktu. Kuveytli 

erkek öğrencilerle başları açık olan Türk öğretmen kadınları 

arasında tartışma çıkmıştı. Başlarını neden örtmüyorlar diye. O 

yıllarda hem Sağlık Bakanlığı hem de Milli Eğitim MHP 

eğilimliydi. Türk öğretmenleri de MHP görüşünde 

olanlardandı. Bir gün bizim öğretmen takımı apar topar 

ortadan kayboldular. Ardından da Kuveytli grup gitti. Birkaç 

gün geçmeden okuldaki televizyondan Türkiye’de darbe 

olduğunu Afrikalı bir bursiyerle birlikte izledik. Televizyondaki 

general NATO’ya bağlılığımız devam edecektir deyince Afrikalı 

alaylı bir dille “Başka türlüsü mü olacaktı yani” demişti.  

Sonuçta 12 Eylül 1980 tarihinde ben İngiltere’de idim. Hafta 

sonları Cambridge, Oxford gibi Üniversitelere, Londra’ya 

Madam Tussaud, Planeterium’a geziler düzenlenirdi.  

Beni en çok hayrete düşüren bilgiler: 

1)İngiltere’de tüm topraklar Kraliçeye aittir. Eğer siz üzerindeki 

yapıyı tamamen yıkarsanız hiçbir mülkünüz kalmaz. Bu nedenle 

binaların tadilatının yapılırken dış duvarlarının korunması ve 

izinle yapılması ve sonuçta eski binaların varlık nedeni bu 

yasanın hala geçerli olması.  
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2)Bir de hukuk sisteminin hala bizim kadılık sistemine 

benzemesini öğrenmemdi. Kadı aynı suça o mahallede daha 

önce verilen cezanın en azı ve en fazlası arasında bir ceza 

vermek zorundaymış. Eğer yeni cinsten bir suç işlenmiş ise o 

dava televizyondan naklen veriliyor ve verilecek ceza bir 

sonrakine kıstas olacağından ilgi ile izleniyor. 

İngiltere’de iken Diana ile Prens Charles ilişkisi ve düğünü hep 

izlediğim konulardı. Lady Diana’nın babası 1978’de  

intraserebral kanamadan benim çalıştığım National Hospitalde 

ameliyat olmuştu.     

Bir hafta sonu Colchester’deki öğretmenlere İngiltere’nin en 

güzel şehri neresidir diye sormuş ve Norwich yanıtı alınca 

diplomat Panamalı Luz ile birlikte bir hafta sonu gidip 

gezmiştik.  

İleri İngilizce ve İngiltere’ye adaptasyon 2 ay sürdü ve sonra 

Londra’ya geçtim. Hastaneye metro ile 45dk süren uzak bir 

yerde West Hampstead semtinde haftalık 25£a bir ev 

tutmuştum. Prof. Symon klinik direktörü idi. Nöro-Onkoloji ile 

ilgilenen Prof. David Thomas o dönem beyin antigenleri ve 

hücre kültürü ile kemosansitivite üzerine çalışıyordu. 

Laboratuvarda John Darling ve Nick Hoyle ile birlikte çalıştım. 
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Hayalimde bir araştırma laboratuvarının anahtarının cebimde 

olması ve istediğim araştırmayı yapabilmeyi hep yaşatmıştım 

ve işte o hayalim gerçek olmuştu. Çok mutlu idim. Çalışmam 

için ekstradan bir araç ya da materyal gerektiğinde British 

Council’e yazıp alıyorlardı o nedenle de itibarım klinikte çok 

yüksekti. İngiltere’de yabancı bir hekimin hastaya 

dokunabilmesi için GMEden geçmesi gerekiyordu. David 

Thomas formaliteleri tamamladı ve ben klinikte kıdemsiz 

nöbetine kalıyor, ameliyatlara giriyor ve 7 katlı Institute of 

Neurology & Neurosurgery binasında araştırmalarıma devam 

ediyordum.  

Ben o zamanlar klinikte Dr.Jivago tipi doktor gömleği giyiyor ve 

kravat çok sıkıntı yaptığından takmıyordum. Ancak klinikte 

kravatsız dolaşmak yasaktı dolayısıyla hemşireler beni doktor 

olarak içeriye almadılar. Ben de o zaman komşum ve kız 

arkadaşım olan Japon Tamiko’yu aradım ve acilen gömlek ile 

kravat istedim. O da bana kendi giydiklerinden acilen getirdi. 

Ancak gömlek saten parlak siyah bir gömlekti. Kravat ise yine o 

da siyah ve incecik deridendi. Ama benim giysilerim kurallara 

uygundu. Bütün gün o kıyafetlerle çalıştım. O gün de kadınların 
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gömleklerinin iliklerinin sağda düğmelerinin de solda olduğunu 

fark ettim. Daha önceleri bundan haberim yoktu.    

 

 

  

 

 

 

Londra’da “National 
Hospital Queen Square“ de 
Enstitü laboratuvarında 
hücre kültüründe beyin 
tümör 3D modelinde değişik 
ilaçları tedavi amaçlı 
deniyorum. Yine mikroskop 
başındayım. 

Hücre kültüründe tek bir insan 
beyin kanser hücresinden 
gelişen dev bir tümör sferoidi. 
Ortasında nekroz gelişmiş. 
Aynen insan beyin tümöründe 
olduğu gibi. Kemoterapi 
uygulamaları için çok iyi bir in 
vitro model oluşturmuştu. 
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Kutladığım ilk yaş günüm 

Belki inanmayacaksınız ama ben hayatımda ilk kez yaş günümü 

İngiltere’de kutladım. Yaş günü kutlaması bizde adetten 

değildi. Levanten arkadaşların, Kolej’de Karşıyakalı bazı 

arkadaşların yaş günlerini kutlamaya hediye götürmeye 

gittiğimi hatırlıyorum ama benim yaş günüm hiç yapılmadı. 

İngiltere’de Colchester’de bana yemek yapan ve evinde 

kaldığım hemşire emeklisi Baps (Mrs.Suttenwood) “İnsanın 

kendine özel olduğu tek gün, neden kutlanmasın ki” dediğinde 

ben de hak vermiştim ona. British Council bursiyerlerin hemen 

hepsi katılmış, hazırlanan mezeler kapışılmış ve içkiler 

tüketilmişti. Aldıkları hediyeleri hala muayenehanemde 

saklarım.  

Kuveytli öğrenciler de bir ara Baps’ın evinde kalıyorlardı. Baps 

özellikle Arap öğrencileri misafir ediyormuş. O zamanlar 

Araplara karşı İngiliz kadınlarında bir sempati vardı. Her genç 

kızın kalbinde bir Arap ile evlenmek yatıyordu. Beni de Arap 
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zannetmiş. Oysa “biz Arapları pek sevmeyiz demiştim” o 

zaman, “bizde din o denli baskıcı değildir ve Arapça yazmayız, 

çok farklıyız” diye anlatmaya çalışmıştım. Ramazan ayı idi. 

Kuveytliler oruç tutmak istedi. Baps Ramazan’a aşinaydı; sahur 

iftar ne demek biliyordu. “Sahur hazırlayayım size” dedi. 

“Hayır” dedim ben “zahmet etme ben sahursuz da tutarım, 

alışkınım” dedim. “Ama dedi şimdi Ağustos çok zor olur” diye 

uyardı Baps bizi ama biz pek anlamadık. Gerçekten iftar zamanı 

güneşi gözledik, Saat 22:45 oldu hala tepsi gibi kızarık halde 

gökyüzünde duruyordu ve batmak bilmedi. Kuveytlilerle 

birlikte ben de iftar etmeden yatmaya gittik.   

Colchester’e yakın bir şehir olan Ipswich Town futbol takımı o 

sene premier ligde başa güreşiyordu. Bir hafta sonu Cem ile 

maça gittik. Maç biletleri pahalı olduğu için “stand” dedikleri 

kale arkasında tüm maçı ayakta seyrettik. Kimseleri 

tanımadığımız halde maç o kadar kaliteliydi ki 90 dakika nasıl 

geçti anlamadık. Biz tabii Ipswich’i tuttuk ve 2-0 galip geldi. 

Forma renkleri mavi-beyazdı. Böylelikle fanatik taraftarların 

gadrine uğramadık. O sene sanırım Liverpool şampiyon oldu 

Ipswich ikincilikte kalmıştı. Ama şimdilerde adı premier ligde 

hiç geçmiyor.   
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Tamiko 

Yahudi Mrs.Gerver Londra’daki kiraladığım evin sahibi idi. Her 

hafta sonu Cumartesi sabahı eve uğrar ve 25£ kira ücretini 

alırdı. Evi kiralamak için uğradığımda Mrs.Gerver Türk 

olduğumu öğrenince “Türkçe konuşan bir Japon kiracım daha 

var” deyip beni Tamiko ile tanıştırmıştı. Tami kendi ana dili 

dışında 8 dili mükemmel biliyordu. İngilizce, Fransızca, 

İtalyanca, Türkçe, İspanyolca, Almanca, Çince, Hintçe. Tanıştığı 

yabancı kişilerle kendi dillerinde konuşma gibi bir özel yeteneği 

vardı. Türkçeye merakı bizim aleyhimize yapılan “Midnight 

Express” filmini seyrettikten sonra başlamış. Anti parentez ben 

Londra’da olduğum 1,5 yıl boyunca merkezi bir semtte bir 

sinemada Midnigt Express filmi sürekli oynatıldı. Ne kadar 

seyircisi vardı, bilmiyorum ama ben o filmi seyretmek için o 

sinemaya hiç girmedim. Daha sonra ülkeme döndükten sonra 

orijinalini seyrettim ve filmde geçen Türkçe konuşmaları 

olasılıkla Türkçe bilen bir Ermeni tarafından seslendirilmişti ve 

Türkçesi oldukça bozuktu. İşte Tami o bozuk olan Türkçeden 

çok etkilenmiş ve Türkçe öğrenme arzusu o filmden sonra 

başlamış. Türklerle tanışmış ve bizim kültürümüzü öğrenmeye 

başlamış. Türkçeyi çok beğenmiş, şiir yazacak düzeyde Türkçe 
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konuşuyordu. Öyle ki göbek dansını yapabiliyor, Türk kahvesi 

pişirebiliyordu. Hatta koyu bir Budist olmasına rağmen bir ara 

Müslümanlığı bile araştırmış ama bana “siz her şeyi Allaha 

bırakıyorsunuz” diye yakınarak bundan hoşlanmadığını ifade 

etmişti. Dediğim gibi onların true Budizm dedikleri bir 

tarikattan koyu bir Budist’ti Tamiko. Evinde Ghonzon vardı. 

Grup toplantıları yaparlardı. Beni de Budist toplantılarına 

götürürdü. Nasıl dua edildiğini öğrendim. “Nam-myo-ho-

renge-kyo” tılsımlı sözleri idi. Ben de Budist pratik yaptım. “Dua 

ederken gerçekten içinden ne istiyorsan ona dua edersen 

gerçekleşir” demişti Tami. Ben de o aralar laboratuvarda 

çalışıyor, ameliyatlara giriyor ama serviste çalışamıyor ve 

nöbetlere kalamıyordum. Bir hafta sonu onların da bizdekine 

benzer tespihleri ile Budist dua ettim ve nöbete kalmayı 

serviste çalışmayı arzuladığımı açıkça onların terimi ile “chant” 

ettim yani bir nevi zikrettim. Aslında o hafta sonu hastanede 

görev listesinde adımın karşısında “locum duty” yazıyordu ama 

ben ne anlama geldiğini anlamamıştım. Pazartesi hastaneye 

gittiğimde bu sözün anlamı vekil demekmiş ve beni kıdemsiz 

nöbete (haftada 5 gün) koyduklarını öğrendim. Çok sevindim 

ama bir yandan da ürktüm. Budist dua bu kadar etkili miydi? 

Gerçek Budizmin Japon lideri bir gün Londra’ya geldiğinde 
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Tami beni onunla tanıştırdı. Ben liderleriyle görüştüğümde 

içimden sessiz Budist dua edebilir miyim? Allah fikri bende çok 

yer etmiş onu silmeden Budist duaya devam edebilir miyim? 

diye sorduğumda bunun olası olmadığını söyledi Daisaku İkeda 

(1928-). Ben de o anda Budist olmaktan vazgeçmiştim.   

Evde siyah-beyaz kiralık TV monitörü vardı. Komşularımdan 

David arada gelir beraber seyrederdik. Çocukluğunda 

myelomeningoselden ameliyat geçirmiş erkek sevgilisi olan bir 

gay idi David. Bizi o zamanlar henüz AIDS hastalığının ortaya 

çıkmadığı dönemde Londra’nın meşhur gay pub’ına götürmüş 

(Ku Bar) ve çok eğlenmiştik. Sigara içebilir miyim demişti 

odamda ilk tanışmamızda ben de safça izin vermiştim. Ben 

sigara içmiyordum. Ertesi sabah genelde saat 7 de hastanede 

olan ben, saat 10da kalkmıştım. Kahvaltı yapmadan metroya 

binen ben, mükellef bir kahvaltı hazırlamıştım kendime ve 

hastaneye varışım öğleni bulmuştu. Laboratuvarda saat 16:00 

civarında kendime geldim. Bereket geç geldiğimi kimse fark 

etmemiş ve ameliyathaneden de beni çağıran olmamıştı. 

Anladım ki duman altı olmuşum. David’i sert bir şekilde 

uyardım ve bir daha benim yanımda sigara hiç içmedi. 
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Bir hafta sonu Tami ile açıldığından beri sadece Shakespeare 

oynayan tarihi bir tiyatroda (St.Georges), sahnesi daire 

şeklinde idi, Kral Lear seyretmiştik ve hiçbir şey anlamamıştık. 

Tami ile planladığımız bir tatilde Japon arkadaşları ile birlikte 

Galler yöresini gezmeye gittik. Köylerde pansiyonlarda kaldık. 

Tüm Galleri gezmiştik. Bir hafta önce Mehmet Ali Ağca papayı 

vurmuştu. Atlas Okyanusu kıyısında ücra bir Galler kasabasında 

(Dale) birahanede içki içerken Tami benim Türk olduğumu 

oradaki gençlere duyurdu. Kendilerinin Japon olduğu aşikardı. 

Ben çok korkmuştum. Beni Mehmet Ali Ağca’ya çok benzettiler 

“kardeşin miydi” dediler; çünkü tüm televizyon ve gazete 

manşetlerinde resmi vardı. Birden hava acayip değişti. İrlandalı 

olan birisi “ben olsam ıskalamaz papayı aşağı indirirdim” dedi 

ve Mehmet Ali Ağca’yı ve Türkleri övmeye başladı. Sanırım 

Kuzey İrlandalı bir Protestan’dı. “Bundan sonraki biralarınız 

benden” diyerek bizlere bira ısmarladı. Ben şaşırmıştım ama 

Tami benden daha da hayretle olanları izliyordu. İrlandalı, 

Türklerin onlara tarihte nasıl yardım gönderdiklerini, kendi 

okul tarih kitaplarında yazılanları anlattı. O dönemler İrlanda 

Özgürlük Ordusu aşırı faaliyette idi ve Başbakan Thatcher’e 

bombalı mektup bile gönderilmişti. 
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İngiltere’de kullandığım BC, 
metro ve tren kartlarım, 
tiyatro biletlerim, gezide ve 
hastanede alınmış resimler 
ve National Hospital Queen 
Square ve Araştırma 
Enstitüdeki Nöroşirürji 
ekibinin aylık görev bölümü 
listesinden bir örnek. 

Tami ile Londra’da iken ve 30 yıl sonra 
İzmir’de görüşmemizden anılar. Tami 
Muharrem Dursun ile evli ve 
Hindistan’da yaşıyorlar ve bir kızları 
var. 
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Londra’da aşırı yağmurdan elektrik kesintisi 

Bir sabah Londra’da ameliyata girmeden önce anestezist 

doktorun elindeki gazetede gördüğüm bir resim bana çok 

tanıdık geldi. Resim bizim İzmir’dendi. Yine aşırı bir sağnak 

olmuş, sokaklar dereye dönüşmüş adeta bir Venedik şehri 

görünümü almıştı. Küstah İngiliz basını alay ediyordu. 

Anestezist ve cerrah arkadaşlar beni müstehzi bakışlarla taciz 

ediyorlardı. 

Sanırım bu olaydan 1-2 hafta sonraydı (6 Ağustos 1981). 

Londra’da 15 dakika içinde öyle şiddetli bir yağış oldu ki, tüm 

cadde ve bulvarlar dolu taneleri ile karışık aynen İzmir’de 

görünen tabloyu kıskanırcasına nehirlere döndü. İngiltere’de 

ilk kez tanık olduğum elektrik kesintisi oldu. Ben alışık olduğum 

için yadırgamamıştım ama tüm İngilizler şaşkınlıklarını 

gizleyememişlerdi. Hastanedeki generatörün de devreye 
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girmesi oldukça uzun sürdü. Ben, her iş ve gücümü bırakıp bir 

pencereden olayı nedense bir değişik haz ile bir süre izledim ve 

kemerime takılı “bleeper” (çağrı cihazı) sesi ile işime ancak geri 

döndüm. İşin bir ilginç yanı da o zamanlar Londra’da 3 TV kanalı 

vardı; BBC 1, BBC2 ve ITV ya da hafta sonları yayın yapan LWT 

özel kanalı. İşte o özel kanalın hava tahmin raporunu sunan 

sunucu bu yoğun yağışı hem de saati saatine önceden bildirmiş 

olmasıydı. O kanal uzun bir süre bu itibarını ve tek doğru 

yapabilen kanal ayrıcalığını hava tahmin raporlarında kullandı.  

  

 

 

 

Londra’da kaldığım 47A 
Hillfield Road, Hampstead 
NW6 adresindeki 
Mrs.Gerver’in evi. Google 
Map sayesinde elde ettiğim 
bu resim 40 yıldan beri dış 
görünüşü ile hiç 
değişmemiş halde hala 
durduğunu gösteriyor.  
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Animal torturer 

Ben lisede proje yaparken kobay ve fare kullanmıştım. 

Brükselde de sıçan ve ada tavşanlarında araştırma yapmıştım 

ama uzman olduktan sonra bizzat deney hayvanı kullanmadım. 

Yönettiğim tezlerde deney hayvanı kullanma zorunluluğu olan 

faz çalışmalarını da zaten tezin sahipleri yapıyordu. Kanser 

ilacında çalışırken deney hayvanlarında çok iyi sonuçlar 

alıyorsunuz ama ilacı insana uyguladığınızda genellikle hüsrana 

uğruyorsunuz.  Londra’da Lindsay Symon ve bizden Muzaffer 

Bayhan maymunlarda vasküler iskemi modellerinde 

çalışıyorlardı. Laboratuvarda çok sayıda deney maymunu 

bulunmaktaydı. Ben in vitro çalışıyordum ve bir çok ilaç ve 

molekülü üç boyutlu beyin tümörü modelinde deniyordum. O 

aralar İngiltere’de hayvanseverler deney hayvanlarını 

kullandığımız için bizlere ateş püskürüyorlardı. Bir akşam 
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televizyondan Symon’ın beyaz Rover marka arabasının üzerine 

“animal torturer” yani hayvan işkencecisi diye boya ile 

yazdıklarını gördüm. Sabah laboratuvara gittiğimde tüm 

hayvanların serbest bırakıldığını hayvan laboratuvarının 

saldırıya uğradığını ve talan edildiğini gördüm. Bereket bizim 

laboratuvarda bir hasar yoktu. Ben girişi oldukça sıkı olan 

binaya göstericilerin Hintli kapıcı tarafından sokulduğu fikrine 

kapılmıştım. 

Londra’ya Türkiye’den arkadaşlar geliyordu. Ben onlara ucuz 

kalacak yer temininde yardımcı oluyordum. Bizim kliniğin baş 

hemşire (Güliz) ile sekreteri Mine için de bir Hintlinin işlettiği 

son derece ucuz ama konumu ve binası muhteşem bir yeri o 

zamanlar abonesi olduğum “TimeOut” dergisinden 

bulmuştum. Daha sonra başka arkadaşlar için de aynı yeri 

tavsiye etmek üzere kontrol için gittiğimde yerin 

sömürgecilikten kalma resmi boş bir bina olduğunu ve Hintli bir 

arkadaşın o yeri kaçak olarak işlettiğini ve o nedenle de çok çok 

ucuz olduğunu keşfettim.  

Bir gece kendimi beyin tümör hücrelerinin kolonilerini 

incelerken mikroskop başında kaybettiğim geç bir saatte 
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omuzuma bir el dokundu. Oldukça yaşlı biriydi. Ben de senin 

gibi hücre kültüründe buna benzer çalışmalar yapmıştım 

diyerek bana imzaladığı yayınlanmış bir makalesini uzattı. İmza 

ve makalenin yazarı olarak Valentine Logue yazıyordu. Sir 

Logue Enstitüyü kuran Symon’dan önceki Nöroşirürji ve 

laboratuvar direktörüydü ve sanırım hala sağ.  

Ben 1980-81 yıllarında Londra’daydım ve IRA çok aktifti. 

İrlanda’lıları İngilizler hiç sevmiyorlardı. Bir gece yine geç bir 

zamanda laboratuvarda çalışırken daha önce hiç görmediğim 

benden büyük biri odama girdi. Sohbet sırasında onun 

İrlanda’lı olduğunu çalışmasının kısıtlandığını Symon’ın 

binadan ayrılmasını beklediğini ve ancak 24:00ten sonra 

laboratuvara girebildiğini anlattı. O sırada çalışması kısıtlanan 

bu beyin cerrahı daha sonraki yıllarda transoral girişim 

tekniğine yaptığı katkılardan dolayı Dünya’ca ünlenecek olan 

Alan Crockard’dan başkası değildi. Onunla sonra 1993 yılında 

Dünya Nöroşirürji Kongresinde Acapulco’da karşılaşmıştık. 

Kliniği ziyaret edip ameliyatlara girdiğimiz bir çok uluslararası 

beyin cerrahları da vardı Nashold, Gentili, Smith, Hashimoto 

v.d. 
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National Hospital Queen Square 

Mustafa Şevki Ataç benim Londra’ya National Hospital Queen 

Square (NHQS) ’e gideceğimi öğrenince çok sevinmişti. Orası 

nörolojik bilimlerin Mekke’si demişti.  

Hastanenin olduğu bina çok eski idi. Yirmi yıl sonra ziyarete 

gittiğimde bina dış yüzeyi aynı duruyordu ama içi tamamen 

modernleştirilmiş, 7 tesla MR cihazı bile barındırıyordu. Benim 

çalıştığım 1980-81 yıllarında daha bizde BT yok iken orada BT 

rutinde kullanılır haldeydi. Ben bir ara ülkemizdeki terör 

olaylarından çok etkilenmiş sağ/sol çatışmalarından dolayı 

beyinden çok sayıda kurşun çıkartmıştım. Rekorum 35 saat su 

içmeden, tuvalete gitmeden, yemek yemeden sürekli 

ameliyatta kalma süremdi. Nöroşirürjiden vazgeçmek üzere 

idim. Perkütan angiografi ya da hastaya yapılırken çok ızdırap 
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veren pnömoansefalografi ile tümörün yerini belirlemeye 

çalışıyorduk. Çoğu zaman da yanıldığımızı ancak otopsilerde 

anlıyorduk. İngiltere’de kalırım, cerrahi yapmam 

laboratuvarlarda araştırmacı olarak çalışmaya devam ederim 

düşüncesi gelişmişti bende o zamanlar. Ancak bir İngiliz olan 

Hounsfield’in Bilgisayarlı Tomografiyi bulması ve benim onu 

NHQS’de kullanıyor olmam bu fikrimin değişmesine neden 

oldu. BT büyük bir kolaylık sağlıyordu. “Nöroşirürji’de gelecek 

var oğlum” dedim içimden. Böylelikle nöroşirürji içinde 

kalmaya devam ettim. 

Hastanede genelde yabancı hastaların muayene edildiği çok 

şatafatlı geniş bir poliklinik odası vardı. Duvarlarında yerden 

tavana kadar uzanan geniş raflarında eski hastaların ciltlenmiş 

halde dosyaları durmakta idi. Bir tanesini sanırım 1904 yılına 

ait olan bir günlük gazete boyutunda olan dev cildini aldım, 

rastgele bir sayfasını açtım. Hasta bir nörolog tarafından 

evinde 1 hafta boyunca beyin tümörü ön tanısı nedeniyle 

izlenmiş. Doktor da hastanın evinde kalıyor ve her gün ayrı ayrı 

hastanın günlük yaşantısını izliyor, dosyaya not alıyor. “Hasta 

bu sabah uyandı, ancak pijamasının düğmelerini iliklerinden 

çözemedi” notunu almış nörolog örneğin ve altında renkli 
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kurşun kalemlerle çizilmiş bir beyin resmi ve sol arka parietalde 

tümörün temsili çizimi. Bir hafta gözlem sonucu çizilen 

tümörün temsili resmi biraz daha aşağı ve arkaya doğru 

uzatılmış. Buna göre hastayı ameliyat yapan cerrahın da 

ameliyatta gözlemlediği tümörün resmi bir sonraki sayfaya 

çizilmiş. Patoloji raporu da altına iliştirilmiş. Nöroloji notlarını 

yazan W.R.Gowers, ameliyatı yapan cerrah olarak Victor 

Horsley ve patoloji notunun altında da W.Sturge adları 

okunuyordu.  

  

 

 

Soldaki beyaz bina araştırma enstitü binası, sağdaki eski yapı ise National 
Hospital Queen Square binası. Dış yüzü aynı bırakılıp 20 yıl sonraki ziyaretimde 
içi tamamen modern hale getirilmiş ve 7 tesla MR cihazı barındırıyordu.  
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Ameliyat maskesi ve Evliya Çelebi 

Londra’da çalışırken kliniğin araştırma bölümünün 

kütüphanesinde bir “Journal of Neurosurgery” mecmuasının 

sanırım 1972 (37:1) [J Neurosurg. 1972 Jul;37(1):103-4.A 

fantastic craniotomy: excerpt from the 17th century Turkish 

travelogue of Evliyâ Celebi. Case report. Kökmen E. ] yılının bir 

sayısında paramedikal bölümünde okumuştum ilk aslında 

Evliya Çelebi ile bir Avrupa’lı cerrahın diyaloğunu ancak 

arşivden çıkaramadım. Ancak sonra araştırdım ve özgün 

kaynaklara ulaşarak gerçekten ameliyat maskesinin belki de ilk 

kullanım kıvılcımını Evliya Çelebi’nin verdiğini düşünebiliriz [ An 

account describing an operation for the bullet extraction from 

the middle of 17th century Ottoman traveller Evliya Celebi 

(1611-1682 AD)April 2010Child s Nervous System 26(8):989-

90DOI: 10.1007/s00381-010-1132-z ].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=from+the+17th+century+Turkish+travelogue+of+Evliy%C3%A2+%C3%87elebi+Emre+K%C3%B6kmen+July+1972+37+1+103+104+10.3171%2Fjns.1972.37.1.0103
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%C3%B6kmen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4556579
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2Fs00381-010-1132-z?_sg%5B0%5D=GvVCsEfKMU3Hy_FliWEWmnEcHoe-aS8M1ZtkOJVnSANPdMxjSD1K4X4dFFWrcYTiRf8SnsNeLI4BH6FHAGcQN4gv5Q.bwMrn5iA2zv9cyU59_W6T0kmTKgTmypULY3613L6_6umHvlDOZYzHKfRYevNzGQPJULW02JUjpIwb7LaMsco2g
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Aşağıda Evliya Çelebi’nin Viyana Seyahatnamesi bölümünde 

yazdıklarını aktarıyorum: 

Evliya Çelebi, Viyana‟da şahit olduğu ve izlemesine izin 

verildiğini belirttiği bir beyin ameliyatını şöyle anlatmaktadır: 

“Kefereyi (kâfiri) dört ayaklı ipekli bir sedir üzerine yatırdılar. 

Başı Adana kabağı, burnu Mora patlıcanı gibi şişmişti. 

Hekimbaşı cümle kefereleri dışarı koyup mecruha (yaralıya)  

hemen safran gibi bir su içirip onu kendinden geçirdi. 

Hizmetkarı mecruhu kucağına alınca hekim adamın başının 

takke kenarı yerin etrafına tasma-kayış bağladı. Bir keskin 

ustura alıp, herifin alnının derisini iki kulaklarına kadar çizip sağ 

kulağı yanından deriyi biraz yüzünce kafa kemiği bembeyaz 

göründü. Cerrah hemen şakaktaki ek yerinden kafayı delip bir 

demir mengene sokup burmaya başladı. O burdukça herifin 

kellesinin kapağı takke gibi kalkmaya başladı. Allah‟ın emriyle 

kelle diş diş kenet yerlerinden açıldı. İçinde beyninin enseden 

tarafı göründü. Kellenin içi kulaklara kadar sulu kan ve sümük 

gibi bazı karışık şeylerle dolu olup beynin yanında kurşun 

dururdu. Meğer bu beş dirhem çakmaklı tüfek kurşunu imiş. 

Beynin zarı yanında kırmızı kana bulanmış durur. Hemen üstad 

cerrah hakire (bana), “Gör bak âdemoğlunun bir ekmek parçası 

için girdiği hali” dediğinde hakir dahi ileri varıp ağzıma ve 
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burnuma mendili koyup mecruhun kellesinin içine nazar ettim. 

Garip insanın beyni kafa içinde güya tavuk yumurtasından 

yavrusu henüz çıkmış kuş gibi büzülmüş durur… Ama üzerinde 

bir kalın deriden zarfı yani zarı var. Cerrahbaşı ağzıma mendil 

koyup kafa içine baktığımdan dolayı bana, “Niçin ağzını ve 

burnunu kapayıp bakarsın” dedikte, hakir, “Belki bakarken 

aksırırım, öksürürüm. Herifin kellesinin içine rüzgâr girmesin 

diye kapadım” dedim. Cerrah, “Aferin. Sen bu ilimle meşgul 

olsan kâmil üstad cerrah olurdun” deyip aceleyle mecruh 

herifin beyni yanındaki kurşunu alıp sarı sünger gibi bir şeyle 

kurşunun durduğu yerdeki kanları, cerahatleri sildi, Şarapla 

temizledi. Aceleyle kafayı yerine koydu, sonra tepesinden ve 

çenesi altından kayışlarla bağladı. O dakika hizmetkârı 

meydana bir kutu getirdi. Kutunun içinde iri karıncalar vardı… 

Bunlardan birini demir çifteyle (cımbız) alıp herifin kafa 

derisinin kesilen yerine yaklaştırınca aç karınca bir yerden iki 

deriyi birden ısırdı. O an cerrah karıncayı belinden makasla 

kesti ve karıncanın başı iki deri kenarını ısırakaldı. Öyle öyle 

ekleyip bir kulaktan bir kulağa seksen karıncayı ısırtıp kesti. 

Sonra yarayı merhemledi. Bu hakir, yedi gün gelip gidip adamı 

seyreyledim. Sekizinci günde herif iyileşip biraz hareket etmeye 

başladı. On beşinci gün kralın huzuruna götürdüler.”   
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Seyahatnamenin 7. Cildi 1665 yıllarına tekabül etmektedir. O 

dönemde imparator olan 1.Leopold zamanında 1664’te 

Osmanlı ve Habsburg orduları arasında yapılan Saint Gotthard 

Muharebesi Osmanlı’nın aleyhine sonuçlanmış, ardından 

Vasvar Antlaşması imzalanmıştır. Bir Osmanlı heyeti 

antlaşmayı sağlamlaştırmak amacıyla Viyana’ya gelmiştir. 

Evliyâ Çelebi, bu heyette danışman sıfatıyla bulunduğunu 

yazmaktadır. Yani izlediği ameliyat 1664 yılına aittir ve asepsis 

anestezi o dönemlerde akıllarda bile değildir.  

 

Kaynak: ERTAġ, Mehmet YaŞar + EĞNĠM Kağan (2011). ―”Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi„nde Hastalıklar”.‖ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Sayı 10, Ağustos 2011, 83-108. Evliya Çelebi’nin Viyana 

Seyahati Aybars AKKOR/Ocak 2014 15 |2 6 
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Türkiye’ye dönüş 

Bursum yarım yıl uzamış ve ben çalışmamı tamamladıktan 

sonra Türkiye’ye dönmüştüm. Bir kraniotomi var dediler ve 

ben hemen ameliyathaneye çıktım. Kistik bir beyin tümörü idi 

vaka ve bir çocuktu. Ben de İngiltere’de öğrendiklerimi 

satacaktım ya kraniotomiyi yaptım. Durayı açtım. Beyin şiş 

görünüyordu ve tümörün olduğu yerde giruslar silinmişti. En 

ince yerinden hemen kistik tümörün çeperine ulaştım. Hem 

beyin rahatlasın hem de tanı için beyin ponksiyon iğnesini 

istedim hemşireden. Uzandım tam ponksiyon edeceğim birden 

durdum. Çünkü kistin membranı mavi refle veriyordu. Birden 

eski deneyimlerim bir film şeridi gibi hızlıca zihnimde 

canlanırken hatırladım bu çok ender görülen bir kist hidatik 

olabilirdi. Ponksiyondan hemen vazgeçtim. Çünkü kistin 

patlatılmadan çıkartılması gerekiyordu. Doğurtma tekniği ile 
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kistik lezyonu böbrek küvete aldım. İngiltere’de hiç 

görülmeyen bizim ülkeye özgü bir patoloji idi. Benim 

İngiltere’den dönüşteki ilk girdiğim ameliyat bu idi ve o günden 

sonra bir daha da kist hydatid olgum hiç olmadı.  

Benzer olay ben zorunlu hizmetten Kütahya’dan kliniğe ikinci 

dönüşümde de oldu. Yaşargil’den öğrendiğim kavernomu daha 

önce ne gördüm ne de tam olarak biliyordum. Saffet abi “bir 

çocuk hastama ameliyata gireceğim” dedi ve bana çocuğun 

filmini gösterip fikrimi sordu. Ben terettüdsüz “bu bir 

kavernom” dedim. Saffet abi “o da neymiş, dur bakalım” dedi. 

Ameliyattan çıktıktan sonra da “Haklısın galiba kavernomdu 

çıkarttığım” demişti. 

Türkiye’de 12 Eylül darbesi olmuş ve çok şey değişmişti. Beni 

de aramışlar o dönem. Tabipler birliğinde bir komisyonda Rıfat 

Mutlu beni de görevlendirmişti. Ancak ben bir türlü sık 

nöbetlerden vakit bulup ta İzmir Tabip odasına gidip kayıt 

olamamıştım. Benim odada kaydımın olmaması üzerine beni 

solculuktan dolayı takipten vaz geçmişler. 
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Eski konumda bizim servis zemin kattaydı. Ameliyathanemiz 

ise o koca binanın tam çaprazında ve 6. Katta idi. Yeni binamız 

müstakil olarak hastane binasının güneybatısında bitmek 

üzereydi. Osman abi o zaman hesaplamış normal bir nöbet 

esnasında bir nöroşirürji asistanı ortalama 40km yol 

yapıyormuş yani bir maraton koşucusu gibi.  

Bir nöbette o sıralar Nurcan Özdamar’ın ameliyatlarını 

gözlemlemek için kliniğimize ziyarete gelen Kaya Aksoy ile 

sohbete daldık. O zaman deneyimli abilerimin sözleri altın 

değerinde idi. Benim o zamanlar pediatrik vakalara ilgim vardı. 

Öyle bir ayırım henüz konuşulmuyordu bile Türkiye’de. Saffet 

abi henüz hocanın ABD’deki kliniğine gönderilmemişti. Kaya 

abi “ne yapacaksın pediatrik vakaları, anevrizma yap, tümör 

yap onlar daha heyecan verici” deyince ben de tümöre 

yöneleyim o zaman diyerek kararımı değiştirmiştim. Kaya 

Aksoy Türk Nöroşirürji camiasında daha sonraki yıllarda sevilen 

bir isim olacak, gerek dernek gerekse de akademide 

başkanlıklar yapacaktı.  

Servisimiz o dönemlerde yurt dışında ihtisasını yapıp 

onaylanması için geçici süre çalışmaya gelenlerin, ihtisası başka 
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kliniklerde takılanların uğrak noktası idi. Mustafa Şevki Ataç, 

Mehmet Çuhadar , İsmail Susmuş v.d.   

En önemli özelliği Türkiye’de ilk kez Pediatrik, Vasküler, Spinal 

ve Tümör gibi Nöroşirürjinin alt dallarında uğraşanların 

derinlemesine araştırma ve pratik yapacakları olanakları, yurt 

dışında eğitim ve görgü arttırmalarını kliniğin yöneticisi Erdem 

Hoca’nın hiç bir komplekse kapılmaksızın gönülden 

desteklemesiydi.  

 

 

Yeni yapılan Nöroşirürji binanın çatısındayız. Ben en sol baştayım. 
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Yeni binaya geçiyoruz 

Başta Erdem Tunçbay olmak üzere tüm klinik çok mutlu idik. 

Kendimize ait ayrı bir binada tüm olanaklara sahip bir bölüm 

olmuştuk. Bilgisayarlı Tomografi Hacettepe’den önce bizim 

klinikte kurulmuş çalışıyor ve Türkiye’nin her tarafından 

vakalar beyin BT çekilmek üzere bizim kliniğimize geliyordu. 

Ben Hacettepe’de çalışırken ilk version olan EMIScanner’i de 

görmüştüm ancak bu daha da geliştirilen yeni sistem BT daha 

üst bir teknoloji idi.  ABD’de ihtisas yapmış Zerrin Yetkin 

raporlarımızı okuyordu. Servisin en önemli özelliği o kadar 

hastanede çalıştığım halde görmediğim bir tarzda Erdem 

Hoca’nın North-Western’den özendiği sirküler vizit holüne 

sahip olması idi. Odaları vizite çıktığımız zaman yine aynı 

noktaya dönüyorduk ve cam kenarlarında hasta odaları, 

köşelerde FTR ve TV dinlenme köşeleri, iç kısımda ise 

laboratuvarlar, ders salonu ile hemşire ve asistan köşeleri 

bulunmakta idi.  Ameliyathane çok geniş idi. İlk binada 

hocaların odaları ameliyathane katında yer alıyordu. Bu orta 
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kat öyle iyi tasarlanmıştı ki bina 2000 yılında renove edilirken 

bir tek bu katta değişikliğe gidilmedi.  

Ameliyat sayılarımız artıyor. Özel ve zahmetli cerrahi girişimler 

peş peşe yapılıyordu. Erdem Hoca bana ameliyat programını 

yapmam için yetki vermişti. Tabidir ki çok eksikler ve 

hatalarımız vardı. Nasıl düzeltilmesi gerektiği ile ilgili benim 

hatırladığım 13 maddelik bir rapor sunmuştum Erdem Hoca’ya. 

Orada yazdıklarımın hayata geçirilmesi zordu ama imkansız 

değildi. Ancak o önerilerim dikkate alınmadı. Zaten benim de 

hem askerlik görevim hem de zorunlu hizmetim kapıda idi ve 

klinikten zaten ayrılacaktım. 

  

 

Ege Nöroşirürji 20.02.1973 
günü kuruldu. Mimarı 
Mehmet Beset olan 4 katlı 
binaya 7 Mayıs 1982 tarihinde 
geçtik. Tunçbay açılışı 
Türkiyenin ilk beyin ve spinal 
tümör ameliyatlarını yapan 
A.C.Tuner’e yaptırdı. 
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Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahı oluyorum 

Nihayet hedeflerimden biri gerçekleşiyordu. Erdem Hoca’nın 

başkanlığında dışarıdan Ayfer Ülkü’nün de bulunduğu bir 

jürinin değerlendirdiği sınav ile 1983 tarihinde uzman oldum. 

Yurtdışında bulunduğum süre dikkate alınmamıştı ve zorunlu 

hizmet ve askerlik görevlerim nedeniyle de Uzmanlık belgem 

ancak 5 yıl sonra bu hizmetlerim sona erdiği 1988 yılında elime 

geçti. Refik Seylan uzman olup ayrıldıktan sonra ben uzunca 

süre hergün icapcı, gün aşırı da nöbette kaldım. Bir süre asistan 

alımı olmamıştı zira. Hiç kıdemli keyfi sürmedim. Hastanede 

yatıp kalkıyordum. Eve ender uğruyordum. Asistan odamızda 

İngiltere’den getirdiğim bir kahve perkülatörü vardı. Bir 

hastam da benim kahve tiryakisi olduğumu gördüğünden bir 

çuval instant kahve hediye etmişti. O çuval hep asistan 

odasında dururdu ve kahve içmek isteyen oradan temin 

ederdi. Uzman olduktan sonra zorunlu hizmetler başlayacaktı. 

Bir yandan erkek olduğumuzdan dolayı askerlik bir yandan da 

yeni çıkarılan kanun ile 2 yıl boyunca kura ile çekeceğimiz bir 

şehirde zorunlu hizmette bulunacaktık.  Refik Seylan zorunlu 
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hizmet kurası için torpil yapacak birini buldum sana da yapsın 

teklifinde bulunduğunda ben kabul etmedim. Anadolunun 

herhangi bir yerine, biraz da kendimi ispata çalışırcasına, 

gidebilirdim. Bekardım ve bir takıntım yoktu. Refik mecburi 

hizmeti Burdur’da yaptı. Sonra Konya’ya gitti. Ben kura çekmek 

için Ankara’ya gittiğimde;” senin evrakların bize ulaşmamış, 

dolayısı ile kuraya katılamazsın” dediler. Ben alelacele İzmir’e 

döndüm evraklarımı toparladım ve elden vermek üzere tekrar 

Sağlık Bakanlığının yolunu tuttum. Bakanlığa uğradığımda 

kuraların çekilmiş olduğunu öğrendim. Baktım Bakanlığın 

önünde asılan listede benim adım var ve karşısında da Kütahya 

SSK hastanesi yazıyor. Ben daha ulaşmadığı söylenen 

evraklarımı bakanlığa vermemiştim ki! 

  

 

 

Ege Üniversitesine ben 
girdiğimde logosu kırmızı-
beyaz idi. Zorunlu 
hizmetten döndüğümde 
ise bir de baktım ki öz 
rengi mavi -beyaza 
dönmüş. 
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Askerlik 

Aslında kongenital pulmoner stenozumu bahane edip 

askerlikten muaf sayılabilirdim ama bunu yapmak hiçbir zaman 

aklımın ucuna dahi gelmedi. Ancak şaka yollu kliniğin o an en 

güvendiğim cerrahi asistanlarından kardeşimin de adını taşıyan 

Özcan Binatlı’dan kafama bir burr-hole açmasını ve sahte 

raporlarla ameliyatlı göstermesini istemiş o da “olacak şeymi 

bu abi” diyerek anında red etmişti. 

Önce zorunlu hizmet için Kütahya’ya askerlik öncesi Nisan 

dönemine yetişmek üzere 3-4 ay gittim. İlker Gelişen ile aynı 

döneme düşmüştük. Mamaktaki acemilik döneminde belki 

inanmayacaksınız ama her hafta sonu yüzbaşı tarafından 

şehire çıkamama cezası aldım. Nöroşirürji ihtisası uzun 

olduğundan devredaşlarıma göre ben çok geç askerlik yaptım. 

Bakaya ve yurtdışından katılan çok sayıda ileri yaşta hekim 

vardı. Beni öne iteklediklerinden ben hem takım başı hem de 
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bölük başı olmuştum ve eğer takım ya da bölükten biri o hafta 

ceza alırsa ben de otomatikman cezalı sayılıyordum. En son 

hafta artık dayanamadım ve cezalı olduğum halde komutandan 

yarım günlük şehre inme izni aldım. Ankara’ya indiğimde çok 

sevdiğim Kavaklıdere’de gençlerin yoğun gittiği bir mekanda 

cüzdanı ve tüm kimliklerimi o şaşkınlıkla kaybetmiştim. 

Ceza yememek için bir akşam tam 3 defa saç traşı olmuştum. 

Öyleki birbirimizi traş etmekten ense hatlarımız neredeyse 

kulak hizamızı aşar duruma gelmişti. Kasım Gülek’in yeğeni 

(Bozkurt Gülek) Norveç’ten askerlik için gelmiş ve Norveçli 

nişanlısına “Ben Türkiyeye gidiyorum, Bodrumda askerlik 

yapacağım. Denizci olacağım ve seni de sonra yanıma 

aldırtırım” demiş . Kur’ada istediğin yeri tercih edebilmek için 

okuldan yüksek not tutturman gerekiyordu. Yalnız eğer ceza 

alırsan artık o şansın da kalmıyordu. Sabah yüzbaşı ense 

traşlarımızın komik halini görünce; “sizi kim traş etti!” diye 

bağırdı. Ben hemen kalktım “ben ettim komutanım” diye 

Bozkurt’un suçunu üstüme aldım. Ben zaten her hafta ceza 

alıyordum. Bozkurt’ta istediği yeri seçsin istedim. Ama Bozkurt 

çok dürüst bir arkadaştı. “Hayır komutanım ben yaptım, görevli 

erler traşlarımıza yetişemeyince ben yardım ettim” dedi ve 
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tabii cezayı yedi. Artık iş kuraya kalmıştı. Boş Beyin Cerrahi 

kadrosu olarak bir Kıbrıs bir de İzmir vardı. Aslında bize 

derslere de gelen, benim İngiltere’de tanıştığım asker kökenli 

Muzaffer Bayhan abi beni Gülhane’ye almak istiyordu. Ancak 

GATA’da oluşan hoşnutsuzluklar nedeniyle ben Muzaffer 

Abi’ye “Abi boşver dedim, zaten kurada Kıbrıs’la İzmir varmış.” 

Ben Kıbrıs’ı o zamana kadar hiç görmemiştim. “Kıbrıs’I görmek 

isterim. İzmir de zaten memleketim” dedim.  

Kuraya beyin cerrahı olarak iki kişi katıldık. Diğeri Adana’lı idi. 

Albay iki elini bana uzatıp “seç bakalım” dedi. Benim de sağ 

elimi bir gün öncesi bir arı sokmuştu ve el sırtım davul gibi 

şişmişti. İçimden soldan çok çektik “Sağ olsun komutanım” 

dedim. Albay sağ avucundaki kağıdı bana uzattı. İçinde 800yt 

İzmir Asker Hastanesi yazıyordu. Bozkurt Gülek ise hayal ettiği 

Bodrum’u değil ama Marmaris (deniz değil ama) Hava Radar 

üssünü çekmişti. 
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800yt İzmir Asker Hastanesi 

Askeri darbe sonrasıydı ve Devlet başkanı Kenan Evrendi. Bir 

gün hastaneyi ziyarete bile gelmişti. Hastaneye resmi 

kıyafetlerimizle gidiyorduk ve forsumuz çok yüksekti.   

Portekiz genel kurmay başkanı ağırlanacak, Meryem Anayı 

ziyaret edecek yani bir nevi hacı olacak biz de onu koruyacağız. 

General yaşlıca ve kalp ameliyatı geçirmiş. Konvoya eşlik 

edecek ambulansta ben doktor olarak görevlendirildim Ege 

Ordusu tarafından. Ben dul olan servis hemşiresini, bir de bize 

yardım eden servis erini yardımcılarım olarak seçip idareye 

bildirmiştim. Ambulanslar o dönemde şimdiki donanımda 

değillerdi. Bakımsız ve çok eksikleri vardı. Gerekli 

düzenlemeleri yaptım. Eksik malzeme ve ilaçları önceden 

temin edip bir düzene soktum ambülansı. Bir gece önce aşırı 

yağmur yağmıştı. Benzin açıkta duran varillerden 

dolduruluyordu askeri araçlara. Sabah erkenden Efes ve 
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Meryemana yolculuğuna başladık. Çok uzun bir konvoydu. Biz 

konvoyun en arkasındaydık. Bizden sonra da çekici askeri araç 

vardı. Ama bizim ambulans daha 3-5 km gitmeden stop etti. 

Çekici bizi en yakın askeri jandarma kontrol merkezine çekti.  

Sonra o da konvoya katılmak üzere bizi bıraktı. Kontrol noktası 

komutanı telsizle konvoyu takipte idi ve aynı zamanda konvoyu 

havadan izleyen helikopterden de haber alıyordu. “Şimdi Efes 

harabelerini geziyorlarmış” Gece aşırı yağmurdan dolayı 

benzin varilinin içine yağmur dolmuş. Şoför ambulansın 

deposunu sulu benzinle doldurmuş. Benzin deposunu 

temizlemek, karbüratörü onarmak ve depoyu tekrar benzinle 

doldurmak gerekti. Hemşiremiz de çok alımlı idi. Komutan bize 

bol çeşitli Ege usülü bir serpme kahvaltı hazırlattı. Bir tek kuş 

sütümüz eksikti. Biz tüm ekip karnımızı doyurduk ve konvoy 

Portekiz Genel Kurmay başkanını hacı ettikten sonra dönüş 

yolunda yanımızdan geçerken biz de arkasına takıldık. O gece 

Portekizli general için balo yemeği vardı. Tüm sağlık ekibi de 

davetliler arasındaydık. Konvoyun komutanı albay bana 

teşekkür etmek için yanıma geldi. “Doktorum sağolun o kadar 

güvende hissettik ki kendimizi, sizi hep arkamızda hissettik ve 

çok rahattık”  
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Hastanede kolejden Haluk’lar (Aguş ve Öztekin) ve Hüseyin 

Bilir’le beraberdik. Serviste önce Zafer Kars ve sonra da Uğur 

Erongun ile beraber çalıştık. Albay Mürsel Ok komutanımızın 

yanında. Mürsel Ok başhekim olmak istiyordu. Klinik 

komşumuz olan Plastik Cerrahi şefi ile rekabette idi. Bir gün 

Plastik Cerrahi şefi kucağında bir bebekle odamıza geldi. Biz 

torunu sandık, ancak öz oğlu imiş. Mürsel Albay bunu duyunca 

başhekimlik yarışından vaz geçti. O ana kadar kıdemleri çocuk 

sayısına varıncaya kadar eşit olan 2 albaydan biri 3.çocuğuna 

sahip olunca başhekimliği de ona verdiler.  
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Kaktüs 

Ben kaktüsü çok severim. Çocukluğumda Levantenlerin 

bahçelerinde dev kaktüsler hiç eksik olmazdı. Çeşmede de 

şantiye yazlıklarında çiçekli ve dikenli kaktüsler hep dikkatimi 

çekmiştir. Yılda bir çiçek açan, suya ihtiyaçları olmayan bu 

dayanıklı bitkiler adeta benim favorilerimdi. Ben kardeşimin 

hastalığından ve ona bakmakla kendimi yükümlü 

hissettiğimden evlenmeyi hiç düşünmezdim. Ama babam 

torun sahibi olmayı ve Oktar soyadının sürmesini çok 

arzuluyordu. Ablamın evlenmeye pek niyeti olmadığı günler 

geçtikçe anlaşıldığından iş bana düşecek gibi görünüyordu. 

Nevci’yi ana okulundan beri bir daha hiç görmemiştim.  Onlar 

Alsancak semtine taşınmışlar ancak annemin bana 

aktardıklarından durumu ile ilgili bilgiler alıyordum. Aslında 

onu tekrar görme şansı olmuştu. Kardeşi İbrahim kötü bir 

otobüs kazası geçirmiş ve bizim kliniğe yatmıştı. Torakal 

fraktürü vardı. Şimdi olsa vidalarla tesbit edilip derhal ameliyat 
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edilirdi ama biz o zaman konservatif gitmeyi tercih etmiştik. 

Tam da o zaman benim İngiltere’den burs kazanıp Londra’ya 

gittiğim döneme rastlamıştı. Ben, kardeşi bizim klinikte yattığı 

zaman Nevci ile bu yüzden karşılaşamamıştım.  

Annemin ısrarı üzerine Nevci’yi Askerlik yaparken evinde 

görmeye gittim. Her nedense hediye olarak çok sevdiğim bir 

kaktüs türü götürdüm. Kaktüs iki hemisferi olan bir beyine o 

kadar çok benziyordu ki çok sevmiştim. Ancak kaktüsü 

Nevci’nin annesine takdim ederken yaptığım hatayı ancak 

kavramıştım ama iş işten geçmişti. Kayınvalidem hiç tavrını 

değiştirmeden kaktüsü çok beğendiğini söylemişti.  
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Nevci 

Annesini ve babasını çok iyi tanıyordum ama Nevci’yi büyümüş 

hali ile görmek hiç nasip olmamıştı. İzmirdeki KKK 800yt Asker 

Hastanesinde ameliyatlar dahil bütün işler sabah saat 10 gibi 

bitiyordu. Yoğun çalışmaya alışmış olan bana çok zaman 

kalıyordu. Evlenmeyi hiç düşünmediğim halde annemin ısrarcı 

tavırları sonucu Nevci’yle tanışmak üzere evlerine gittiğimde 

bir an için düşüncelerim birdenbire tersine döndü. Tarafsız 

saha Karşıyaka’da Küçük Ev’de ilk “date” sonrası kısa zaman 

içinde anlaştık ve ben ona yağmurlu bir havada ve Bornova’da 

Levanten bir evin yanında park etmiş arabamın içinde onun için 

yazdığım şiirimi okuyarak evlenme teklifi yaptım. Benim 

yazdığım şiirin adı “evet misin” idi. Ama Nevci şiirin adını 

“Birlikte mutluluğa” olarak değiştirdi. İki adlı tek şiirim budur: 
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birlikte mutluluğa 

( evet misin ) 

 

kasımın soğuğunda 
notaları beklerken 
bir konser gecesi 
çıkıp gelebilir misin 
 

yılları aylara sığdırdık 
önceleri neden tanışmadık 
her şey o kadar doğal ki 
kaderi değiştirebilir misin 

 

duygularımızla göz göze 
sevgilerin en yücesiyle 
birlikte mutluluğa 
kadeh kaldırabilir misin 
 

ellerin ellerimdeyken 
kalbim kalbime sığmazken 
seni seviyorum desem 
benimle evlenir misin 
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Nevci ile 
ilk 
çıkışımız 
(sol 
üstte), 
ilk 
dansımız 
(sol 
altta) ve 
nikahtan 
bir anı 
(alt 
sağda) 
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Evlenmeden önce aldığım karar #3 

Evet çift sıfır toplantılarından birinden çıkan oy birliği ile alınan 

önemli kararlardan üçüncüsü de evlenmeden önce alınan 

karardı. Karara uymak zorunlu idi. Evlendiğim kişiyi asla 

aldatmayacağım.  

Zaten hekim olduğum için muayene ettiğim her hasta benim 

için kutsaldı. Onun sağlığına tanı ve tedavisine odaklanıp en 

iyisini yapmam birincil görevimdi. Bu kararı almamda bana 

Kütahya’da yaşadığım bir olay  kolaylık sağladı. Kütahya’ya 

Askerlik öncesi bekarken gittiğim ilk üç aylık evrede 

muayenehane açmamıştım. Dolayısı ile öğleden sonra 

polikliniklere ben bakıyordum. Bir akşamüstü saati polikliniğe 

bir hasta geldi. Tamamen kara çarşaflar içindeydi. Ben onu yaşlı 

bir teyze zannettim. “Neyin var?” diye sorunca hasta, satenten 
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parlak simsiyah kumaşı tamamen çıplak bembeyaz vücudunun 

teninden kaydırarak itina ile ojelenmiş parmaklarını kasıklarına 

doğru yavaşca ilerleterek “buraları çok ağrıyor doktor bey” 

deyince ben telaşla bir yandan kapıda beklediklerini sandığım 

personeli çağırıyorum bir yandan da siyah kaygan kumaşla 

tamamen çıplak olan bu genç kadının vücudunu örtmeye 

çalışıyordum. Ben örtmeye çalışırken çarşaf içinde adeta yılan 

gibi kıvrılan genç kadının süt-beyaz vücudu daha da çarpıcı 

tarzda ortaya çıkıyordu. Cerrahi polikliniğindeki 

pansumanlarımıza da yardım eden sağlık personelleri beni çok 

sevdiklerinden böyle bir mizansen düzenlemişlerdi anlaşılan. 

 

 

 

HKM 

Hekim, hakim, hakem, 
hüküm sözcüklerinin kökeni 
Arapçadan “hkm”den 
geliyor. Doğruyu bulan,  
doğru karar veren 
anlamında.  
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Kütahya’da Zorunlu hizmet 

Askerlik sonrası ben zorunlu hizmet için Kütahya’ya evlenmiş 

olarak gittim. O kadar acele etmiştik ki Nevcihan’ın kimliği daha 

değişmemişti bile. Kızlık kimliği vardı yanında bir de tabii o yıl 

yeni çıkan kırmızı evlenme cüzdanımız. Evlenme cüzdanında 

bir yerde her ne hikmetse “her iki taraf ta bekardır” diye bir 

ibare vardı. Nevcihan Kütahya’ya gidince sürücü belgesi almak 

istedi. Ehliyetname müracaatı için evrakları hastaneden uyanık 

bir personele verdim. O da hanımın kimliğindeki soyadı ile 

Oktar’ın uyuşmadığını ve “her iki taraf ta bekardır” ifadelerini 

görünce hemen başhekime şikayete gider. Allahtan durumu 

bilen başhekim (Aydın Taşezer) “evet doğru der” ve ekler “yeni 

gelen beyin cerrahının resmi nikahı yok, imam nikahlıdır ve 

şahidi de bendim” der. Tabii bu olay şehirde yayılır. Benim yeni 

açtığım muayenehaneye o kadar çok kişi hoşgeldine gelir ki 
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ben önce şaşırmış hatta burada herhalde adet böyle diye pek 

aldırmamıştım. 

Ben Kütahya SSK hastanesinde görev yapıyordum. Hastanenin 

ve idari binaların arkasındaki lojmanlarda kalıyorduk. Nevci 

hamilelikleri arasında daha çok İzmir’de annesinin yanında 

kalıyordu. Kütahya’da mecburi hizmette İzmir’den Cüneyt 

Arkın’ın akrabası ürolog İbrahim Cüreklibatır da vardı. 

Bir gün cevval bir tıp öğrencisi odama geldi. “Ben İstanbul Çapa 

Tıp Üniversitesi öğrencisiyim; Cerrahi stajımı sizin yanınızda 

yapmak istiyorum” dedi. Üç yıl boyunca yaz aylarında yanımda 

çalıştı, ameliyatlara girdik hatta beraber girdiğimiz bir cerrahi 

vakayı yayın yapıp Nörolojik Bilimler Dergisinde  yayınladık. 

Üniversiteden stajını onaylattı. Kalp damar cerrahı olmak 

istiyordu ama ben onu nöroşirürjiye yönlendirdim. “Bak” 

dedim “hem Kütahya’ya gelir kendi memleketinde beyin 

cerrahı olarak çalışırsın”. Bu çalışkan tıp öğrencisi daha sonra 

uzman oldu ve biz 40 yıl sonra İzmir’de özel hastanede birlikte 

ameliyatlara girmeye devam ettik. Hala da birlikteyim ben 

Haluk Özer kardeşimle. Kader işte gel de inanma.  
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E tipi 

Kütahya E tipi kapalı ceza evinin asıl doktoru sarılık geçirdiği 

için görevi il içersindeki diğer doktorlara bölüştürüldü. Bana 

düşen gün sabahtan akşama kadar 80 kadar hükümlüye baktım 

ve reçete yazdım. Ceza evinde yatan kişi doktora görünmek için 

yazılı dilekçe verir. Dilekçede tıbbi şikayeti yazar. Sol alt köşede 

ise suçlunun işlediği suçların bir dökümü vardır. Çok sayıda 

siyasi suçlu da vardı hapisanede, onların o köşesinde bir not 

bulunmazdı. Biz anlardık ki siyasi suçtan yatıyor. Aslında o 

suçlular arasında benim de Ortopedi’de, nöroşirürji sınavını 

beklerken bir ara asistanlık yaparken tanıdığım bir doktor 

vardı. “Bizi niye görevlendirdiler, bu işi sen de yapabilirdin.” 

Dedim ama o da hükümlü olduğundan doktorluk da 

yaptırmıyorlardı.  
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Bütün istedikleri içinde uyuşturucu madde olan ilacı 

yazmamdı. Şikayetlerin yoğunluğu uykusuzluk ve baş ağrısı idi. 

Sürekli “doktor bana ‘Liba’ yazar mısın?” diyorlardı. Ben de 

onlara daha iyisini yazacağım diyerek, o zamanlar harika etkili 

benim de askerlik yaparken geçirdiğim vestibüler nörinitte 

kullandığımdan aşina olduğum Rohypnol diye bir ilacı hemen 

hepsine yazdım.    

Birden Red-Kit çizgi romanında hani bir tipleme vardır 

‘köşebend kafa’ diye. Okuyup görenler bilir. Kafası adeta küp 

gibi. Hatta sivri olan bir köşesinde band da yapıştırılmıştır. İşte 

o köşebend karşımda canlı bir hastam olarak duruyordu. 

Dilekçesinin solt alt köşesi her türlü suçlar ile doluydu. Cinayet, 

darp, ırza geçme,… Ben kimseye inandıramam bu durumu 

diyerek sağlık memurundan “bu hastayı hastaneye götürüp bir 

kraniografi çektirmem gerekir” dediğimde sağlık memuru 

dehşet içinde “Aman doktor bey bu çok tehlikeli, mümkün 

değil, mutlaka sorun yaşarız.” Deyince vaz geçtim. Hastayı 

muayene etmeme bile razı olmadı. “Doktor bey sakın 

yaklaşmayın çok tehlikelidir. Ben uyarmış olayım. Lütfen 

muayene etmeyin”. Ama ben kafama koymuştum, köşebend 

kafasının köşesindeki bandı çıkarttıp yarasını bahane ederek 
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kafatasını muayene etmeye başladım. Köşebend caniyi 

yakından gördüğüm için sadece benim farkedebildiğim göz 

pınarlarındaki bir kaç damla göz yaşının aktığını 

unutamıyorum. Belli ki ona uzun süredir hiç kimse 

dokunmamıştı.   

Benden sonra E tipi cezaevinde “biz o rohypnolcü doktoru 

isteriz” diye ayaklanma yaşanmış ve bunun üzerine ve tabii bir 

çok başka nedenlerle o ilaç o dönem piyasadan kaldırılmıştı. 

Akşamüstü E-tipi cezaevinin avlusuna çıktığım andaki 

gökyüzünü, rüzgarın tenimi okşayışını, uzunca bir süre 

kendime gelemeden arabama kadar yürüyemeyip özgürlüğün 

kokusunu alveollerimin en ücra  hücresinde hissedişimi 

unutmam olası değil.   
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Tabipler odasını kuruyoruz 

Ben mecburi hizmet yaparken Kütahya’da BT yoktu. Eskişehir 

ya da Bursa’ya gönderiliyordu hastalar. Kan merkezi yoktu. Kan 

gereksinimizi hava er eğitimi erlerinden sağlıyorduk. O zaman 

bir er kan verirse 24 saat izin veriliyordu. Ben hayatımda bir kez 

kan vermiştim ve zorluğunu bildiğimden 24 saat yerine 48 saat 

izin veriyordum. O nedenle hiç kan eksikliği çekmedim 

planladığım ameliyatlarda. Çünkü hava er eğitimindeki erler 

soruyorlarmış “ Kan isteyen beyin cerrahı mı?” diye.  

Meslektaşlarımızın, Kütahya kapalı bir toplum olduğundan,  

içki ve kumara olan zorlama bir eğilimi olduklarını 

sezinlediğimizden o zamana kadar bir tabipler odası olmayan 

Kütahya’ya bir tabib odası kurmayı planladık. Hekim sayısı 

çoktan 150’yi geçmiştir diye düşünüyorduk. Gerçekten de bir 



220 
 

şehirde baraj olan bu sayı zorunlu hizmetle gelenler dahil 

edildiğinde aşılıyordu. Kütahya Tabip odası kuruldu. Satranç 

takımları alındı. Her hafta seminerler düzenlendi. 

Meslektaşlarımızın bir araya toplanması ile sorunlar daha da 

rahat bir ortamda tartışılıyordu. Kağıt oyununa düşkün olanlar 

için gizli bir yer vardı ve artık ortalıkta yapılmıyordu en azından. 

Tabipler odasında düzenlenen bir seminerde serbest çalışan 

bir biyokimya uzmanının verdiği güncel antibiyotikler 

seminerini unutamıyorum. Anlattıkları gerçi bir çok meslektaşı 

sıkmıştı ama bence böyle bir konferansı saygın bir üniversite 

ortamında bile dinleyemezdiniz. Ben o zamanlar 

antibiyotiklerle ilgili bir makale hazırlıyordum ve benim işime 

çok yaramıştı. Muayenehanede iken bir laboratuvar testi 

istemiştim. O test Kütahyada yapılmıyormuş o zamanlar. 

Sadece o testi yapabilmek için cihaz getirtip testin sonucunu 

bana bildirmişti.  
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“Coin lesion” ve babalar 

Babam tam bir sigara tiryakisi idi. Daha fazla sigara içebilmek 

için geç yatar kalkar kalmaz sigarasını tüttürürdü. Ben doktor 

olduğum halde ona sigarayı bıraktıramadım ama torunu büyük 

oğlum Yağız nasıl becerdiğini hala anlayamadığım bir şekilde 

ona sigarayı bıraktırmıştı. Son 8 yılında hiç sigara içmedi babam 

ama olanlar maalesef olmuştu ve sonuçta KOAH nedeniyle 78 

yaşında aramızdan ayrıldı.  

Doktor olduğumda babamı hastaneye götürüp bir AP Akciğer 

filmi çektirmiştim. Bizim zamanımızda “coin lesion” denen 

kanser için tipik bir görüntü olarak öğretilen yani para lekesi 

çıkmıştı filminde. Takibe almıştım.  
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Kütahya’ya gittiğimde babamın sırtında sanırım zeminde olan 

bir lipom enfekte bir hal almış, muayenehanesine gittiği 

kayınpederim de onu anında eksize etmiş. Benim bu 

olanlardan haberim olmadı. Kütahya’dan döndükten sonra 

çektiğim kontrol akciğer filminde para lekesinin kaybolduğunu 

görünce ben çok şaşırmış babam ise bu durumu doğal 

karşılayıp  “ben sana kaç defa söyledim benim bir yakınmam 

yok, kanserim falan da yok” deyip içtiği sigarayı 1 paket daha 

arttırmıştı. Sonra olayı kayınpederden dinleyince o lipom 

kitlesinin tabanında kalsifikasyon yani kireçlenme olduğu ve bu 

nedenle de para lekesini gördüğüm ortaya çıktı. Kayınpeder 

onu cerrahi ile çıkarınca lekeden de iz kalmamış oldu. O 

dönemde yan grafi, Akciğer BT tetkikleri rutinde yoktu.  

Kayınpederin başparmağında bizim ksantom dediğimiz bir 

kitlesi vardı. Askerlik yaparken Hatay’daki asker hastanesinde 

Haluk Öztekin’e ameliyat ettirdim. O zaman patolog olarak 

çalışan daha sonra önemli bir Üniversiteye rektör olarak da 

atanan meslektaşımız raporunda kanser diye yazınca 

kayınpederimi hatalı bir rapor diye ikna etmem çok zor oldu. 

Ameliyat materyelini Ege Üniversitesinde 2. görüş olarak 

yeniden değerlendirdiklerinde dev hücrelerin yanlışlıkla kanser 
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hücresi olarak nitelendirildiği ortaya çıktığı halde doktor olan 

kayınpederimi çok zor inandırabilmiştim. Askeri hastanenin 

raporuna daha fazla değer veren kayınpeder uzun bir süre 

kanser oldum kuşkusu ile yaşamıştı.  

 

 

Haluk Özer ile 40 yıl önce Kütahya SSK hastanesinde (üstte) ve 40 yıl sonra İzmir 
Özel Medifema hastanesinde ameliyatlarda yine beraberiz (alttaki 2 resim). 
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Yaşargil ile tanışma 

Beyin cerrahı olmaya karar verdiğimde en çok tanışmak 

istediğim kişi Yaşargil idi. Aslında bizden Dr.Özdamar, Dr.Övül 

ve Başhemşiremiz Güliz yanında bulunmuşlar ve hikayelerini 

çok dinlemiştim. Kütahya’da zorunlu hizmet yaparken 

Doçentlik sınavına girdim. O zamanlar Üniversite dışından 

Doçentlik sınavını vermek pek mutad değildi ama örnekleri 

vardı. Dr.Nur Altınörs ben dışarıdan Doçent oldum siz de 

girebilirsiniz sınava dediği için ben de baş vurmuş dosyam çok 

iyi olduğu için ilk aşamadan geçmiş ve sözlüye Ankara’ya 

Hacettepe’ye çağrılmıştım. Sınav da fena gitmiyordu ama bir 

aşamasında şimdi hepsi rahmetli olan hocalarımdan (Nurhan 

Avman, Vural Bertan, Süleyman Sağlam, Umur Kaya, Erdem 

Tunçbay) biri hiç anevrizma ameliyatı yaptın mı? diye sordu. 

Kütahya şartlarında (şartları biraz da zorlayarak) o zaman beyin 

tümör ameliyatı yapabiliyorduk ama anevrizma için uygun 

ameliyat ve donanımlı alt yapı yoktu. Ben işte o zaman bu işi 

en iyi Yaşargil yapıyor. Onun yanına gidip bari orada bu işin 

inceliklerini öğreneyim hem de Yaşargil ile tanışırım dedim ve 

sınavdan çıkar çıkmak Zürih’e mektup yazdım. Hiç o kadar hızlı 

bir yanıt alacağımı tahmin etmiyordum ama hemen gelebilirsin 



  Dr.NO   

225 
 

diye bir yanıt gelince ben bir ay normal yaz iznimi Şubat ayında 

alıp apar topar Yaşargil’in yanına gittim. O zaman Kütahya’da 

özel muayenehanem vardı ve para sıkıntısı çekmeden 

gidebilmiştim. Yağız bir yaşında Yiğit ise yeni doğmuştu. 

Zürih’te Teknik Üniversitede okuyan Nevci’nin dayısının oğlu 

için kiraladığı hastaneye yakın bir evde kalacaktım. Bir Cuma 

günü hastaneye gittim. Dr.Ali Çetin Sarıoğlu o zamanlar 

hocanın yanında idi. Bugün ameliyat günü değil sen git Zürih’i 

gez bu hafta sonu Pazartesi gelirsin hoca ile tanışırsın dedi. Ben 

peki olur dedim ve tam çıkarken koridorda Yaşargil belirdi ve 

beni görür görmez sen yeni gelecek olan cerrah olmalısın dedi 

ve biz ikimiz 1,5 saat ayakta koridorda sohbete daldık. Yaşargil 

Hoca’nın o zamanlar askerlik davası yüzünden ülkeye girişi 

sorunluydu. Ancak dönemin lideri Turgut Özal onun için özel 

bir yasa çıkartıp affedilmesini sağlamıştı. Yaşargil Hoca da 

Türkiye’ye gelme düşüncesindeydi ama bazı çekinceleri vardı. 

Önce yaptığım ameliyatlardan, Ege nöroşirürjiden, Nurcan 

abiden, Kütahya’dan oradaki yapabildiklerimden falan ve geliş 

nedenimden bahsettikten sonra. Tamam Türkiye’ye geleceğim 

ama Türkçem iyi değil. Türkçe konuşsam bak ne kadar 

bozulmuş diyecekler; İngilizce konuşsam bana ukala diyecekler 

deyince. Ben de:  
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“ _Hocam” dedim “benim imkanlarım vardı sizin yanınıza 

maddi bir şey düşünmeden gelebildim ama ülkemizde öyle 

genç cevherler var ki sizi görmek istedikleri halde görmeye bu 

nedenlerle gelemezler. Siz hiç konuşmasanız sadece 

videolarınızı gösterseniz bile bu onlara yeter” dedim. 

Sanırım bu konuşma onu çok etkiledi ve o an Türkiye’ye gitme 

kararı verdi. Nitekim Bodrum’daki takvimdeki ilk bilimsel 

kongremize geldi ve büyük sükse yaptı. 

Adaşım beyin cerrahi Nezih Özkan da hocanın yanında idi o 

dönemler. Yaşargil hoca bana %50 indirimi otomatik yapan bir 

anahtarlıklı bir çeşit kredi kartı vermişti. Ödemeleri kasada onla 

yapardım. Sabah çok erkenden ameliyatlara girip, hastanede 

çıkan 4 ayrı çeşit yemekten birini seçip yiyebiliyorduk. Akşam 

¼ pizza parçası ve hastanenin pastanesinden kahve ve bir dilim 

pasta yiyorduk. Zürih çok pahalı idi. Hastanedeki ücretler 5*lı 

otel ayarında idi ve %50 indirim ile ancak TRdeki normal fiyata 

geliyordu. O zamanlar MacDonalds TRde yeni açılmıştı ve bir 

peynirli hamburger bizde 1$ iken Zürihte aynı cheeseburger 

4$dı.  
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Ben anevrizma operasyonlarını izlemeye gelmiştim ama 

genelde operasyonlar benim daha çok ilgi alanım olan 

tümörlerdi. Beyin sapı ve ponsta yerleşmiş benim o zamana 

kadar görmediğim bir patoloji olan kavernom ameliyatını 

sorunsuz yapmıştı. Kendisinde 7 anevrizma, bir AVM ve 

kavernom olan 12 yaşındaki bir oğlan çocuğunun ameliyatı 

duradan duraya 45 dakika sürmüştü. Dura dikişine gelince bizi 

dışarı çıkartırdı. Nezih videoya alırdı ameliyatları. Ama başı hep 

dertte idi. Hoca _Kaydettiniz  mi efem’? diye sorduğunda. 

_Evet dendiğinde _Bu da kaydedilir mi? Ne münasebet! _Hayır 

dendiğinde de _Nezih bunu da kaydetmedi isen neyi 

kaydediyorsun diye hep azarlardı. 

Nihayet son iki hafta anevrizmalar arda arda yapılmaya 

başlandı. İmkansız gibi görülen ameliyatların yapılabildiğini ve 

üstelik bunun sağlam bir anatomi bilgisi ile sabır ve incelikle 

beyin dokusuna saygı gösterilerek nasıl kolay hale 

getirilebileceğine şahit oluyordum. Hoca İngilizcemin iyi 

olduğunu öğrenince bana bir görev verdi o dönemde ve 

“Kraniofaringiomları hazırla” dedi. Ben muazzam olanağı olan 

kütüphanelerinden faydalanarak bir makale yazdım. Benim 
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makalemi hoca çok teorik buldu. “Ben pratiğe yönelik bir yazı 

düşünüyordum” diyerek yazımı beğenmemişti. 

Annemin Bergama’lı olduğunu öğrenince Asklepion’un 

dialarını ona göndermemi istemişti. Ben de İzmir’e 

döndüğümde bir set Bergama Asklepion resim saydamlarını 

Yaşargil’i sık aralarla ziyarete giden ve kliniğimizde çalışan 

Kazım Öner’den götürmesi için rica etmiştim.  

Yaşargil Cushing döneminden beri mutad olan yanında 

profesyonel ressam bulundururdu. Ege Nöroşirürjide de 

benzer tarzda fotoğraftan da anlayan kadrolu bir ressamımız 

(Çelik abi) vardı. Yaşargil’in kadrolu ameliyat ressamı ile de 

tanıştım. Yaşargil bizi bir Pazar günü Edward Munch’un bir 

sergisine götürdü. Muazzam resim kültürü vardı. Eşi de çok 

dikkatli idi. Benim resme düşkünlüğüm vardır. Norveçli ressam 

Edward Münchün yağlı boya tablolarında bir kenarını boş 

bıraktığını yağlı boya sürmediğini farketti eşi. Eserler geçici 

sergideydi ve orijinaldi. Gerçekten resimlerin hemen hepsinde 

bu özellik vardı. Ben farketmemiştim.  
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Kuntshaus Zürih’te daimi sergide olan Fritz Glarner’in 

Mondrianvari bir tablosu önünde Yaşargil “bu ne basit bir 

resim böyle ben bile yaparım bunu” diyor. Yanındaki adam 

“Beyfendi siz ne iş yapıyorsunuz” “Ben beyin cerrahıyım” diyor 

Yaşargil. Bunun üzerine “Yarınki ameliyatınızı ben yapacağım” 

diyor yabancı. “Olur mu efendim” diyor Yaşargil “Siz kimsiniz?” 

Yabancı yanıt veriyor “Ben bu resmi yapan ressamım” diyor 

Yaşargile.  

Müzede kalıcı bölümde bir başka çağdaş ressamın bir resmi 

önünde çok uzun süre kaldı. Bana göre berbat bir resimdi 

karmakarışık adeta kaos gibi bir yağlı boya tablo idi. Hoca bana 

dönerek “_Bak işte şimdiki gençler Dünya’yı böyle görüyorlar. 

Gel bunu çözmek için işin içinden çık bakalım” dedi. 

Sohbetlerimizin bir bölümünde merak ettiğim için ondan bu 

kadar deneyim içinde bir özlü söz olarak ne diyebilir siniz? diye 

sorduğumda bana: 

Yaşargil:_”Her koyun kendi bacağından asılır” demişti. 
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Yağız & Yiğit 

Beyin felçli olan kardeşimi 22 yaşında ameliyat olmasına karşın 

embriyoner kanserden kaybettim. Ama birer yıl arayla doğan 

iki oğlan babası olmuştum. Yağız 6 aylıkken kardeşimi 

kaybettik. Neyse ki kardeşim Yağız’ı görmüştü. Geç evlendiğim 

için bir an önce çocuk sahibi olmak arzusunda idim. Doğum 

öncesi cinsiyetlerini hiç bilemedik. Nevcihan belki yan etkisi 

olur diyerek ultrasona hiç girmedi ve biz her iki doğumda da kız 

evlat bekliyorduk. Hatta isimleri bile hazırdı. Nihan ilkinde, 

Yağız olunca da ikincisinde Yasemin. İlk çocuğumuz erkek 

olursa Cihan adını hazırlamıştık ama Nevci simsiyah gür 

saçlarıyla doğan bebeği görünce adı “Yağız” olsun deyiverdi. İlk 

doğuma ben Kütahya’dan zor yetiştim. Nevci çelimsiz, doğum 

yapamaz diye düşündüğümden sezaryana iş kalabilir 

düşüncesiyle Uçar Asena Hocayı tercih etmiştik ve her iki 

doğumumuzu da o yaptırmıştı sorunsuz. Yiğit adını da yine 

doğumuna yetişemediğim Çeşme’den İzmir’e bir çırpıda 

yetiştiren Nevci’nin babası koymuştu.  
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Son derece yaramazdılar. Adeta ikiz gibi büyüdüler ve çok iyi 

oyun kurarlardı. Bilgisayar çağına denk gelmişlerdi. Arabanın 

bagajında benim dikiş setim steril olarak hep hazır dururdu. 

Çene, omuz, göz kapağı kesilerini ben, Kütahya’da iken de bir 

kez Nurcan abi diz yaralarının dikişlerini atmıştı.  

Hiçbir zaman doktor olmak istemediler. Bir dedeleri ve babaları 

doktor olmasına rağmen tercihlerini tıp yönünde 

kullanmadılar.  

Dürüst, ülkesini ve Atamızı seven iki evlat yetiştirmeye çalıştık 

Nevci ile. Bir ara ben yurtdışına sadece birini alıyor diğerini 

ülkede bırakıyordum. Hem ikisi bir olunca çok yaramaz 

oluyorlardı, hem de bir kazada ölürsek diğeri sağ kalsın gibi bir 

düşünce vardı. O zamanlar terör bağlantılı çok sayıda uçak 

kaçırılıyor ve uçak sabotajları oluyordu. Ablamın arkadaşının 

hostes kız kardeşi (Sibel Zorlu) bir uçak kazasında 

kaybedilmişti. 

Yağız önce Bilkent sonra İzmir Ekonomide okudu ve iç mimar 

oldu. Yiğit uChicago’da önce moleküler biyoloji sonra 

computer science okudu, uPenn’de robotics üzerine master, 

İzmir Ekonomi’de bilgisayar mühendisliği doktorası yaptı. 
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Çeşme ön bahçede Yağız 
sağımda Yiğit solumda  
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Kaplumbağa 

Antalya’daki bir nöroşirürji kongresinden dönerken Nevci ile 

birlikte Fethiye civarında yolda bir kaplumbağa gördük, 

çocuklar da görsün diyerek arabamıza aldık ve eve getirdik. 

Daha sonra bu iri kaplumbağayı annemin Bornova’daki evinin 

arka bahçesine bırakmıştım. 

Annemi mutad ziyaretlerimden birinde bahçede bir ufak 

kaplumbağa yavrusu gördüm. Önce yerde duran bir taş gibiydi. 

Tam tekme atmak üzereydim ki son anda fark ettim. 

Alsancak’taki eve getirdim. Çiçek ekilmek üzere hazırlanmış içi 

toprak dolu büyük bir saksının içine bıraktım kaplumbağayı. 

Yiyeceği bir şeyler almak için aşağıya çarşıya indim. Yukarıya 

çıktığımda balkonda duran saksıda kaplumbağayı göremeyince 

kendimi çok fena hissettim. Balkondan aşağı baktım, düşmüş 

olmasın diye, sonra evin altını üstüne getirdim ama birdenbire 

buhar olup yok olmuştu sanki. 

Tabii ilk zamanlar kaplumbağaların toprak içinde 

yaşayabildiklerini, su hiç içmediklerini, ancak eğer 

hastalanırlarsa su içtiklerini, kışları altı ay toprak altında 
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metabolizmalarını 4°C’ye düşürdüklerini, yazın 6 ay süresince 

37°C ile bol güneşli ve kireçli toprakları sevdiklerini 

bilmiyordum. Çocuklar çok sevmişlerdi. Rocky (Yağız adını 

böyle koymuştu) de onlara alışmış ve kafasını uzatıp gıgısını 

okşamalarına izin veriyor ve marulu ancak onların ellerinden 

yemeği seviyordu. O zamanlar Google amca yoktu. Yağız ile bir 

Londra seyahatinde kitapçılarda aradığımız halde 

bulamamıştık ama Natural History Museum’un kitap satan 

reyonunda Akdeniz Kaplumbağaları ile ilgili bir kitap satın aldık. 

Sanırım ben eve getirdiğimde Rocky 5 yaşında idi. Boyunu, 

yüksekliğini, ağırlığını düzenli aralıklarla ölçüp özel defterine 

yazıyorduk. Kabuğu soğan zarı gibi altı ay toprak altında olunca 

ince büyüyor, yazın kireçli topraklarda sert ve kalınlaştığı için 

yaş tayini de kolay oluyordu. Cinsini ve cinsiyetini artık 

bilebiliyorduk. Testudo Graeca ( Mahmuzlu Akdeniz tosbağası) 

cinsindendi ve dişi idi. Tabii oğlanlar dişi olmasına pek 

sevinmediler ama onu 10 yaşına kadar evde büyüttük. Yazları 

Çeşme’ye götürürdük. Kokulu olmayan yeşillik ve kalsiyum 

seviyordu. Su hiç içmedi. En sevdiği kaynamış börülce idi. 

Çocukların sağlıklı beslenmelerini çok etkilemişti Rocky. Çünkü 

ölümleri ecelden olmazmış. Ya kazaya kurban giderler ya da 

kışın yerin altına girmeden önce plastron dedikleri karın 
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kabuklarında enfeksiyon varsa o yaz topraktan dışarı 

çıkamazlarmış. Sonra yine Yağız okul ile gittikleri Yamanlar dağı 

gezisinde bir başka sarışın cins (Testudo Hermanni) (Trakya 

tosbağası) daha da ufak bir kaplumbağa bulup getirmişti. Tabii 

bu kez tecrübeli olduğumuz için cinsiyetini hemen 

belirleyebilmiştik. O da dişi idi. Onun adını da Yağız koydu 

‘Rukiye’ diyerek.  

Sonradan anladım ki benim 5 yıl kadar önce Fethiye’den 

getirdiğim kaplumbağanın yavrusu idi Rocky. Demek ki o da dişi 

imiş ve kaplumbağalar zora geldiklerinde ya da doğurmak 

istediklerinde yumurtlarlarmış kitabın yazdığına göre. 

Hijyeni de düşünerek Rocky ve Rukiye’yi bir yaz sabahı 

Çeşme’de yanımızdaki bağa yani doğaya özgürlüklerine 

bıraktık. Evde bakmamıza her daim muhalif olan kayınpeder 

dahil hepimiz uzun süre ağlamıştık.     
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Muvafakat 

Mecburi hizmet süresi iki yıldı. Biz Kütahya’da bu görevimizi 

tamamlamıştık ama ayrılamıyorduk. Üçüncü yılımız dolmak 

üzereydi. Ayrılmak için ‘muvafakat’ isteniyordu. Yani ayrıldığın 

yere ya birinin istekli olması ya da atanması gerekiyordu resmi 

yoldan muvafakat verilebilmesi için. Kütahya’da ilk geldiğimde 

Devlet hastanesinde bir beyin cerrahı meslektaşım vardı ama o 

da bir süre sonra Bursa’ya geçmişti. Ben Kütahya’da tek beyin 

cerrahı idim. Acil durumlarda hem SSK hem de Devlet 

hastanesinde ameliyatlara giriyordum. Benim bağlı olduğum 

bakanlığın başında yine Kütahya kökenli bir doktor siyasetçi 

Mustafa Kalemli bulunuyordu. Kalemli seçim bölgesi 

olduğundan benim şehirden ayrılmama pek sıcak bakmıyordu. 

Diğer yandan üniversiteden Erdem Hoca beni gece yarısı arıyor 

ve bir an önce İzmir’e dönmemi istiyordu. Sorunu bir türlü 

çözemiyorduk. Kalemli sevilen bir siyasetçi idi ve 1987 

seçimlerinde yeniden Kütahya milletvekili seçildi. Bu kez İçişleri 

Bakanlığına getirildi. Benim çalıştığım kurumun bağlı 

bulunduğu bakanlığa ise İmren Aykut atanmıştı. Mustafa 

Kalemli barajı artık kalkmıştı. Yeni bir yol açılmıştı. Ben 
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bakanlığa İmren Aykut’un yanına gittim. İşler yolunda giderken 

Erdem Hoca’nın eşi olan ve bir dönem, 12 Eylül sonrası, birlikte 

danışma meclisi devrinde çalıştığı Türe Tunçbay’dan selam 

iletince pişmiş aşa su katmış oldum ve bizim muvafakat işi yine 

suya düştü. Meğerse Türe Hanım ile İmren Hanım mecliste hiç 

geçinemezler ve sürekli kavga ederlermiş. 

Bu sefer üst düzeyden değil de daha alt düzeyden bir sondaj 

çalışması başlatıldı. Annemin doğduğu şehir olan Bergama’dan 

eski bir milletvekili aracılığı ve Erdem Hoca’nın da önerisi ile 

İzmir milletvekili rahmetli Işılay Saygın devreye sokuldu. 

Nihayet bizim için ayrılma izni çıkmış oldu. Benim asıl ilgimi 

çeken ise kısa aralıklarla muvafakat almak için uğradığım SSK 

müdürünün bana ilkinde tamamen olumsuz ancak ikinci 

gidişimde aynı odada bu sefer inanılmaz olumlu tavırlarını 

sergilemesindeki hüneri olmuştu. Ben belki beni hatırlar sorun 

çıkar diye ikinci gidişimde bir gözlük taktığımı anımsıyorum.     
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İzmir’e dönüş ve Doçent olma 

İzmir’e döner dönmez Doçentlik sınavının bu kez sadece sözlü 

olanına ikinci kez girdim ve başarılı olarak Doçent ünvanı aldım. 

O zaman yardımcı doçentlik diye bir kavram yeni getirilmişti ve 

henüz 3 yıl bekleme şartı konmamıştı. Sınav İzmir’de yapıldı. 

Erdem Hocadan başka Hamit Gökalp, Ender Korfalı, rahmetli 

Özdemir Gürcay, Fadıl Aktürk jüri üyelerimdi. Kütahya’da 

çalışırken girdiğim doçentlik sınavında çok başarılı idim, hemen 

her soruya doğru ve güncel yanıtlar veriyordum ama bana 

hepsi rahmetli olan hocalarım bir üniversitede 

çalışmadığımdan ve anevrizma ameliyatı yapmamış olmamdan 

ötürü doçentliği uygun görmemişlerdi. İkinci sınavda ise tam 

bir ters rüzgâr esiyordu. Beni hiç zorlamadılar ve çok rahat bir 

sınav geçirttiler.  

Zorunlu hizmet, askerlik ve yurtdışı görevlerini bitiren diğer 

öğretim görevlileri de birer birer kliniğe döndüklerinde ekip 

giderek güçleniyor ve kalitemiz servis olarak artıyordu. O 

dönemde ufak tefek öğretim üyeleri arasında çekişmeler olsa 

da herkes görevini layığı ile yapıyordu. Nöroşirürji içinde 

dallara ayrıldığımızdan işlerin kalitesi de belirgin olarak artış 
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gösteriyordu. Ben 3 ay gibi kısa bir yardımcı doçentlik serüveni 

yaşayıp Doçent olmuştum ama Profesör olmam tam 9 yıl 

sürdü. Kadro yetersizlikleri, o dönemki koşullar ve Erdem 

Hoca’nın taktirleri bu sonucu doğurmuştu. Ben pek 

umursamıyordum ama babam beni profesör olarak görmeyi 

pek arzuluyordu. Mehmet Eti kendine hiç yakıştıramadığımız 

politikacı olma hevesi ile klinikten ayrılınca boşalan kadrosuna 

ben atandım Profesör olarak. Allaha şükürler olsun ki ölmeden 

hem benim hem de ablamın profesör olmasını görmüştü ve 

çok mutlu olmuştu babam. Ben kendim profesör oluşuma onu 

bu nedenle mutlu gördüğüm kadar sevinememiştim. 

  

 

 

 

 

 

Ben uzmanlık belgemi ancak 
askerlik ve zorunlu hizmetimi 
bitirince alabildim. Sağlık 
bakanlığında bir türlü bulunamayan 
dosyamı ben 5 yıl önce elimle 
bıraktığım yerde kendi çabamla 
hiçbir işlem yapılmamış halde 
bulmuştum. 
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Bilgisaray 

Merak etmeyin yanlış yazmadım. Yağız küçükken bilgisayara 

bilgisaray derdi. Kütahya’da iken elektronik daktilom vardı. 

Makalelerimi onla yazmıştım ama yeni çıkan bilgisayar 

furyasından haberim yoktu. Londra’da kötü bir hatırası da 

vardı. Bir toplantıya araştırma özeti gönderilecekti 

laboratuvarda yapılanlardan. Herkes özetini hazırladı ben 

sekreterin odasındaki başı oynar ve font değişikliğine izin veren 

IBM marka elektrikli daktilo ile özetimi yazıp göndermiştim. 

Darling ve Hoyle kendi özetlerini laboratuvara yeni alınan 

bilgisayarda yazacaklarını söylediler. Ancak haftalarca 

çalıştıkları halde bir türlü sayfa düzenini ayarlayamadılar ve 

çıktılar bir türlü istenen formatın içinde yer alamıyordu. Vakit 

daralınca onlar da klasik yöntemle özetlerini göndermek 

zorunda kalmışlardı. 

Yeni binadaki araştırma laboratuvarında dev kasalı eski tip 

monitörlü bir IBM bilgisayarı vardı. Ben hiçbir şey bilmeden; 

yani bilgisayarın nereden açılacağına dair bile hiçbir bilgim 

olmadan o bilgisayarın başına oturdum. Sonra odaya giren ve 

bilgisayardan anlayan genç asistanlar Oğuz ve Tayfun geldikçe 

nasıl açıldığını. C:/ dir diye ekrana yazıp enter tuşuna basınca 
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nasıl ekrandan dosya adlarının şerit halinde döküldüklerini 

falan pratik yaparak öğrendim. Sonra öyle bir hale geldik ki 

evde, muayenehanede ve odamızda özel bilgisayarlarımız 

oldu. Ben hızımı alamayıp o zamanlar Ege Nöroloji Derneğinin 

yayın organı olan Nörolojik Bilimler Dergisini bile internet 

ortamında on-line olarak elektronik süreli dergi olarak 

çıkartmaya başladım.  

Kahve alışkanlığım da bilgisayar başındayken başladı. O 

zamanlar bilgisayarların hızı yavaştı. Bir işlem yapınca belli bir 

süre beklemek zorunda kalıyordunuz. İşte o zamanlar ben 

yanımda daima duran sütlü kahve büyük kupamdan bir fırt 

alıyordum.  

 
 

 

 

 

Süreli bilimsel elektronik dergimiz için her yıl 
sonu hakemlerimize hediye yaptırmak adetten 
olmuştu. Bir yılbaşı hediyemiz de yanda 
görülen benim tasarımını yaptığım bir 
bilgisayar “mouse pad”i idi. Ben hastanedeki 
odamda kullanırdım ve emekli olduktan sonra 
da hala muayenehanemde kullanmaktayım. 
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İlk anevrizma ameliyatım 

Bu bir tıp ya da beyin cerrahisi kitabı değil. Yoksa o kadar çok 

didaktik ameliyat öykülerim var ki. Burada sadece birinden 

bahsedeceğim. Bizim yetişme dönemimizde anevrizma 

ameliyatı yapmanın ayrı bir özelliği vardı. Nurcan abi benim ilk 

anevrizma ameliyatım için kanamamış ve nispeten basit 

yerleşimli bir anevrizma hastası seçmişti. Ben de Yaşargil’den 

izlediğim hocanın yöntemi ile bu genç hastanın karotis 

bifürkasyonundaki anevrizmasını sorunsuz kliplemiştim. 

Nurcan abi yıkanmamıştı ve dışarıdan ameliyatı takip ediyordu. 

Ben “tamam mı abi ben kapanışa geçiyorum” dedim. Nurcan 

abi dışarıdan “bir tane daha anevrizması var” dediğinde beni 

sınıyor zannettim. Ameliyatlarda sık sık yapardı. En çok 

korktuğumuz şey sağdaki bir beyin tümörü için bizim sol 

taraftan vakayı açmamızdı. O nedenle sık sık “neden soldasınız, 

bu hastanın tümörü sağda değil miydi?” diye bizim yüreğimizi 

hoplatırdı. Yine öyle bir şaka yapıyor zannettim. “Abi 

anjiografisinde tek anevrizması var” dedim. “Etrafı iyi disseke 

edemedin, angiografi filminde görülmeyen posterior 

kommünikan arter çıkışında ikinci bir anevrizması daha var” 

dedi Nurcan abi. Gerçekten de benim ilk anevrizma 
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ameliyatımda hastanın iki anevrizması vardı ve ben her iki 

anevrizmaya da klip koydum. Eğer Nurcan abi olmasaydı 

ameliyatı belki de eksik yapıp çıkmış olacaktım. Usta çırak işinin 

önemi bir daha ortaya çıkmıştı. O gün anladım ki bir konuda iyi 

olacaksan daha yıkanıp ameliyata girmeden dışarıdan neler 

olabileceğini, çoğunun göremediği ayrıntıları da bilir halde 

derinliğine o işin tüm ustalıklarını öğrenmen olacak.  

David Thomas ile ameliyatlara girerken bir gerçek öykü 

anlatmıştı Cushing ile ilgili. Biz cerrahlar ameliyat stresinden de 

olabilir ameliyat sırasında bu tür fıkralar anlatmayı çok severiz. 

Cushing o meşhur hipofiz ameliyatlarından birini yapıyor. 

Adenomu çıkarttıktan sonra tümör yatağına bir pamuk pedi 

bırakıyor sızan kanamaları durdursun diye. Sonra kapanışa 

geçiyor. Ameliyat bitince asistanı “Hocam bir şey 

sorabilirmiyim? diyor. “Tümör yatağına o pamuk pediyi niye 

bıraktınız?” Cushing hışımla vakayı tekrar açıyor ve unuttuğu o 

pamuk pediyi çıkartıp alıyor. Aynı tip ameliyatı yine aynı 

asistanı ile bir kez daha yapıyor ve aksilik bu ya yine o pediyi 

almayı unutuyor. Asistanı bu kez ameliyatı daha bitirmeden 

aynı soruyu bir daha sorunca. Cushing ona dönüp “Bir daha 

benim ameliyatlarıma asistan olarak sakın girme diye 
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ameliyathaneden kovalıyor. O ameliyattan sonra da bizim 

kuyruklu pedi dediğimiz bir sistemi geliştiriyor. 

 

 

 

 

 

 

Ege Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalındaki odamda çalışırken… 
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Acapulco 

Bir Dünya Nöroşirürji Kongresine gitmeği çok arzuluyordum. 

Almanya’dakini Londra’da olduğumdan ve Hindistan’dakini de 

yoğun çalışmalarımdan dolayı kaçırmıştım. Bir sonraki 

Meksika’da idi. Ne yapıp edip gitmeliyim diye karar verdim. 

Sunacağım makale hazırdı zaten.  

Swissair ile önce İzmir-Zürih sonra Zürih-New-York uçarak 

ertesi gün AA ile New-Meksiko ve Meksika Hava yolları ile de 

Acapulcoya uçtum. Hava benim gibi sıcağı seven biri için bile 

korkunç sıcaktı. Bizi şehir merkezine taşıyacak taksinin şoförü 

pencereleri kapatınca dayanılmaz bir sıcaklık duymuştum. 

Sonra arabanın kliması ile biraz serinler gibi olmuştuk. Takside 

bir Meksikalı kızla tanıştım. Bu Dünya kongresi için haftalardır 

hazırlandıklarını ve kendisinin de görevi olduğunu söylüyordu. 

Sosyal yönü çok zengin bir kongreydi. Yaşargil’in sunum yaptığı 

salonlarda ayakta bile yer bulmak zordu. Nurcan abi ile en arka 

sıralarda ve ayakta izlemiştik hocayı. Katılanların serinlemeleri 
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için bıraktıkları açıkta sıcakta kalan teneke kola kutuları içiyor 

ve susuzluğumuzu gideriyorduk. Aynı hissi bir de askerlik 

yaparken molada içtiğimiz kolalarda duymuştum.  Sıcağın 

altında adeta kaynar durumdaki kolalar beni serinletiyordu. 

Arada yağmur yağıyordu ama hemen üzerinizde kuruyordu. 

Kelebek filminin son sahnesinde yer alan çekimlerin yerini ve 

“scuba-diving” yapanları ziyaret ettik. Acapulco’nun denizi 

uzaktan çok cazip turkuaz rengindeydi ama yanına gelince 

kısmen kirliliğinden kısmen de köpek balığı varlığından 

denizine girememiş otelin geniş dolambaçlı havuzu ile idare 

etmiştim.  

Nurcan abinin sunumuna itirazda bulunan ve anında İsmail 

Hakkı Aydın’dan fırça yiyen Japon ile gala yemeğinde aynı 

masaya düşünce biz de şaşırmıştık. Gala yemeğinin mekânı 

muhteşemdi. 

Bir sonraki Amsterdam’daki Dünya kongresine Nevci ve büyük 

oğlum Yağız ile beraber katıldık. Yaşargil ve Nevci ile birlikte 

fotoğrafımızı Yağız çekmişti o kongrede. Transsfenoidal hipofiz 

cerrahisinin öncüsü olan Jules Hardy “Benim bu son 

konuşmam, lütfen konuşmam sırasında fotoğrafımı çeker 

misiniz” diye bana uzatmıştı fotoğraf makinesini. 
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16.sı olan 2017’deki Dünya Kongresi İstanbul’da yapılmıştı ve 

ben “Key Note Lecture” bölümünde “Long Survival in 

Glioblastoma” diye bir sunum yapmıştım. Terör olayları 

nedeniyle aslında oldukça sönük kalan kongremizle o kadar 

gurur duymuştum ki; yıllar süren amansız bir mücadele sonrası 

ilk kez bir Dünya kongresi ülkemde yapılıyordu. 

Dünya Nöroşirürji Kongreleri, aynen olimpiyatlar gibi 4 yılda bir 
gerçekleşiyor: 

WFNS Ülke Şehir Yıl 
1 Belçika Brüksel 1957 
2 ABD Washington 1961 
3 Danimarka Kopenhag 1965 
4 ABD New-York 1969 
5 Japonya Tokyo 1973 
6 Brezilya Sao Paulo 1977 
7 Almanya Münih 1981 
8 Kanada Toronto 1985 
9 Hindistan Yeni Delhi 1989 
10 Meksika Acapulco* 1993 
11 Hollanda Amsterdam* 1997 
12 Avustralya Sidney 2001 
13 Fas Marakeş 2005 
14 ABD Boston 2009 
15 Güney Kore Seul 2013 
16 Türkiye İstanbul* 2017 
17 Kolombiya Bogota 2021** 

*Katılabildiklerim **Henüz yapılmadı 
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İlk kez katıldığım 10. 
Dünya Nöroşirürji 
Kongresi başkanı Prof. 
Lindsay Symon ile anı 
fotoğrafım (yan üstte) 

(Acapulco 1993) 

 

 

 

 

 

Hollanda’daki Dünya 
Nöroşirürji 
Kongresinde Prof. 
Gazi Yaşargil Hoca ve 
iki yanında ben ve 
Nevcihan. (Fotoğrafı 
Yağız çekmişti) (yan 
altaki resim)  

(Amsterdam 1997) 

İstanbul’daki Dünya Nöroşirürji kongresindeki 
konferansımdan bir anı. Fotoğrafı İsmail Hakkı Aydın 
çekmişti.  

(İstanbul 2017) 
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Elektronik bilimsel dergi editörlüğü 

Erdem Tunçbay sanırım hocası Loyal Davis’ten etkilenmiş 

olmalı ki Nörolojik Bilimler Dergisini 1984 yılında hayata 

geçirdi. Hocası da Chicago’da Amerikan Cerrahlar derneğinin 

resmi dergisini yönetmiş uzun zamanlar. Kapağının renginin 

Ege mavisi olmasını Erdem Hoca istemişti. Ben Kütahya’da 

zorunlu hizmette iken Olcayto Kurt o enfes logosunu çizmişti. 

Erdem Hoca’nın Çarşamba arkadaşı Tükelmat matbaasında 

dergiyi basıyordu. Ege Nöroloji Derneği kapanınca, ben bir süre 

sonra da basım masrafları gündeme gelince bedava olanağı 

olan elektronik dergi formatına yöneldim. Bahsettiğim yıllar 

1996-7 yılları o zaman elektronik dergicilik dünyada bile pek 

tanınmıyordu. O dönemler Cumhuriyet gazetesinin eki olarak 

verilen CBT (Cumhuriyet Bilim Teknik) dergisine de yazmıştım; 

geleceğin yayımcılığı elektronik olacak diye. Uzun bir süre 

yaklaşık 20 yıl tek başıma elektronik hakemli derginin 

editörlüğünü ve yayımcılığını yaptım. Posta, kâğıt, basım 

masrafı olmuyordu. Tüm işlemler internet üzerinden ve sanal 
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ortamda yapılıyordu. O süreç içinde bu yola emeğini vermiş 

birçok editörümüzle tanışma olanağım oldu. Ankara’da 

TUBİTAK salonlarında konferanslar verdik, toplantılar yaptık. 

Birçok editör yazısı kaleme aldım. Dergilerin etki faktörlerinin, 

H-indexlerinin önem kazanmaya başladığı yıllarda bizim 

kliniğin elektronik dergisi Journal of Neurological Sciences 

Turkish 2008 yılında SCIE kapsamına [Web of Science] alındı. Bu 

durum derginin uluslararası bir kimlik kazanmasını sağladı. 

Uluslararası dizinlerde yer aldı. Dünyanın dört bir yanından 

yazılar gönderilmeye başlandı. Dergi mevsimsel olarak ve 

sadece elektronik ortamda internette yayımlanıyordu. O 

dönemleri yansıtan 2012 yılbaşı öncesi hazırladığım bir video 

yapımını https://www.youtube.com/watch?v=X9OKAoIuvaM 

adresinden izleyebilirsiniz.  Ben 2015 yılında üniversitedeki 

görevimden ayrıldıktan sonra derginin kalıcı ve kurumsal bir 

kimlik kazanması amacını da güderek yine İzmir’de 

faaliyetlerini sürdüren bir derneğe ücretsiz devrettim. Son adı 

‘Neurological Sciences and Neurophysiology’ oldu. Bana her 

zaman bu yolda destek olan Gülden Akdal editörlüğünü 

üstlendi. Ben de adı değişse de derginin yayın hayatını sona 

erdirmemiş olmanın huzuru içinde artık sadece hakemlik 

yaparak uzaktan izliyorum.    

https://www.youtube.com/watch?v=X9OKAoIuvaM
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Nörolojik Bilimler Dergisi (Journal of Neurological Sciences – Turkish) 
editörlüğünü yaptığım sıralarda düzenli olarak çıkarttığım dergilerinin birkaçının  
kapakları sergilenmekte. Dergi SCIE kapsamına 2008 yılında alındı. 

Elektronik dergi 2018 yılında adını değiştirerek yayım hayatına “Neurological 
Sciences & Neurophysiology” olarak devam etmektedir. 

Bilimsel dergi hakemliğinde 2017 yılında kazandığım 
“PUBLONS peer-reviewer” başarı ödülü. 
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Muayenehanecilik 

Aslında ben muayenehaneciliğe karşı idim. Tam gün çalışan bir 

öğretim üyesi üniversitesinden başka yerde çalışmamalıydı. 

Askerlik yaparken boş vaktim çok oluyordu. Daha önce de 

değindiğim gibi bu boşlukta Nevci ile nişanlandım. Nikahta bize 

şahitlik yapması için Mustafa Şevki Ataç’ın Alsancaktaki 

Bonjourun üstündeki muayenehanesine gittim. Mustafa abi, 

“acil bir işim var muayenehaneyi bir süre idare edebilir misin?” 

dedi ve ortadan kayboldu. Gidiş o gidiş 1 hafta oldu haber yok. 

O zamanlar cep telefonları da henüz yoktu. Aynı zamanda 

muayenehanesinde sekreterliğini de yapan İngiliz eşi Gill 

“Ankara”da bürokratik işler vardı onlar için gitti” dediği halde 

bir haber alamıyorduk. Ameliyatlık hastalar birikiyordu. Neden 

sonra Mustafa abiden bir telefon geldi: “Nezih ben 

Londra’dayım burada işler epeyce karıştı, beni biraz daha idare 

edebilir misin” diye. Londra’dan döndükten sonra ben Mustafa 

abiye ameliyatlarında yardım ettim. Çok hasta birikmişti. 

“Nezih; çok iyi bir ikili olduk. Ortak olarak devam edelim” dedi. 
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Ondan muayenehaneciliğin çok farklı ve özellikli bir olay 

olduğunu anladım. Bana işin bu yanını sevdirmişti. Portabl 

mikroskobu vardı. Bir doktor arkadaşı Urla Devlet 

hastanesinde başhekimdi. Mustafa abinin arabası 

olmadığından mikroskobu bagaja koyar benim arabamla sinir 

kesisi ameliyatlarını yapmak üzere Urla Kemik Hastanesine 

giderdik. Devlet hastanesindeki yaptığı ameliyatlardan para 

almazdı.  

ANAP iktidarı döneminde akrabası olan bir bakan, sorunlu 

oğlunun bir süre bakımını üstlenmesi halinde kendisine yüklü 

bir para vereceğini bildirmiş. Mustafa abi de daha büyük bir 

muayenehaneye geçme arzusunda idi o zamanlar. Kendi adını 

taşıyan İzmir’in meşhur Dr.Mustafa Bey caddesi üzerinde 

müstakil bahçeli tek katlı bir evi beğenmişti. Bakan ile o 

mekânın bir yıllık kirasına oğluna göz kulak olacağına dair söz 

verdi. Gel gelelim gelen oğlan alkolik çıktı. Üstüne üstlük bir de 

akciğerde mantara bağlı pnömoni geçirdi. O zaman pahalı olan 

damardan verilen mantar ilaçlarını ve özel hastane masraflarını 

Mustafa abi karşılamak zorunda kaldı. Yani sonuçta astarı 

yüzünden pahalıya gelmişti. 
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Ben Kütahya’ya giderken bir kraniotomi ameliyat seti ve bir de 

laminektomi ameliyat setini kendi aletlerinden toplayıp 2 set 

yapmış ve bana Kütahya’da kullanmam için hediye etmişti. 

Kütahya SSK hastanesinde hiç uygun ameliyat aleti yoktu o 

dönemlerde. Hiç unutmam mikroskop gereken bir ameliyat 

için İzmirden özel bir araç kiralayıp Kütahyaya gelmiş ve birlikte 

ameliyat yapmıştık.   

Mustafa abinin İngilizcesi çok iyi idi. Hastanın yanında İngilizce 

konuşuyorduk tartışırken. Bir gün bir hastanın bizim 

konuşmamıza katıldığını fark ettik. Hasta NATO’da çalışmış bir 

zamanlar ve birbirimize bakıp “iyi ki kötü bir şeyler 

söylememişiz” deyip vaz geçmiştik bu alışkanlıktan.  

Türkiyede ilk hava ambulans sistemini kuran, son derece aktif, 

ele avuca sığmayan Hollanda’da ihtisasını yapmış, Robin 

Hoodvari muayenehaneciliği ile beni cezbetmiş, zeki bir 

abimizdi. Ben çok severdim ama meslektaşlar arasında pek hoş 

karşılanmazdı genelde.  

Mustafa Denizli has arkadaşı idi. O zamanlar antrenörlüğü 

yoktu ve muayenehaneye sık gelirdi. Mustafa abi koyu BJK’li 

idi. O aralar bir işi olmayan Denizli’yi İngiltere’ye antrenörlük 

kursu alması için ikna eden Mustafa abiydi. Hepinizin bildiği 
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gibi Denizli 3 İstanbul büyüğünü şampiyon yapmış milli 

takımımızı da yönetmiş bir milli antrenörümüz oldu. İngiltere 

ile İzmir’de bizim 0-8 yenildiğimiz maçta Denizli’nin yanındaydı 

Mustafa abi. Nezih dedi inanmazsın ama o maçın taktiğini ben 

vermiştim Mustafa Denizli’ye. O da harfiyen uyguladı. O kadar 

severdi yani Mustafa abiyi. 

Üniversite’ye döndüğümde ben rektörlükle mahkemelik olup 

Doçent olarak mahkeme kararı ile muayene açma hakkı 

kazanmıştım. Maaşım çok kırpılmıştı ama öğleden sonra 

muayenehanede çalışmaya devam hakkı kazanmıştım.  

Muayenehanede daha özgür hissediyordum ve hastanın 

sorununu en kısa dönemde çözüp tedavisini yapabiliyordum. 

Bizden öğretim üyesi olan meslektaşım Sedat Çağlı bir bütün 

gün taktırdığı Holter cihazının iki yerde zirve yaptığını saptamış. 

Biri trafikte yol alırken, diğeri de Üniversite hastanesinde iken. 

Tansiyonunun normale döndüğü tek mekân muayenehanesi 

çıkmış. 

Kayınpeder muayenehanesini kapatınca mikroskobunu ve hala 

çalışan civalı tansiyon ölçen aletini bana devretmişti. 
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Kraniotomi ameliyatlarını Özel Sağlık Hastanesinde, 

laminektomi ameliyatlarını ise genelde Özel Gazi Hastanesinde 

yapıyordum. Bu arada Özel Sağlık Hastanesinde ameliyatlarını 

yapan Nurcan abiye yardım ediyordum akşamları. O 

senelerden birinde Nurcan abi İzmir’de en çok vergi ödeyen 

doktor olarak rekortmenler listesinde yer aldı.  Özel Sağlık 

hastanesi kapanınca bir ara Medikal Park hastanesinde 

ameliyat yapmaya devam ettik. O sıralar İzmir Üniversitesi 

hastanesiydi. Ben de bir ara hiç para almadan Nöroşirürji 

bölümünde hizmet vermiştim ama yöneticileri hastayı müşteri 

/ hekimi tüccar gibi gördüklerinden oradan Haluk Özer ile 

birlikte ayrıldık ve Özel Medifema hastanesine geçtik. İzmir 

Üniversitesi de biz ayrıldıktan kısa süre sonra Fetö örgütü ile 

bağlantılı olduğu gerekçesi ile kapatıldı. 

Profesör olunca bir süre muayenehanemi kapatmak zorunda 

kaldım. Muayenehaneye tam güne geçtiğim için ara verdim. 

Sonra tekrar açtım. O kadar çok değişiklikler yaşadım ki 

sonunda vergi dairesinde yapılan değerlendirmeler sonucu 

benden haksız olarak kesilen fazla miktarda gelir vergisini iade 

için vergi dairesine çağrıldım. Vergi dairesi para tahsil etmek 
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için vardır. Ama ben sanırım belki de ilk kez Kordon vergi 

dairesinden para alan mükellef oluyordum.    

En beğendiğim muayenehanesi olan Nevci’yi akut ileustan 

(ölümden) kurtaran sınıf arkadaşım Bülent Tuğrul’unki idi. 

Babası da ünlü cerrahtı ve odasında resmi asılı idi. 

Kütahya’da iken muayenehanelerde genellikle yaşlı erkekler 

sekreter olarak çalıştırılırdı. Bende çalışan ve benim ilk 

sekreterim Yusuf Efendi, cinayet suçunu kendi üstüne alıp uzun 

süre hapiste yatıp ileri yaşta dışarı çıkmış olan bir eski 

mahkumdu. Son derece dürüsttü. İzmirdeki 

muayenehanelerimdeki genç sekreterleri bulma görevini 

genellikle kayınpederim, kendisi de Bornova’da uzun süreler 

muayenehane işlettiği için, üstlenmişti. Zaman zaman 

Bornova’daki Levantenlerin nörolojik muayeneleri için benden 

konsültasyon ister, evlerine gider beraber bakardık. 

Bekar olan genç sekreterlerimin hepsi bir süre sonra evlenip 

işten ayrılıyorlardı. Nihayet uzun süre Doktorlar Sitesinde 

muayenehane komşum ile ortak olarak çalışan evli bir sekreter 

hanım bulmuş ve çok rahatlamıştık. Namık Kemal Özenç 

muayenehanesini kapatınca Serpil Hanım bende sekreterliğe 

devam etti ve bu beraberliğimiz halen sürmektedir.  
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Bir ara şirketleşmemiz icap ediyordu. Yine beyin cerrahı 

meslektaşım olan Hayati Atabay’ın kurmuş olduğu şirkete beni 

de ortak etti. Şirket kapanıncaya değin hiçbir sorun yaşamadık.  

Yasalar değiştikçe ben de muayenehanemin çalışabilirliğini 

sağlama adına değişikliklere gidiyordum. En sonunda kendi 

adıma serbest hekimlik yapacak tarzda ruhsatımı yeniledim ve 

Nurcan abinin eşi sevgili Sevim ablanın ısrarı üzerine Nurcan 

abinin muayenehanesine geçtim. Para ya da komisyon 

karşılığında hiçbir özel hastane, laboratuvar ya da kurumla 

(banka v.s.) anlaşma yapmadım muayenehanem açık olduğu 

sürece. Hasta ile maddi konularda görüşme, hasta yatışı, 

taburcu işlemlerini hep sekreterim Serpil Oğuz severek 

üstlendi son 20 yıl boyunca.  

   

 

Kütahya’daki 
muayenehan
em, 
Medifema 
ekibi ve son 
20 yıldır 
sekreterim 
Serpil Oğuz 
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Sefer Görev Emri 

Profesör iken bana bir sefer görev emri geldi. Apo’nun 

saklandığı Suriye’den iadesi isteniyordu ve ortam gerginleşip 

savaş eşiğine gelinmişti. Görevim Balıkesir’deydi. Sefer görev 

emri nedeniyle askeri giysiler verildi ve rütbem de 

yükseltilmişti. 

Bir gün silahla atış talimine götürdüler. Ben önce silah 

almamakta direndim ama baktım olmayacak, sadece tabanca 

ile atış yaparım dedim. Acemiyken askerlikte de tabanca ile 

hayatımda ilk kez 3 el ateş etmiştim ve hepsi karavana idi. 

Oradan bir deneyimle tabancanın sağa ve aşağı-dışa şiddetli 

tepkisi olduğunu hatırladım. Hedef 25 metre ötede idi. Üç el 

atış yapılacaktı. Ben hedefin bana göre sol üst ve dışına nişan 

alarak üç el atış yaptım. Hepsi hedefin tam ortasına isabet 

etmişti. Ben de şaşırmıştım. O ortamda sürekli talim yapan bir 

yüzbaşı 2/3 yapmıştı. O nedenle o gece tertiplenen baloda 

paşa bana ödül bile vermişti.  

Önce direnip sonra atışlarda böyle başarı sağlayınca hemen bir 

sorgulama başladı. Önce genç meslektaşlar atıldı “Hocamız 

beyin cerrahıdır” dediler. “Mikroskopla ameliyat yapar, işleri 

incedir ve elleri titremez” Herkes yine de benim ne 
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söyleyeceğime dikkat kesilince ben de “Her hafta sonu olmasa 

bile benim avcı arkadaşlarım var, onlarla avlanmaya gittiğimde 

bana da silah verirler oradan bir tecrübem var” dediğimi 

hatırlıyorum. Tabii ki bu gerçek değil ama gerçekten çok iyi avcı 

olan arkadaşlarım vardı ve onların adları sorulsaydı cevabı da 

hazırdı: Serdar Atlıhan ve Bekir Yılancıoğlu.  

Bunları yazarken birden Foça Bağarasında Refik ile bir domuz 

avı macerası aklıma düştü. İhtisas yaparken yağmurlu bir gece 

Refik ile ben aslında yasak olan traktör üstünde araba farı ile 

bir domuz avına katıldık. Katıldık derken bizde silah yoktu 

sadece izleyici olarak traktöre iliştik. Aslında traktör üstünde 

siper almış avcılar tilki peşinde idiler. Far ışığını gören hayvanın 

iki gözü bir an için sabit kalıyor avcılar da o hedefe ateş 

açıyorlardı. Nitekim bir süre de bir tilki peşine düştüler ama 

tarlalar arasında ışıktan çok az etkilenerek kaçmayı başardı 

akıllı tilki. Daha az zeki hayvanlar daha uzun süre ışığın 

etkisinde kalıyorlardı. Hele bir hayvanı göz yapısından tilki 

olabilir diye izlediler ama hayvan o kadar çok korkmuştu ki iki 

arka ayağı üzerinde şaha kalkmış ve ışığa hipnotize 

olmuşcasına bakıyordu. “ Aaa bu tilki değil yaban kedisiymiş” 

dedi avcılar. Sonunda o gece iri kıyım bir domuzu en genç olan 
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avcı vurdu ve ertesi sabah da tarlalara zarar veren bu hayvanı 

köyün meydanındaki bir ağacın dalına asarak sergilediler. 

Kütahya’da muayenahaneye canlı hayvanları hediye olarak 

getiriyordu hastalar. Yılbaşına yakın bir tarihte bir hasta 

“Doktor bey cülük istermisiniz?” diye sorunca “O nedir? ” 

“Babe doktor bey. Babe” diye yanıt alınca “Peki olur” demiştim 

merakla. Acaba nasıl bir hayvandır? derken gelen hindi 

çıkmıştı.  

  

 

 

 

  

 

Tabip Teğmen olarak 
sefer görev emrinde 
Balıkesir’de atışlardaki 
başarımdan dolayı 
aldığım takdir belgesi, 
Balıkesir asker 
hastanesindeki yaka 
isimliğim, birliğimiz ve 
diğer anılar toplu 
halde. 
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Gizemini koruyan organ: Beyin 

Hulki Cevizoğlu’nun bir zamanlar çıkarttığı “Popüler Bilim” 

dergisinde bir yazım basılmıştı. Nörolojik Bilimler Dergisi 

editörü olarak o zamanlar editörden makaleleri ve aylık 

internetten yayımladığım dergi okurunu güncel tutabilmek 

adına nörobilimle ilgili “Haber Postası” nedeniyle sinirbilime 

ağırlık veriyordum.  Burada onu aynen bir kez daha 

sunuyorum: 

  Zeka ile ilgili, deneyimli kişilerin tanımları arasında en çok 

beğendiğim özlüsöz Birleşik Amerikalı yazar F. Scott 

Fitzgerald’ın „Çatlak“ (The crack-up) adlı kitabında belirttiği 

„Üstün zeka, iki zıt fikri aynı anda zihinde tutabilme ve dengeyi 

bozmadan çalışmaya devam edebilme yetisidir.“ olmuştur. 

Canlılar arasında vücut oranına göre en büyük beyin insana 

aittir. Zeka saptamasını da keza biz insana göre yapmaktayız 

(Tablo 1). Tıp öğrencisi iken gizemini hep koruyan sinir 

sisteminin hem anatomisi hem de fizyolojisini öğrenmek epey 

zor görünmesine karşın bende hep zoru başarmak hedefi 

olarak algılanma nedeni olmuş, derinliklerine dalıp 

kayboldukça diyalektik, yaşam-ölüm, 0-1, ying-yang felsefesini 
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pekiştirerek matematiksel yargı ile bağdaşır tarzda 

kolaylaşıvermişti. Buna ben de şaşırmıştım. Ama bunun 

bedelini eskiden yemesini çok sevdiğim beyin salatasını artık 

masada görmeye bile dayanamamak olarak ödedim. Bence, tıp 

camiası içinde, en zor dal psikiyatridir. Hala nedenlerini 

çözemediğimiz beyin sırlarını gözle görülür (organik) bir 

hastalığa (patolojiye) oturtamadığımız için tedavisinde de 

yenik düşmemiz, insanın o kutsal saydığım organı ile düştüğü 

çaresizliğe ya da bulduğunu sandığı çözümdeki dinginliğe 

bakınca umutsuz kalmaktansa, gözle görülür hastalıklarına 

karşı mücadelede daha başarılı olacağım ön-görüsü ile beyin 

cerrahisi dalına yönelmişimdir. 

 

Vücut ve zeka 

Son yıllarda yapılan araştırmalar göstermektedir ki beyin 

vücudumuzda başgösteren bir hastalığın ilk habercisi olma 

durumundadır. Dendritik ve kök hücre olarak adlandırılan bir 

dizi savunma hücrelerinin beynin değişik yerlerinde hastalıklı 

organa yönelmek üzere varlığı artık kanıtlanmıştır. Bir hastalığa 

karşı savunma ve savaşma yeteneği olan bu hücreleri devreye 

sokan da odur, ancak hastalık nedenleri bazen o denli 
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donanımlı ve hazırlıklıdır ki o insanı en zayıf yerinden vurabilir. 

Vücut ile zekanın dengesini ifade eden Leonardo da Vinci’nin 

yedi prensibinden biri olan “corporalita” maddeyi işlemenin 

zarafetini, her iki eli de mükemmel şekilde kullanmayı, zindeliği 

ve özgüveni vurgular. Leonardo’nun mükemmel fiziği, sanatsal 

ve entellektüel dehası ile bütünleşmiştir. Vücut-zeka birlikteliği 

fikirleri, inanç sistemlerini ve umudu yoğurduğu gibi 

biyokimya, fizyoloji ve anatomiyi pekiştirir. Eski tarihlerden 

gelen alışkanlıklarla aşkı, sevgiyi, kahramanlığı hep kalple, 

yürekle eş tutmuşuzdur. Ancak onu idare eden beyin 

merkezindeki çekirdekleridir. Bilgi çağında artık hedef kalpler 

değil beyin olmaktadır. Beyin mantığın sembolü olarak da 

algılanmamalıdır. Beynin sol yarısı yaşam için daha gerçekçi 

çözümlemeler yapabilme yeteneği ile donanmıştır. Sağ yarısı 

ise yaratıcılığın, beyin hücreleri arasındaki iletişim ve bilişsel 

dünyasını daha bir insana özgü yapan değerlerle 

yumaklanmıştır. 

 

Beynimizi tam olarak kullanabilmekte miyiz? 

Fonksiyonel Manyetik Rezonans (fMR) çalışmaları ile canlı 

insan beyninin işlevsel konumda beynin hemen her 
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kıvrımındaki sinir hücrelerini aktif hale getirdiğini „örneğin bir 

türkü mırıldanıldığında“ hem sağ, hem sol, hem ön (frontal) 

hem de yan (temporal) loblarının değişik yerlerinde 

metabolizmal bir aktivite artışı görüntülenebilir bir duruma 

getirilebilmektedir. O nedenle 1930 yıllarında ortaya atılan 

beynimizin yalnızca %20’sini kullanabiliyoruz savı yavaş yavaş 

yeni bilimsel kanıtlarla ortadan kalkacağa benzemektedir. 

Beyin ile ilgili olarak Willis ve Descartes’in kesin olarak baktığı 

olgulara, tutucu bir öğrencisi olan Steno şiddetle karşı çıkmış 

ve „Ben açıkça ifade ve itiraf etmeliyim ki beynin çalışması ile 

ilgili hiçbir şey bilmiyorum ve yine açık olarak söylüyor ve 

uyarıyorum ki bunun şifrelerinin çözülmesi birkaç neslin 

geçmesine mal olacaktır.“ diyebilmiştir. 

 

Bilgisayar ve beyin ile sinir ağları 

Biyolojik dev sinir ağlarının karmaşık yapılanması ile artık 

günlük yaşantımıza iyiden iyiye giren bilgisayar sistemleri ile 

benzeştirilen beyin aslında elektriksel, kimyasal alt yapısı olan 

ancak organizmanın başka hiçbir hücresinde rastlamadığımız 

özel tasarımlı genetik şifresinin kopyalanması engellenmiş 

hücre formu ile kendine özgü bir markadır.    1932’de Nobel 

ödül sahibi ünlü Britanyalı fizyolojist Charles Scott Sherrington, 
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Yale Üniversitesinde 1906 yılında bir konferansta söylediği 

„Her ne kadar ayrı ayrı mekanizmalara bölünebilirse de 

merkezi sinir sistemi, uyum içinde hareket eden yekpare bir 

bütündür.“ felsefesi hala geçerlidir. Beyin loş bir lambayı 

aydınlatabilecek kadar enerji yakar. Kalın sinir lifleri 400km 

hızla bir iletiyi taşıyabilirler.  Bu biyolojik özelikleri ile 

bilgisayarlarla ortak yapım yongaların (chip) üretilmesine 

neden olmuştur. Münih'teki Max Planck Enstitüsünden Peter 

Fromberz ve Günther Zeck'in 2001 yılında silikon yonga 

(microchip) üzerine havuz salyangozu (Lymnaea Stagnalis) 

nöronlarını başarı ile yerleştirme ve işlevsel olarak birbirleri ile 

bağlantı kurmalarını göstermeleri nöroelektronik devrenin ilk 

adımı sayılmaktadır (Şekil 1*). Her nöronun altındaki uyaran 

voltajda bir değişiklik oluşturmuş ve hücre boyunca iletişim 

sağlamıştır. Yongaya uygulanan elektriksel uyarım bir 

nörondan diğerine nakledilmiş ve yongaya geri dönerek silikon 

şalterli bir yolculuk yapmıştır. Bu devre genel anlamda canlı bir 

devredir. Nöral ağlar ile uğraşan Waltham'daki Brandeis 

Üniversitesinden Eve Marder bu nöron-kaynaklı devrelerin 

sinir sisteminin nasıl çalıştığını gözlemleyebileceğimiz bir 

araştırma aracı olacağı, örneğin belleğin nasıl oluştuğuna ilişkin 

bilgilerimizi geliştirebileceğimiz düşüncesindedir. 
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Nöroelektronikte ana engel güvenli bir şekilde yongalar ile 

yaşayan dokuları birleştirebilmek. Bu sorunu Fromherz ve Zeck 

silikon kullanarak aşmışlar ve elektronik aygıtları standard bir 

yonga içinde kurmuşlardır. Bu nöronal yongalarla ilk olarak 

hedeflenenler toksik ve farmakolojik maddelerin nöronlar 

üzerindeki etkilerini deneyecek biyolojik sensörler ve 

nöroprotezler gibi projelerdir. Bu heyecan verici projelerden 

bir örnek olarak omuriliğin hasarlı bölgesini onarmada bir 

köprü görevi görmeleri olabilir. Ancak bütün bu projeler bilim 

kurgu alanında Fromherz'e göre "beyin ya da nöronlarla 

yaşayan nöro-bilgisayarlar" olarak adlandırılmaktadırlar. Bu 

yöntem kimyasal sinapslarla bağlanmış küçük nöronal-

ağların   sinaptik modülasyonunun uzun etkilerini irdelemek 

için uygundur. Aynı zamanda bu sinir-ağları ile beynin 

özelliklerini taklit ederek nasıl çalıştığını öğrenmeyi de umut 

edebiliriz. 

 

Konuşma yetisi 

Strumwasser bize evrimsel gelişme sürecinde en yakın olan 

şempanzelerden Homo sapiensi ayıran davranışsal başlıca 4 

özellik olduğunu ileri sürmektedir. Bunlar yaratıcılık, konuşma 
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yeteneği, bilseme (merak),  kendini-düşünme ile kendini-

analiz. Birçoğumuz bunların hiçbirisinin sadece insana özgü 

olduğunu kabul etmeyip, tartışabiliriz. Ancak özellikle konuşma 

sinirbilimin gizemli konularının başında gelir. İnsanda 

7.kromozomun q kolunun 31inci lokusunda olduğu saptanan 

konuşma geni bazı konuşma bozukluğu hastalıklarında sorunlu 

bulunmuştur (Şekil 2). Dilbilimcilerin birçok dili birden kolayca 

konuşma yeteneği olanlar ile ilgili yaptıkları araştırmalar 

konuşma ile ilgili bilgilerin farklı modülleri olduğu gerçeğini 

göstermekte ve ilginç araştırmalar halen sürmektedir.   

 

Uykudaki beyin         

Gözün retina tabakası beynin bir uzantısıdır. Göz siniri çıplak 

gözle nörolojik muayene sırasında görülebilen bir beyin 

parçasıdır. Uyku hala nedeni bilinmeyen, bilim adamların 

tartıştığı bir başka gizemli dünyadır. REM (rapid eye 

movement) uykusundaki bir kişinin gözlerini gözlemlerseniz 

gözleri kapalı bir film seyrettiğini sanırsınız. Ruslar, çocuklar ve 

gençlerin rüyaları üzerine yaptıkları bir araştırmada sol beyin 

yarısının rüyanın gerçekleşmesinde, sağ yarısının ise rüyanın 

canlılığına, değişimsel şekillenmesine ve duygusal derinliğine 
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etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Bataryası tükenen bir cep 

telefonumuzu çalışması için yeniden yüklemek zorunda 

kalışımız gibi bir mekanizma mı? Derin uykuda iken beyin 

elektrosunda (EEG) kaydedilen elektriksel dalgaların işlevi 

nedir? Görme merkezine yakın beyin bölgelerindeki 

nöronlardan kayıtlanan alfa dalgalarının gizemi hala 

sürmektedir. Dünya güneş etrafında dönerken karanlıkta kalan 

yarısındaki canlılar uykuda iken enerjilerini başka bir güç ile mi 

paylaşmaktalar? Kış uykusuna yatan canlıların beyinsel 

enerjileri bir başka sistemin yedekleme modu olarak mı 

algılanmalı?  

Yazdığı tıp kitabı 17. yüzyıla değin Avrupa’da standard ders 

kitabı olarak okutulmuş olan ünlü İbn-i Sina „Bütün 

düşünülenler vardır ve var olanlar tasarlanabilen düşünülür 

biçimlerdir“ der. Beynin daha çok çalışması savı ile günde bir 

öğün yemek yiyen, günlerce uyumamaya çalışan İbn-i Sina bu 

yöntemle „atıl kalan beyin merkezlerini devreye sokabilir 

miyim acaba?“ demektedir.  
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Modern felsefe: Nörobilim 

İlki 1999’da Kuzey Arizona’da yapılan “Kuantum ve Zeka” 

konferansı sonrası kuantum ölçümü, kuantum kriptografisi, 

kuantum teleportasyonu gibi devrimsel bilgi teknolojilerinin 

ışığında bilinç düzeyi, kuantum fiziği ve beyin ile ilgili 

toplantılarda kuantum bilgisi ile beyin arasında bir sentez 

amaçlanmakta (Şekil 3). Beynin sinaptik bağlantıları çalışmaları 

nöral-ağların yapısının, biyolojik kuantum bilgisi de kuantum 

bilgi teknolojilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Nöronlar-

arası birleşkede elektronların kuantum tüneli 1970’de Evan 

Harris Walker tarafından ileri sürülmüştü. Dendritler 

arasındaki sıkı bağlantılar da kuantum tünelleşmesini olanaklı 

kılmaktadır. Hafıza, nöral ağlarda bilginin saklanması, 

anımsanması, kuantum bilincinin birleştirici tubulin elektron 

olayı ile tanımlanmaktadır. Biyojenik ferrimanyetik maddenin 

beyindeki fonksiyonu, iyon kanalları, hangi boyuttaki beyin 

bilinci yaşar? sorularına yanıt aranmaktadır kuantum bilgileri 

ışığında. Kuantum bilinç durumu ile biyolojik siklus 

süperpozisyonu, nöronları birleştiren sinapsın her iki 

tarafındaki mikrotubulinlerin kuantum siklüsünü sürdürmesi 

çalışmaları ön planda gözükmektedir. Nöro-kuantolojinin diğer 
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ilgi alanları ise görsel dikkat, fotonlardan fenomolojiye vizyon, 

gama ossilasyon, ayrık beyin, kaos ve beyin, v.b. gibi bilimsel 

gizemini koruyan konulardır.   

Geçen yüzyılda fiziksel dünyayı tanımamız amprikti. Kuantum 

fiziği, madde ve alan teorileri bilgileri ile dünyamızı değiştirdi. 

Önümüzdeki yüzyıl kuantum mekaniği temel nörolojik bilimler 

yanı sıra tüm bilim dallarında temel bir kavram ve asal bir araç 

olarak önemini sürdürecektir.  

Bu kısa beyin fırtınası benzeri yazıda da görüldüğü gibi beyin, 

hemen tüm bilim dalllarına ilgi yumağını uzatmıştır. Başına 

nöro- ön ekini getirerek tüm bilim dallarına göndermeler 

yapabiliriz. 

Eskiden felsefe tüm bilim dallarını kapsamakta idi; bugün bu 

konuma en güçlü aday olarak nörobilim gösterilebilir.  

Beyin cerrahı olarak kafatasını her açışta karşılaştığımız beyin 

belki morfolojik olarak birbirine benzeşir yapıdadır ancak her 

hastada, her hastalıkta, her tümörde farklıdır. Ona yaklaşırken 

bir Mozart’ın, bir Van Gogh’un, bir Einstein’ın, bir Yunus 

Emre’nin beyni gibi görerek kutsal bir mabede girer gibi gireriz. 

Ünlü beyin cerrahı Mahmut Gazi Yaşargil’in beyin dokusuna 
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saygıyı öğreten nesilin öğrencileriyiz. Her yaklaşımımızda yeni 

bir şey öğreniriz.  

Kaynakça 

Achermann P, Finelli LA, Borbely AA.:Unihemispheric enhancement of delta power 
in human frontal sleep EEG by prolonged wakefulness. Brain Res. 2001 Sep 
21;913(2):220-3.  
 
Benca RM, Obermeyer WH, Larson CL, Yun B, Dolski I, Kleist KD, Weber SM, 
Davidson RJ.: EEG alpha power and alpha power asymmetry in sleep and 
wakefulness. Psychophysiology. 1999 Jul;36(4):430-6. 
 
Bullock TH, Achimowicz JZ, Duckrow RB, Spencer SS, Iragui-Madoz VJ.: 
Bicoherence of intracranial EEG in sleep, wakefulness and seizures. 
Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1997 Dec;103(6):661-78. 
 
Gelb MJ:How to think like Leonardo da Vinci Delacorte Press 1998 pp192-219 
 
Finger S: The Minds Behind the Brain Oxford Univ.Press, New York, 2000 
 
Chiron C, Jambaque I, Nabbout R, Lounes R, Syrota A, Dulac O. The right brain 
hemisphere is dominant in human infants. Brain. 1997 Jun;120 ( Pt 6):1057-65  
 
Cluydts RJ.: The neuropsychological investigation of sleep: practical and 
methodological aspects. Acta Psychiatr Belg. 1994 Mar-Apr;94(2):68-72 
 
Kandel ER, Squire LR Neuroscience: breaking down scientific barriers to the study of 
brain and mind. Science 2000; 290: 1113 
 

Kleppner D, Jackiw R.: One hundred years of quantum physics. Science. 289:893-8, 
2000 

 
Korabel'nikova EA, Golubev VL.:[Dreams and interhemispheric asymmetry] Zh 
Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2001;101(12):51-4.  
 
Lai CS, Fisher SE, Hurst JA, Vargha-Khadem F, Monaco AP.:A forkhead-domain 
gene is mutated in a severe speech and language disorder. Nature 2001 Oct 
4;413(6855):519-23 
 



  Dr.NO   

275 
 

Liamin OI, Mukhametov LM, Poliakova IG.: [Features of sleep in the water by the 
northern fur seal Callorhinus ursinus] [Article in Russian] Zh Vyssh Nerv Deiat Im I 
P Pavlova. 1986 Nov-Dec;36(6):1039-44 

Mason MF, Banfield JF, Macrae CN. Thinking about actions: the neural substrates of 
person knowledge. Cereb Cortex. 2004 Feb;14(2):209-14 

Neuburger M: The Historical Development of Experimental Brain and Spinal Cord 
Physiology before Flourens E.Clarke, Transl. And Ed., John Hopkins 
Univ.Pres.,Baltimore, 1981 

Newbury DF, Bonora E, Lamb JA, Fisher SE, Lai CS, Baird G, Jannoun L, Slonims 
V, Stott CM, Merricks MJ, Bolton PF, Bailey AJ, Monaco AP.: FOXP2 Is Not a 
Major Susceptibility Gene for Autism or Specific Language Impairment. Am J Hum 
Genet 2002 Mar 13;70(5) 

Nopola-Hemmi J, Myllyluoma B, Haltia T, Taipale M, Ollikainen V, Ahonen T, 
Voutilainen A, Kere J, Widen E.: A dominant gene for developmental dyslexia on 
chromosome 3. J Med Genet 2001 Oct;38(10):658-64 

Posner MI. Imaging a science of mind. Trends Cogn Sci. 2003 Oct;7(10):450-453 

Ramnani N, Miall RC. A system in the human brain for predicting the actions of 
others. Nat Neurosci. 2004 Jan;7(1):85-90. Epub 2003 Dec 21 

Ray O. How the mind hurts and heals the body. Am Psychol. 2004 Jan;59(1):29-40 

Sakai KL, Hashimoto R, Homae F.: Sentence processing in the cerebral cortex. 
Neurosci Res 2001 Jan;39(1):1-10 

Saxe R, Carey S, Kanwisher N. UNDERSTANDING OTHER MINDS: Linking 
Developmental Psychology and Functional Neuroimaging. Annu Rev Psychol. 
2004;55:87-124 

Sekimoto M, Kato M, Kajimura N, Watanabe T, Takahashi K, Okuma T. Asymmetric 
interhemispheric delta waves during all-night sleep in humans. Clin Neurophysiol. 
2000 May;111(5):924-8 

Strumwasser F. The human mind: building bridges between neuroscience and 
psychiatry. Psychiatry. 2003 Spring;66(1):22-31 



276 
 

Swinnen SP, Wenderoth N. Two hands, one brain: cognitive neuroscience of bimanual 
skill. Trends Cogn Sci. 2004 Jan;8(1):18-25 

Thornton JE. Life-span learning: a developmental perspective.Int J Aging Hum Dev. 
2003;57(1):55-76.  

Whitfield John: Language gene found Nature 4 October 2001 

Wilkinson M. The mind-brain relationship: the emergent self. J Anal Psychol. 2004 
Feb;49(1):83-101 

Vyazovskiy V, Borbely AA, Tobler I. Unilateral vibrissae stimulation during waking 
induces interhemispheric EEG asymmetry during subsequent sleep in the rat. J Sleep 
Res. 2000 Dec;9(4):367-71 

Young RM: Mind, Brain and Adaptation in the Nineteenth Century: Cerebral 
Localization and Its Biological Context from Gall to Ferrier Oxford: Clarendon 
Press, 1970; reprinted New York: Oxford University Press, History of Neuroscience 
Series, 1990 Pp. xxiv+278 

Zimmer C: Beyond the ivory tower:A distant mirror for the brain. Science 
2004;303:43-4 

Tablo 1. Zeka saptaması 
... 15 Yok (mikroplar:bakteri, virüs) 

16---30 Son derece basit içgüdüler (Solucanlar, 
salyangozlar) 

31---45 İçgüdüler (Yılanlar, balıklar) 

46---60 Düşük zeka (Sincaplar, kuşların çoğu) 

61---75 Orta zeka (Köpekler, kurtlar) 

76---90 Yüksek zeka (Maymunlar, yunus balıkları) 

91---100 Ortalama insan 

101---150 İnsanüstü (+30) 

151---200 İnsan ötesi 

201--- Son derece 
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Şekil 1. L.Stagnalis’in ayak ganglionundan alınan her bir nöronun 
mikro-yonga ile kültüründeki üç gün sonraki elektromikrografisi; 
hücre gövdelerinde yer değiştirme olmadan dokunma yerlerinde 
uzantılar, sinir hücrelerinde filizlenmelerin oluşumu (ölçek: 20µm) 
[*Bu resim "Copyright (2001) National Academy of Sciences, 
U.S.A." "Noninvasive neuroelectronic interfacing with synaptically 
connected snail neurons on a semiconductor chip." by, Zeck, G. & 
Fromherz, P. published in PNAS, August 28, 2001;98,10457-
10462.izni ile elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Kendilerine 
teşekkür ederim] 
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Şekil 2. Broca ve Wernicke konuşmanın motor ve sensoryel 
merkezleri olarak bilinmektedir (beyaz alanlar).Peki ya diğer 
merkezler insan konuşurken susmakta mıdırlar? 

 

 

Şekil 3. Uyku ile rüya, bilinç düzeyi ve beyin ile ne ölçüde barışık, 
kime teslim olunuyoruz? Yanıtları hala bilinmezlerle dolu. 
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Şekil 4. Nörokuantoloji, kaos, entropi, negentropi, beynin sınırları 
modern felsefenin Kabe’si olarak nörobilimi işaret etmektedir. 
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Zeka 

Önceki bölümde de belirttiğim gibi zeka ile ilgili en beğendiğim 

tanım “Üstün zeka, iki zıt fikri aynı anda zihinde tutabilme, 

tarafgirliğini yapabilme ve dengeyi bozmadan çalışmaya 

devam edebilme yetisidir.“ 

Çok şanslıyım ki çevremde her zaman için zeki insanlar vardı. 

Kolej yılları, Ankara Fen Lisesi, Yaşargil başta olmak üzere tüm 

Nöroşirürji camiası ve akrabalar. 

Bir gün eşimin kuzeni Tolga Uzuner ergenlik yaşlarında yeni 

çıkan Apple ürünü elektronik cihazı ile müzik dinliyordu. Bizim 

dönemimizin sonuna gelen „underground“, „psychodelic“ 

ötesi „metal müzik“ benzeri bir müzik türü idi. Kimseyle 

paylaşamıyor, bir beğenen olmadığı için de sıkıntılıydı. „Benim 
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çok hoşuma gitti“ dedim. Gözleri parladı. Nihayet sevdiği 

müziği paylaşacağı birini bulmuştu. Hemen bana da 

dinletmeye başladı. „Hangisini en çok beğendin?“dedi ve 

ufacık aleti ile bir öne bir ileri aldığı müzikler arasında 

dolaşıyordu. Müzik dinlenilecek türden bir müzik hiç değildi. 

Korkunç bir gürültü, ne tema, ne melodi, ne tını insanı 

rahatlatan hiçbirşey yoktu. Ben „biraz geri“, „hayır hayır biraz 

ileri“ derken nihayet bir bölüme geldiğinde „Hah işte burasını 

çok beğendim“ dedim. Benim işaret ettiğim bölüm iki şarkı 

arasındaki sessiz ara idi. Gerçekten de o müthiş gürültüden 

sonra insana huzur veren bir bölümdü. Tolga ne demek 

istediğimi çok iyi anlamıştı. Daha sonra MIT‘de okudu ve 

başarılı bir iş adamı oldu ama zannederim o tarz müzik 

dinlemekten artık hoşlanmıyordur. 

Zekayı can dostum İsmail Hakkı Aydın şeytani olarak algılar. 

Akıllı olmayı yeğler. Herkesin görüşü farklı. Kliniğimiz öğretim 

üyelerinden Tayfun Dalbastı’nın pragmatik zekası hayranlık 

uyandırırdı ama bazı konulardaki saplantılarına da akıl 

erdirmek zordu. Sınıf arkadaşım ve meslekdaşım Mehmet 

Selçuki Ankara Tıp Fakültesinde ihtisas yaptı. O hep „Biz çok 
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şanslıydık, çünkü hem neyin yapılmasını hem de neyin 

yapılmamasını öğrendiğimiz hocalarımız vardı.“ derdi.  

Zeka başarı getirir mi? Buna da yanıt olarak başarı için bence 

en iyi tanımı yapan Çetin Altan’ı verebilirim.“ Başarı yalan 

söylemeden yaşamaktır“  demiştir rahmetli üstad. 

Ben kaliteli komedyenleri yerli olsun yabancı olsun izlemeyi 

öteden beri severim. Nedeni zeki olmak zorunda olmalarıdır. 

Burda komik ile gülünç olmayı karıştırmamak gerekir. Maalesef 

çoğu kişi ve komedyen bunları karıştırır ya da „reputation“ için 

karmasını tercih eder. İngiltere’de iken televizyonda (benim o 

zaman televizyonum siyah-beyazdı) Şarlo (Charlie Chaplin) 

filmlerini dizi gibi oynatırlardı. Japon kız arkadaşım Tami, çok 

ilginç olarak, hayatında hiç izlememiş Şarlo’yu Japonya’da iken. 

Şarlo’yu ilk kez izleyen erişkin birinin müthiş olumlu tepkisini 

hiç unutamam ve bu olay beni çok şaşırtmıştı. Rowan 

Atkinson’un 1980’li yıllarda haftalık skeçleri yayınlanırdı 

televizyonda örneğin. Ben o zamanlar müthiş yetenekli 

bulurdum ve programlarını izlemeyi kaçırmazdım. Nitekim 

sonra tüm dünyanın tanıdığı Mr.Bean oldu. Bizden de örneğin 

Şahan. Tanınmayan bir kanalda „Dikkat Şahan çıkabilir“ diye bir 
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programı vardı. Ben ilk izlediğimde „bu çocukta iş var“ 

demiştim. Ama o da işin „reputation“ rüzgarına kapıldı 

maalesef Recep İvedik 6’yı da yapınca. 

Son söz; zeka insanoğlunun en ağır yüküdür. 

 
 

 

 

 

 

Londra’da beraber çalıştığımız David GT Thomas ve 
eşlerimizle birlikte Ürgüp’te düzenlenen bir kongredeyiz.  
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İtibar 

Önceki bölümde “reputation” sözcüğü geçince ister istemez laf 

lafı açtı. Bu bölümü de eklemek zorunda kaldım. Çünkü bence 

çok önemli. Bana göre İngilizce deyim “reputation” ile Türkçe 

karşılığı olarak bilinen bizim itibar sözcüğümüzün arasında fark 

var. O farkı da bizim aylık İzmir Nöroşirürji günleri 

toplantılarına sevgili Kemal Yücesoy’un davetlisi olarak 

dinlediğimiz İtibar Yönetimi kitabının yazarı  Salim Kadıbeşegil 

ile perçinlemiş oldum. Bizim itibar sözcüğümüzde sanki 

fazladan vicdan duygusu da var. Ancak İngilizce sözcüğün 

anlamları arasında vicdana rastlamak epeyce zor.  

Benzer tartışmayı bizim Kolej’den sınıf arkadaşım IMF’de 

başkan yardımcılığı da yapan ekonomist  Nuri S. Erbaş’la da 
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yapmıştık. O zamanlar bu durumu ona da açıklamak istemiştim 

ama o tartışmada bu aradaki vicdan farkını kavrayamamıştım.  

İtibar deyince insanın aklına doğruluk, dürüstlük, güven, bilgi, 

etik gibi kavramlar geliyor. Bu kavramların olduğu bir olguyu ya 

da insanı düşünün eğer vicdan kavramı gelişmemişse ona itibar 

edecek miyiz? Bu duyguları son şiir kitabım olan ‘HayatKabı’ 

ndaki itibar şiirimle iletmeye çalışmıştım: 

itibar 

doğru 
dürüst 
güven 
bilgi 
etik 
hepsi tamam da 
ya vicdan yoksa  
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2005 

Evladiyelik İsviçre saatinin birden bire boşalan zembereği gibi, 

insanlığa umut üreten bir fabrikanın makinalarındaki 

dişlilerinin birbirine geçmesi gibi ya da çocukken üst üste 

dizdiğiniz oyun küplerinin kule inşaatında en yüksek zirveye 

tam ulaşırken yıkılıvermesi gibi darmadağın. Hayallerinizin 

ideallerinizin bir sabah uyandığınızda ya da uyanamadığınızda 

darmadağın. Bunların hepsini yaşadım ben. Bu duyguları 

hissetmiş gibi tıp fakültesi öğrencisi iken psikiyatrist olmak 

istemiştim. Nedeni varsayımalara, tedavisi denemelere 

dayanan ilgiye susamış bir dal. Psikiyatri hastalarını görmüş. 

Anlattıklarını dinlemiş çaresizliklerine derman olabilirim 

demiştim. Onların dillendirdikleri o kadar doğru şeyler gibi 

geliyordu ki öğrenciyken acaba ben de delimiyim dediğimiz çok 

olmuştur. Bana göre en zor dal psikiyatridir. Layığı ile yapılması 
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o kadar zor ki. Ama diğer yandan yani tedavi edilebilirlik 

tarafından bakarsanız en kolay. Diyelim ki size çeşitli 

nedenlerle tıp öğrenimini tam yapamamış, temel tıp konularını 

okuyamamış ve klinik hiç görmemiş bir son sınıf tıp öğrencisi 

gelse ve o anda da örneğin bir pandemi ya da savaş gibi bir 

durum olsa bu öğrenciyi hangi servise verirsiniz çalışsın diye. 

Tabiidir ki en uygun servis Psikiyatri olur.  

Zor olan şeylere karşı bir afinitem vardır öteden beri. Ama 

Manisa’da “güverte” dedikleri bir yeri gördükten sonra 

Psikiyatrist olmaktan vazgeçtim öğrenciliğimde. Bazılarına 

Beyin Cerrahı olmak da zordur. Komedi filmlerine konu olur 

beyin cerrahıyım ya da roket mühendisiyim demek özellikle 

Amerikan komedilerinde bir zamanlar. Onu bile başardım ama 

ruh hastalığı ile uğraşmak bambaşka bir şey. İnsanın başına 

gelmediyse anlaması çok zor, hele anlatması hele hele yazması 

bir başka darmadağın. İnsanın başına gelenler beyinde öyle 

bilinmez merkezleri devreye sokuyor ki. Örneğin lisede 

kompozisyon dersinden ikmale kalma derecesinde birisini şiir 

yazmaya sevk ediyor. Resim yapmayı yemek yemek su içmek 

gibi seven ve yaşayan birini hiç hoşlanmadığı edebiyatın dalları 

arasında darmadağın edebiliyor. Edebiyatın en zor dallarında 
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ummanın ortasında bırakabiliyor. İşin en tuhafı o hiçbir zaman 

şair ya da ressam olamayacağını bildiği halde. İşte 2005 yılı 

benim için öyle bir yıldı. Hani belki de Osmanlı’nın yıkılışı 

Cumhuriyetin kuruluşu gibi bir şey. Bir milat. Belki de dahiyane 

bir mucize. Bir peygamberin doğuşu gibi anlamakta 

darmadağın eden kişiyi. Her şerde bir hayır vardır derler. 

Ispatlana ispatlana geçiyor insanın ömrü. İşte o cinsten bir şey. 

Bir umut yakalarsınız mesela ama onu kıskanırlar. Bir bahane 

ederler ve sizi öylesine bağlarlar ki vazgeçmek zorunda 

kalırsınız. Lanet edersiniz. Zaman herşeye iyi gelen bir ilaç. 

Yıllar sonra geri dönmeden bile bakarsınız aynı olaya. Sizi 

darmadağın etmiş o olaylar zinciri aslında sizi boğacakken 

kurtuluşunuz olmuş. Anlatması zor, yazması bir başka zor ama 

resimle şiir ile duygularını belki sonradan kitaplarla izah 

edebileceğin bir darmadağınıklık.  
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Resim yerine şiir 

Kolejde, lisede ve üniversitede çok resim yaptım. Karakalem, 

suluboya, yağlı boya. Bu yeteneğimin sürekli olacağını 

düşünür, nasıl olsa ilerde istediğim zamanda yine üretirim diye 

düşünür ve çoğu eserlerimi ya dağıtır ya da pek 

önemsemezdim. Ancak 15 yıllık bir aradan sonra 

muayenehanemde bir köşede yine tuvalimi ve paletimi 

kurdum ama istediğim tarzda artık resim yapamadığımı 

kavradım. Üstelik yer de uygun değildi. Ben de o zaman daha 

önceden yaptığım bazı şiir denemelerini tekrar gözden 

geçirdim. Sonunda resim yapmak yerine şiir yazmaya karar 

verdim.  

Anıları taze taze ve tekrar yaşatabilmek adına sanki bir fotoğraf 

çeker gibi duygularımın şiirlerini yazmaya başladım. 

Eski ve o ana kadar yazdıklarımı “Rengimiz Sevgi” adlı bir 

kitapta topladım. Kapak tasarımını Emre Senan yaptı. 
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İkinci şiir kitabının adı “Denizin Tadı Tuzunda”. Artık bu 

kitaptan sonra şiirlerin arkasında hangi duygularla, ne zaman 

yazdığım notlar olmayacaktı. Can dostum çok iyi aruzla rubailer 

yazan İsmail Hakkı Aydın “bırak okuyan nasıl anlarsa anlasın, 

şiirin açıklaması olmaz” demişti. Bu şiir kitabının kapak tasarımı 

küçük oğlum Yiğit’e ait. 

Üçüncü şiir kitabının adı da “HayatKabı” idi. Bu kâinatta var 

olma nedeni bulduğumuz kiralık bedenimizle bize sunulan 

senaryomuzdaki rolümüz idi ana tema. Kapak tasarım önerisi 

eşim Nevci’den geldi. 

Burada ve kitabın sonunda genel beğeni alan ve benim için özel 

anlam ifade eden ve Edebiyat Hocam Nuran Çöplü’ye adadığım 

bir şiirimi, “Issız ada”yı seçtim ilk şiir kitabımdan:  
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ıssız ada 

ihtiyaç molasındayım bir ıssız adada 

kulaklarımı dövüyor dalgalar isyanlarda 

bir ipekböceği ile kozasına giriyorum 

başbaşa kalıyoruz başkalaşırken dünyasında 

ıssız adadan daha da ıssız bir mekanda 

kanat çırpıyorum bir başka ıssız adaya 

bir bilgeye rastlıyorum elinde bir değişik meyva 

geleceği yakalıyorum geçmişi konuşurken 

kumsala yazıyorum tüm bildiklerimi 

aldırmadan dalgaların sileceklerini 

bir mürekkepbalığı yakalayıp yutuyor tüm düşüncelerimi 

laplacivert kalıyorum yapayalnızlıklarımla 

bir düş seçiyorum en sevdiklerimin listesinden 

dalmazdan önce ıssız uykulara 

  

Açıklaması da şöyleydi: 
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Issız ada. Herkesin bir ıssız adası vardır. Benim ihtiyaç 

molasındaki ıssız adamda Platon (Eflatun) ile söyleşilerim, 

laplacivert düşüncelerim ve düşlerimden başka bir şey yok. Bu 

şiirimi Ankara Fen Lisesinde bana kompozisyon derslerinden 

az çektirmeyen rahmetli edebiyat öğretmenim Nuran 

Çöplü’ye ithaf ediyorum...(Çeşme, 2005) 
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İlk şiir kitabımın şiir okuma ve kokteyli olmuştu. Üstte ilk şiir kitabım ile ilgili bir 
gazete kupürü ve her üç şiir kitabımın kapakları yer almakta.Digital ortamda 
hazırlanan son şiir kitabıma [HayatKabı] internetten erişebilirsiniz. 

http://www.nezihoktar.net/HayatKabi.pdf
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HINZIR 

Ege Nöroşirürji'nin kuruluşunun yıldönümlerinde (her 27 

Şubat'ta) sadece yılda bir kez çıkan bir gazete idi. İlk kez Saffet 

Mutluer tarafından Doğramacı’nın o dönemler YÖK başkanı 

iken yaptıklarına tepki olarak çıkarılmıştı. Sonra birlikte ve daha 

sonra da ben tek başıma devam ettirdim. Geleneksel hale 

geldi. Kürsü başkanının kısa bir başyazısı ve kliniğimizin nöroloji 

uzmanı İrfan Palalı’nın “İrfos Palalıev” mahlası ile yazdığı çok 

ileri tarihlerdeki kliniğin kutlamalarını “sciencefiction” vari 

kaleme aldığı bir önceki yıldan devamla yazdığı fütüristtik 

makaleleri yer alırdı. Yılın olayları mizahi tarzda alınır. Arka 

sayfasında yılın karikatürü yayınlanırdı. Kuruluş gece balo 

yemeğinde gazete herkese dağıtılırdı. İyi bir arşiv niteliği bile 

oluşmuştu.  

Önce siyah beyaz çıkıyordu. Fotokopi ile çoğaltılıyordu. Sonra 

ben “designer” diye DOS ile çalışan bir programda renkli olarak 

hazırlamaya başladım. Yazıcı ile çoğaltıyorduk. 

Hınzır Arapça domuz demek. Yıl içinde biriktirilen mizahi 

olaylar baş konular olurdu. Logosunun altında “yılda sadece 

bir kez çıkan kendi halinde bir gazetedir” ibaresi okunurdu. 
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Ön sayfada konuşma balonları ile montajlanan bir fotoğraf 

yer alırdı. Ben emekli olup ayrılınca sanırım o da sona erdi. 

Muayenehanemin arşivinde her sayısının bulunduğu dosyası 

hala durmaktadır. 

Burada birkaç örnek var. İlk fotoğraf 1993 Acapulco Dünya 

Nöroşirürji kongresinde can Dostum Prof. Dr. Ismail Hakkı 

Aydın tarafından çekilmişti. Ben de üstüne fotomontaj 

yapmıştım. Resimde rahmetli olan hocalarımız Prof.Dr.Erdem 

Tunçbay, Prof.Dr.Nurcan Özdamar, Prof.Dr.Naci Seber var. 

Hey gidi günler hey... 
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Erdem Hoca’yı kaybediyoruz 

Nörolojik Bilimler Dergisi, kuruluş yıldönümü geceleri ve Hınzır 

derken bunların esin kaynağı ve kliniğimizin kurucusu ve 

hepimizin direktörlüğünden genel anlamda memnun 

kaldığımız hümanist hocamız 2010 yılında aramızdan ayrıldı. 

Onun ölümünün anısına kendisinin çocuğu gibi gördüğü 

dergisinde bir editör yazısı yazmak çok dokunmuştu bana. Bu 

yazıyı burada aynen vererek Hoca’mın anısı önünde saygıyla 

eğiliyorum. 

 

 

 

 Journal of Neurological Sciences [Turkish] 
27:(4)# 25; 384-385, 2010 

Editorial 

A frenetic 'Çılgın' Turk, A 
Humanist Neurosurgeon: Erdem 

Tuncbay 

https://www.researchgate.net/publication/50418137_A_frenetic_'Cilgin'_Turk_A_Humanist_Neurosurgeon_Erdem_Tuncbay
https://www.researchgate.net/publication/50418137_A_frenetic_'Cilgin'_Turk_A_Humanist_Neurosurgeon_Erdem_Tuncbay
https://www.researchgate.net/publication/50418137_A_frenetic_'Cilgin'_Turk_A_Humanist_Neurosurgeon_Erdem_Tuncbay
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Nezih OKTAR 
Dear Colleagues and readers, 
We lost the founder of our clinic, and the initiator of this 
journal after an acute ICH (opening into the ventricles) 
incident. It is somehow peculiar to have been operated in the 
operating theater that you had some time ago founded with a 
great endeavor. Prof.Erdem Tuncbay had his training in the 
USA and made him responsible to create a brand new clinic 
in the year of 1966 in Izmir (Smyrna), the third biggest city 
of Turkey(1,2,5). As I am one of his pupils, apart from 
neurosurgery, his humanistic ignition had a tremendous 
effect on me. He was the pioneer editor of the Journal of 
Neurological Sciences Turkish in the early 1980's in the 
neuroscientific publication media. He used to vanguard the 
neurosurgery like an avant-gardist in the scientific arena(3,4). 
Specializing in neurosurgery, for example the branches such 
as pediatric, spinal and neurooncology started with his 
ability of foreseeing the future for the improvement of our 
clinic, which can be considered as a very instance in our 
country in the field of neurosurgery. 

As his devotion to Ataturk, the founder of modern Turkey, I 
will remember him as a frenetic 'çılgın' Turk and as a 
humanist Neurosurgeon forever. 
May, father of corn-poppy field, rest in peace. 
Sincerely yours, 

Prof. Nezih Oktar M.D. 
editor@jns.dergisi.org 

mailto:editor@jns.dergisi.org
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'Çılgın' Bir Türk, Hümanist Bir Beyin Cerrahı: Erdem 
Tunçbay 

Sevgili meslektaşlarım ve okuyucular, 

Kliniğimizin kurucusu ve aynı zamanda bu derginin 
babasını ventriküle açılmış bir İSH ile kaybettik. Büyük bir 
mücadele ile açtığınız bir kliniğinizin ameliyathanesinde 
günün birinde sizin de son ameliyatınızı olmanız ne tuhaf. 
Prof. Erdem Tunçbay eğitimini ABD'de tamamladıktan 
sonra 1966 yılında ülkesine döndü ve üçüncü büyük şehri 
olan İzmir'de bir nöroşirürji hastanesi kurmayı kendine 
vazife edindi (1,2,5). Kendisinin bir öğrencisi olarak 
nöroşirürjinin dışında onun insancıl ateşlemesi bende derin 
izler bırakmıştır. Nörolojik Bilimler Dergisi'nin ilk editörü 
olarak 1980'li yılların başında sinirbilimsel yayıncılıkta 
öncü oldu. O her zaman bilimsel arenada öncü fikirlerin 
sahibi olarak beyin cerrahisinin ilklerinin peşinde idi (3,4). 
Nöroşirürji içinde pediatrik, spinal ve nöroonkoloji gibi alt 
dalların gelişiminde hem kliniğinde hem de ülkemizde ileri 
görüşlülüğü ile öncülüğünü yapması buna güzel bir başka 
örnektir. 

Modern Türkiye'mizin kurucusu Atatürk'e bağlılığından 
dolayı ben onu hep 'çılgın' bir Türk ve hümanist bir 
nöroşirürjiyen olarak anımsayacağım her daim. 

Gelincik tarlasının babası, nur içinde yat hocam. 
En iyi dileklerimle, Prof. Dr. Nezih 
Oktar editor@jns.dergisi.org 
Correspondence to: 
Nezih Oktar 
E-mail: nezih.oktar@ege.edu.tr 
 
The Online Journal of Neurological Sciences (Turkish) 1984-2010 
This e-journal is run by Ege University Faculty of Medicine, 

mailto:editor@jns.dergisi.org
mailto:nezih.oktar@ege.edu.tr


  Dr.NO   

299 
 

Dept. of Neurological Surgery, Bornova, Izmir-35100TR 
as part of the Ege Neurological Surgery World Wide Web service. 
 
Comments and feedback: 
E-mail: editor@jns.dergisi.org 
URL:http://www.jns.dergisi.org 
Journal of Neurological Sciences (Turkish) Abbr: J. Neurol. Sci.[Turk] 
ISSNe 1302-1664 
 
REFERENCES 

1. Autobiography of Prof. Erdem Tuncbay J. Neurol Sci Turk 
Vol.:14 issue1-2, 1997 
http://med2.ege.edu.tr/~norolbil/1997/BYOGRAF.html 

2. Bir Cerrahın Anıları. Tunçbay E., Tükelmat, 
İzmir 2002 

3. Nöroşirürji Ders Kitabı Prof.Dr.Erdem Tunçbay II.baskı Duyal 
Matbaası,İzmir, 1985 

4. Tunçbay E : Nöroşirürji Ders Kitabı Tükelmat Mat. İzmir,1977 
5. Tunçbay E: Ege Üniversitesinde Nöroşirürjinin kuruluşu EÜM 

İzmir, 1982 

 

 

 

mailto:editor@jns.dergisi.org
http://www.nsnjournal.org/


300 
 

 

 

 

TURNOG  

TURNOG (Türk Nöroşirürji Derneği NöroOnkoloji Grubunun) 

kuruluşu oldukça sancılı oldu. Önce Nur Altınörs abinin 

öncülüğü ile kurulmak istendi ancak sanırım herkes tam hazır 

değildi o zamanlar. Aslında doğum tarihlerimiz aynı ama o 

benden daha önce nöroşirürji camiasına katıldığı için benim 

ona abi dediğim Necmettin Pamir başkanlığı döneminde resmi 

adımlar atıldı. TURNOG kuruluş tarihi 22 Aralık 2001 olarak 

tescil edildi. Ben 2001-5 arası ilk dönem başkanlığını yaptım. 

Logusu üzerinde çok daha önceden çalışmalarım vardı. Özgün 

olmasını arzuluyordum. Tıp sembolü kanatlı asaya sarılı 

yılandır. TURNOG logosu da kendi kuyruğunu ısıran yılandır; 

(Ouroboros) yani sonsuzluk, sağlamlık, kendi kendini onaran 

sembolü. O sembolü ana tema seçip logoyu kuruluş tarihinde 

gündeme getirdim ve kabul edildi. 

Liyakati ön planda tutarak görev alacaklara özen göstererek ve 

tümör konusunda istekli ve yetenekli olan arkadaşlarımın da 
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yardımı ile bu eğitim ve öğretim grubu uzun yıllar TND içinde 

görevini sürdürecektir. 

Daha sonra kurulan Nöroonkoloji derneğinin de asil yönetim 

kurulu üyelerinden biri Turnog başkanı olarak tescil edildi.  

Düzenlediği her bilimsel sempozyumda kalite çok yüksekti. Bir 

çok projeyi gerçekleştirdi. Koronalı günlerde bu toplantıların 

değeri daha fazla anlaşılıyor ama yeni formatlar ve toplantı 

şekilleri mutlaka bulunacak ve bu geleneğimiz devam edecektir 

diye düşünmekteyim.  

    

 

 

TURNOG 
amblemi ve 4. 
TUR-NOG bülteni 

TURNOG 
yönetim kurulu 
TND başkanı ile 
birlikte uyum 
içinde çalışan bir 
eğitim ve 
öğretim alt grubu 
olarak bayrağı bir 
sonrakilere 
güvenle 
bırakmaya 
devam edecek. 

 

http://www.turnog.com/
http://www.turnog.com/turnogDATA/Books/6/bulten-4.pdf
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Çin seyahatlerim 

Gittiğim dış ülkelerin dökümüne baktığımda benim yaşantımda 

özel bir yeri olan İngiltere’nin başı çektiğini görüyorum. En 

beğendiğim şehir Budapeşte oldu gördüğüm şehirler 

içerisinde. Macaristan’ı boydan boya kara yolu ile geçmiştik ve 

her yanı aynı güzellikteydi başkentleri Budapeşte gibi. Tabii 

Barselona’nın ayrı bir çekiciliği vardı. Stockholm’de güneş 

yanığı olduğumuza kimseyi inandıramamıştık. Japonya 

seyahatimde bavulumun kaybolması ve yemeklerinden dolayı 

aç kalışımın negatif etkilemesi oldu. Nevci İspanya 

seyahatimizden çok keyif almıştı. Ancak ben size iki kez gittiğim 

Çin seyahatlerimden bahsetmek isterim.   

 

Seyahat 
sayısı 

Ülke Şehir  Gidiş nedeni 

5 İngiltere Londra Burs, ziyaret, 
gezi 

1  Colchester Okul 
1  Norwich Ziyaret 
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1  Cambridge Ziyaret 
1  Oxford Ziyaret 
1  Ipswich Futbol maçı 
1  Nottingham Toplantı 
1 Galler Cardiff, Swansea, 

St.Clears, 
Pembroke, 
Fishguard, 
Cardigan, 
Carmathen, Dale 

Özel gezi, 
Paskalya 
tatili 

1 İskoçya Edinburgh Kongre 
4 ABD Chicago Kongre, 

Yiğit’in 
mezuniyeti 

1  San Diego Kongre 
1  NewYork Transit 
1  Philadelphia Yiğit’i ziyaret 
1 Bulgaristan Niş Transit 
1 Makedonya Üsküp Yaz stajı 
3 Belçika Brüksel Kurs, ziyaret 
  Anvers Ziyaret 
  Leuven İş 
  Brugges Gezi 
3 Hollanda Amsterdam Dünya 

konresi 
  Maastrich Kongre 
1 Danimarka Kopenhag Kongre 
1 İsveç Malmö  
  Stockholm Kongre 
  Lund Gezi 
3 İtalya Floransa Kongre 
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[Tabloya Kıbrıs’ı dahil etmedim.] 

  Torino Kongre 
  Piza, Roma, Vatikan Toplantı 
3 Fransa Paris Gezi 
  Marsilya Kongre 
  Versay Kongre 
2 Almanya Berlin Kongre 
  Münih Kongre 
  Stutgard, Köln, Bonn Transit 
1 Polonya Varşova Kongre 
1 Lüksemburg Lüksemburg Gezi 
3 Avusturya Viyana Kongre, Tur, 

Gezi 
1 Çekya Prag Gezi, Tur 
1 Slovakya Bratislava Gezi, Tur 
1 Macaristan Budapeşte Gezi, Tur 
1 Meksika Acapulco Kongre 
  Meksika City Transit 
1 Japonya Osaka Transit 
  Sapporo Kongre 
2 Çin Pekin Kongre, gezi 
  Xian Kongre, gezi 
2 Yunanistan Midilli, Sakız Gezi 
2 İspanya Barselona Kongre, gezi 
  Madrid Tur 
  Figueres Tur, ziyaret 
  Girona, Sevilla, 

Valencia, Alicante, 
Toledo, Granada 

Gezi, Tur 
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Meslektaşım Ramazan Durmaz sitayişle bahsedince benim 

hayalimde hep yer etmiş Çin’i görme isteği iyice artmıştı. İpek 

yolu, Marco Polo, Çin Seddi, Madam Butterfly filmi zihnimde 

mutlaka görmelisin oraları diyordu. Nevci’ye hiç cazip 

gelmediği için o benimle gelmek istemedi. Dışa açıldıktan sonra 

ve THY’larının mükemmel seferleri ile yorucu da olmayacaktı. 

Bir toplantıya konuşmacı olarak başvurup ilk ziyaretimde 

Pekin’e gittim. Çin Seddi, Pekin ördeği ve en önemlisi Meksikalı 

göz profesörü Arturo Solis Herrera ile tanışmam oldu. İnsanda 

fotosentezin dumura uğramış kalıntı bir enerji kaynağı olduğu 

fikrindeydi ve Qiapi diye bir ilaç geliştirmişti. İlacı Hashimoto 

tiroiditis nedeniyle ameliyat sonrası gelişen bir nevi Alzheimer 

tablosunda olan kayınvalidem için de kullanmış ve yararını 

görmüştük.  

İkinci gidişimde imparatorluklarının bizim Bursa örneğinde 

olduğu gibi ilk başkentleri olan Xian (Şiyan diye okunuyor) 

şehrine oldu. Çok daha otantik bir şehir idi. İmparator için 

gömülü askerleri (Terracotta), saklı kenti, camisi ve ilgimi 

çeken çok güzel kızları ile Pekin’den çok farklı idi. Yine bir 

bilimsel toplantıda konuşma yapmıştım. Benle lokal bir kız tıp 

öğrencisi röportaj bile yapmıştı. İlk gidişimden daha deneyimli 
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idim. Artık satın alırken pazarlık yapmayı öğrenmiştim. 

Numaraların (4, 9) dilini, yılan yılında doğduğumu, cerrahlara 

takdim edilen kırmızı zarfı biliyordum. İri kıyım barut parçaları 

bomba gibi yanımda patladığında biliyordum ki yakınlarda bir 

çift (damat ve gelin) uğurlanıyor. Otelin yemeklerinden başka 

dışarıdan hiçbir şey yemedim. Ancak iç hatlarındaki her 

tarafında Çince yazılı terminalden VIP sayesinde 

kurtulamasaydım uçağımı kaçıracaktım. O nedenle çok 

korktum ve bir daha Çin seyahatine kalkışamadım.   

 

 

 

 

Çin Seddi üzerinde iken hissettiklerim, atalarımın hissettikleriyle karışınca çok 
tuhaf oldum. Gücünü neye karşı harcayacaksın? Yıkmaya mı? Yapmaya mı? 
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Gerçek mi fıkra mı? 

Karadenizliler çok hoş insanlar. Kalabalık bir ailede anne 

rahatsız. Annelerini tedavi için bana getiriyorlar. Muayene 

ediyorum ve "Anneniz için bir beyin MR çektirmeniz gerekiyor" 

diyor ve istek belgesini yazıyorum. Oğlanlar hemen kâğıdı 

paralarcasına kapıp kapıya yöneliyorlar ve annelerine "Sen 

rahatsız olma burada otur, biz hemen çektirip getiririz" 

diyorlar. İşin ilginç yanı da bu olay, benim böyle bir fıkrayı 

kliniğimizdeki öğretim üyelerinden Prof. Dr. Saffet 

Mutluer'den dinlememden bir hafta sonra gelişiyor ve ben bu 

olayı acaba gerçekleşecek mi diye büyük bir şaşkınlıkla, 

senaryosu daha önceden yazılmış adeta bir film izler gibi, 

aynen izliyorum. 

Bir kongre için Trabzon’dayız. Karadeniz kıyısında açık hava bir 

restoranda menüye bakıyorum ve hamsili bir pide 

ısmarlıyorum. Siparişim geliyor ama içinde hiç hamsi yok sade 

bir pide. Hemen garsonu yanıma çağırıyorum. Oğlum ben 

hamsili pide istemiştim. Bunda bir tane bile hamsi yok!” 

Garson çocuk suratıma amma da salak bir müşteri dercesine 

“Mevsimi değildir!” demez mi. 
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Sizde de buna benzer fıkra mı yoksa gerçek mi dediğiniz olaylar 

yaşanmışlıklar mutlaka vardır. Aşkın Karadayı çok renkli bir 

kişiliği olan meslektaşımız abimizdi. Gece yarısı kapısını çalan 

hapisten yeni çıkmış ve başının ağrısını geçirmesini isteyen 

caniye “Senin kaç leşin var? Ben her gün birini öldürüyorum. 

Üstelik devlet bana ben öldürdükçe daha da fazla para ödüyor” 

diyebilecek kadar nüktedan birisiydi.  

Önder Akyürekli abimiz ihtisasını Almanya’da yapan 

nörologlardan biri. Bir hastasını muayene edecek ama hastanın 

ayakları o kadar çok kötü kokuyor ki yaklaşmak mümkün değil. 

Babinski bakacak ama birkaç teşebbüsü kesif kokudan başarılı 

olamıyor. Çareyi sürekli muayenehanesinde bulunan bir 

deodorantta buluyor. Çaktırmadan hem etrafa ama daha çok 

da hastanın ayaklarına doğru sprey kutusunu bocalıyor ve o 

arada da muayenesini tamamlıyor. Birkaç ay sonra belki de 

kontrolünde aynı hasta tekrar muayenehanesine geldiğinde bu 

sefer sorunsuz bakısını bitiriyor ama hasta muayene 

masasında yatmaya devam ediyor. Önder hoca “Ne 

bekliyorsun? Kalksana” dediğinde hasta “Hocam ayaklarıma o 

ilaçtan yine sıkar mısınız mantarıma çok iyi geldi” diyor.  
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Gecenin biçimsiz bir saatinde kayınpederimi bir hastası 

uykusundan uyandırıyor. “Doktor; önce balık üstüne de yoğurt 

yedim, zehirlenir miyim? diye bağırıyor. Pratisyen olan 

kayınpederim de balkondan aşağıya küfrederek “Zehirlen de 

öyle gel!” diye yanıtlıyor.  

Muayenesini bitirdiğim bir hastam kucağında bebeğini tutan 

yanındaki genç kadını göstererek “Kızımı tanımadınız galiba 

doktor bey. Siz ameliyat etmiştiniz.” “Şimdi çıkartamadım, ne 

zaman ameliyat etmiştim?” Annesi “Bebekken”. 

 

 

 

Yurdum insanı hem düşündürür hem de güldürür. 
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ABD Emory Üniversitesinin Japonya bursu 

İnternetten uluslararası bir kongreye bildiri göndermenin daha 

yaygınlaşmadığı bir dönemde ben bir çalışmamı aslında sistemi 

denemek amacıyla hem de Japonya’ya yolladım. Kabul de geldi 

ancak Japonya hem uzak hem de çocukların okul masrafları çok 

yüksek olduğundan o dönem için kongreye gitmem pek olası 

gözükmüyordu. Gel zaman git zaman kongre vakti yaklaştıkça 

sürekli elektronik postalar geliyor ve benden kesin bir yanıt 

bekliyorlardı. Ben de sonunda oyalamayı bırakıp ayıp olmasın 

diye maddi zorluklardan dolayı gelemeyeceğimi üzülerek 

bildirdim. Bunun akabinde hemen “masraflarınızı biz 

karşılarsak gelebilir misiniz?”  diye bir e-posta gönderdiler. 

Tabii bu durumda ben razı oldum ve ABD ile Japon bilim 

insanlarının ortaklaşa düzenledikleri bu nöro-onkoloji 

kongresine katıldım.  

Kongre Japonya’nın bir kuzey adasında yer alan Sapporo 

kentinde idi. Kongre sırasında tecrübelerime ve Richter 
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ölçeğine göre 5 civarında birkaç deprem oldu ama etraftakiler 

ve çocuklar dahil hiçbir tepki vermedikleri için ben acaba 

vertigo mu yaşıyorum diye endişeye de düşüyordum. 

Kaldığımız yer sıcak kaplıcaları ile ünlü çevrede aktif ve 

tepelerinden dumanlar çıkan birden fazla yanardağların ve dev 

bir krater gölü olan Toya gölünün yanındaydı.  

Masrafları kendi paramla karşılamıştım ama sonra Emory 

Üniversitesinden bursumla ilgili yüklü bir çek yollamışlardı. 

Uzunca süre bu olayı çözümleyememiştim. Tamam sunumum 

çok özgündü ama bana acaba neden burs vermek ihtiyacı 

duymuşlardı?  

Sonunda olayı kendimce çözdüm. Bahsettiğim olaylar 1999 

yılında yani o korkunç etkileri olan İzmit depreminin olduğu 

döneme rast geliyordu. Sanırım İzmit ve İzmir adlarını 

karıştırdılar.  Depreme çok duyarlı olan Japonların ısrarı 

üzerine deprem nedeniyle maddi sıkıntıya düştüğümü farz 

ederek kongre yönetiminin bir kararı sonucu bana burs 

vermişlerdi.  
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Japonya’daki kongrenin sosyal programında aslında bir krater gölü olan Toya 
gölünde akşam saatlerinde etrafa havai fişekler göndererek bizi gezdiren bir 
gemide çok sevdiğim ve takdir ettiğim meslektaşım Türker Kılıç ile birlikteyiz.  
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Nöro-Onkoloji ders kitaplarım 

Yine Erdem Hoca’dan esinlenerek benim de ilgilendiğim 

konuyla ilgili olarak ders kitaplarımın olmasını arzuladım. Biz 

öğrenci iken Türkçe yazılmış Erdem Hoca’nın kitabından başka 

bir Nöroşirürji ders kitabı yoktu. Babam ben profesör olduktan 

sonra “sen nasıl profesör oldun bir kitabın bile yok!” demişti ve 

beni bu sözü kitap yazma adına hırslandırmıştı.  

Microsoft Office yeni çıkmıştı ve bilgisayar ortamında kitap 

yazmak kolaylaşmıştı. Bir format oluşturdum ve ilk kitabı 

yazmaya başladım. Konu nöro-onkoloji idi. Başlangıcı da 

kuramsal olmalıydı. Yani teorik baz bilgilerin yer aldığı ilk kitabı 

İzmir’de sahipleri yine hekim olan bir grupla 1998 yılında 

bastırdım. Önsözünü de Erdem Hocaya yazdırmıştım. 

Kompakt, komprime bilgiler taşıyan, ustalara saygı, sorular gibi 

özgün bölümleri de olan ve genelde beğenilen bir ders kitabı 

oldu. 
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Bir kitap serisi olmasını baştan beri planlamıştım.  İkinci kitap 

yine aynı formatta olacak ve cerrahi yaklaşımı ön plana 

çıkartacaktı. Bu kitabın hepsini ben yazmadım. Yoğun 

ameliyatlardan dolayı fazla vakit bulamıyordum. Birçok 

bölümü konularında daha deneyimli olan meslektaşlarıma 

yazdırdım ve ben editörlüğünü yaptım ve İstanbul’da bir 

matbaada basıldı. Basımdan önce Cumhuriyet Bilim Teknik’e 

de bir nüsha göndermiştim. Onlar bir önsöz yazmak istediler. 

Bu kitabım da ilk kitabımdan 4 yıl sonra 2002 yılında basıldı.  

Serinin son kitabının konusu moleküler yaklaşım idi. Yalnız 

moleküler boyutta öyle hızlı gelişmeler oluyordu ki bir kitap 

yazılsa anında güncelliğini yitirmiş olacaktı. Bir türlü ne 

yapacağımı bilemedim. Sürekli üçüncü kitap ne zaman çıkacak 

diye sorulara muhatap oluyordum. Nihayet moleküler ağırlıklı 

en son bir sinir sistemi tümör sınıflandırması Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından 2016 yılında yapılınca yeni kitabı da 

yazmaya başladım. Bu sefer çağa uygun olarak digital formatta 

ve elektronik olarak internet üzerinden yayımladım. Bu da tam 

karantina günlerine denk geldi. Yani korona virüsü bu işe 

yaradı. Serinin son kitabı da 2020 yılında yayımlanmış oldu. 
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Nöro-Onkoloji ders kitapları serim. Kuramsal (1998), Cerrahi (2002), Moleküler 
(2020) yaklaşım ile yazdığım tek Türkçe yazılmış  Nöro-Onkoloji ders kitabı seti. 

Digital ortamda hazırlanan Nöro-Onkoloji-3 kitabına resmin üzerine tıklayarak 
internetten ücretsiz erişebilirsiniz. 

Ege Nöroşirürji (Beyin, 
Omurilik ve Sinir Cerrahi) 
binası ve tarafımdan 
tasarlanan klinik arması. 

http://www.nezihoktar.net/NoroOnkoloji_3.pdf
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Cell mecmuasına kapak 

Dünyada etki faktörü en yüksek bilimsel dergiler arasında 

Nature (43,070) ve Science (41,063) gelir. Cell mecmuasının 

etki faktörü de bunlara yakındır ve 2018 yılı için 36,216’dır. 

Yani bilimsel etkisi çok fazla olan bir dergi. Yayınlanmasının 40. 

yılı dolayısı ile okurlarının gönderecek oldukları resimlerden 40 

tanesini seçerek interaktif bir kapakta yayınlayacaklarını 

açıkladıklarında ben de bir resmimi göndermiştim. Aslında bu 

resmi derslerimde öğrencilerime göstermek amacıyla 

hazırlamıştım. Beynin tüm hücreleri ve kan-beyin bariyeri 

ayrıntılı olarak çizilmiş temsili bir resim çalışması idi. Ben 

kazanacağımı tahmin etmiyordum. Neden sonra bir gün aklıma 

geldi ve acaba kapakta hangi resimler var diye baktığımda 

benim resmimim de yer aldığını görünce çok sevinmiştim. 
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Cell dergisinin 40. Yıl kapağı (18 Aralık 2014) ve tüm beyin hücrelerini tek bir 
resimde gösterdiğim beğenilen çalışmam. 

https://www.cell.com/cell/issue?pii=S0092-8674%2814%29X0026-7#fullCover
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Cerrahi babam 

Cerrahi ve özellikle Beyin cerrahı kişiliğimin oluşmasında çok 

hocanın etkisi vardır. Sırasıyla Prof.Dr. Adem Güler, Prof.Dr. 

Hasan Kaplan, Prof.Dr.Cemalettin Topuzlu, Prof.Dr. Arman 

Çağdaş, Prof.Dr. Ecmel Songür, Prof.Dr. Aykut Erbengi, Prof.Dr. 

Erdem Tunçbay, Prof.Dr. Mehmet Eti, Prof.Dr. İzzet Övül, 

Prof.Dr. Saffet Mutluer, Prof.Dr. Nurcan Özdamar, Prof.Dr. 

Jean Brihaye, Dr. Mustafa Şevki Ataç, Prof.Dr. David GT 

Thomas, Prof.Dr. Lindsay Symon, Prof.Dr. Gazi M Yaşargil. 

Ama en çok emeği geçen ve uzun süre sayısız ameliyata 

girdiğim hocam Prof.Dr.Nurcan Özdamar’ın yakalandığı 

anaplastik gliom sonucu vefatı beni çok sarstı. Cenazesini 

kaldırırken Üniversitede naaşı başında yaptığım konuşmamı 

unutmam olası değil.  
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“Yeri doldurulması olanaksız acı bir kaybımız var. Onu bu son 

yolculuğunda uğurlamak üzere geldiğiniz için hepinize teşekkür 

ederim.   

Nurcan abi kibar, özü, sözü bir, dürüst, zeki, çalışkan, etkileyici 

bir kişiliği olan, müthiş yetenekli, sorun değil çözüm üreten, 

disiplinli, çağdaş birisiydi. 

Konuşmayı pek sevmezdi, çoğu ortak hastalarımız bana gelip 

“hiç konuşmuyor, anlatmıyor” diye dert yanarlardı. Ben de 

onlara “Nurcan Bey lafı pek sevmez, ağzı boşa konuşmaz, onun 

elleri konuşur” diye yanıtlardım. 

Gerçekten cerrahiyi bu denli seven, zor şartlarda, cerrahi 

aletler, teknikler üreten, yorulmak nedir bilmeyen az cerrah 

tanımışımdır. Kütahya’da mecburi hizmet yaparken hepinizin 

yakinen tanıdığı ve kısa bir süre önce bu amfide de konferans 

veren ünlü beyin cerrahımız Yaşargil’in yanına ben de eğitim 

amacı için Zürih’te ziyaretine gitmiştim. 

O zamanlar kliniğimizin başkanı Erdem Beyden selam getirdim 

dedim. Yaşargil bana İzmirden geldiğimi öğrenince “sen temiz 

bir çocuğa benziyorsun, o bana selam yollamaz bizim aramız 

pek iyi değildir; sen Nurcan’dan bana bahset. Neler yapıyor? 
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diye sormuştu.  “Onu burada kalması için ikna edemedim, 

olağanüstü bir eli vardı, onun gibisi bir daha gelmedi, ama o 

İzmir’e geri döndü” dedi.  

Nurcan Abi Yaşargil’in yanına uzun süreli kalmak üzere giden 

ilk Türk beyin cerrahıdır.   

Gerçekten ben sayısız beraber girdiğimiz ameliyatlarda hep 

sanki Yaşargil’le beraber mişiz gibi hissediyordum. Müthiş bir 

deneyim, ani karar verme ve olanaksızlıklar içinde çözüm 

üreten bir makine gibi çalışırdı beyni ve elleri. Ben ya da bir 

başkası ameliyatta zora girdiğimizde her çağırışımıza Hızır gibi 

yetişir, olayı anında çözer ve bizi ameliyathanede adeta 

eğitirdi.   

Beni babam yetiştirdi çocukken, ama cerrahi babam Nurcan 

Abidir. 

Nurcan abinin hayatı sadece beyin ve sinir cerrahi olduğu 

sanılmasın. Kanunu makamları ile çalar, piyano derslerine 

gider, dalgıçlık sertifikası alır, karda kayar, aşığı olduğu 

Alaçatı’da torunu ile sörf yapar...Saymakla bitmez. Yakında 

resime başlayacağım “gör o zaman bakalım” diye de beni 

uyarırdı. 
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Emeğe saygısı olağanüstü boyutta idi. Anestezist, hemşire 

ayırmazdı. Son derece mütevazi idi. Geliştirdiği cerrahi aletlere 

ameliyathanede çalışan personelin adlarını verirdi.  

Öpülesi elleri çok değerli idi onun için de. Hastalığında eşim ve 

bana ellerini gösterip “bakın hala titremiyor ve onlara 

hakimim” diyordu. 

Acımız büyük, 40 gün aradan sonra bir acı daha yaşıyoruz, 

(Kardeşimiz ve meslektaşımız Prof. Dr. Yusuf Erşahin’i de 

Lejyoner Hastalığından kaybetmiştik) tahammül gücümüz 

zorlanıyor.  

Benim en büyük düşmanım beyin tümörleridir. Hele bir de 

anaplastik ise. Ameliyat ile kurtardığı yüzlerce hastanın 

hastalığının Nurcan Abiyi de yakalamasını asla 

affetmeyeceğim.  Ama işte hayat böyle ironilerle sürüp gidiyor 

maalesef.  

Nurcan abiye Tanrı’dan rahmet, ailesine; yanından hiç 

ayrılmayan Sevim ablaya, annemin de adını taşıyan sevgili kızı 

Zeynep’e ve biricik torunu Cem’e sabırlar diliyorum. 

Ben şair değilim ama böyle duyguların şaha kalktığı anlarda 

belki ileride birileri bulacak ama beyinde bir şairlik alanı 
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devreye giriyor. Nurcan abiyi son gördükten sonra o bölge yine 

devreye girdi: 

  

 

divane 
 
deli gibi dönüp durdum 
bir kiralık bedenle 
sevdiğimi yitirdim 
akıp giden düzenle 
 
aradım durdum gerçeği 
bir hiç için değer mi 
kelebek gibi kondum 
soldu gitti hayat çiçeği” 
 

 

 

Nurcan abi ile bu 
resmimizi Nöroşirürji 
binasının otoparkında 
İrfan Palalı kendi 
arabasının önünde 
çekmişti. Ben “ne 
gerek vardı” demiştim. 
İrfan abi de “oğlum bir 
gün gelir işine yarar” 
diye yanıt vermişti.  
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Ameliyat eldiveninin öyküsü aslında bir aşk hikayesi. 

John Hopkins Tıp okulunun Dünya’ca ünlü cerrahı William 

Steward Halstead ameliyatlarında yavaşlığı ile de 

bilinmekteydi. Ama onun bu yavaşlığı âşık olduğu hemşiresi ile 

ameliyatlarında daha uzun kalabilmek amacını taşımaktaydı. 

Her ameliyatına onu da yanında istiyordu ancak güzel hemşire 

Caroline Hampton’da borik asitli antiseptik solüsyonuna karşı 

ellerinde alerjik yaralar gelişince ameliyatlara giremez oldu. 

Depresyona giren Halstead çareyi lastikten bir eldiven 

yaptırmakta buldu. Artık güzel hemşire Caroline ile yine 

ameliyatlara girebilecekti. İlk resimde Halstead ve hemşire 

(elinde eldivenleri ile) görülmekte. Halstead 1890’da hemşire 

Caroline ile evlendi. Eldivenleri yapan şirket ise Good-Year idi. 

İkinci resimde bu ünlü cerrahi ekip “All star” olarak ünlenmişti 

ve aralarında daha sonra Beyin Cerrahisinde devrimsel 

gelişmelere önderlik yapacak olan Harvey Cushing de vardı. 
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Cushing ve Dandy’in hocası, John Hopkins Üniversitesinin 

kuruluşundaki 4 büyük isimden birisi olan Halstead anestezide 

kokaini kullanıyordu. Kokain o zamanlar yasaklı değildi. Önce 

kendisinde denediği kokain onu bağımlı hale getirdi ve 

kariyerinin sönmesine neden oldu.  Halstead 70. yaş gününe 2 

hafta kala taşlı safra kesesi ameliyatı sonrası gelişen 

bronkopnömoni sonrası vefat etti.  
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ALO 

Telefonda hitap sözcüğünüz nedir? Ben oldum olası “efendim” 

diye yanıt veririm.  

Yabancı ile konuşacaksam da o zaman “hello” derim. “ALO 

kelimesi nereden geliyor?” diye merak edip interneti 

araştıracak olursanız bazı Türkçe kaynaklarda, İskoçya 

doğumlu Alexander Graham Bell’in sevgilisi “Alessandra Lolita 

Oswaldo” adının baş harflerinden kaynaklandığı yönünde 

yanlış bir iddiaya rastlarsınız. Sunay Akın da dahil olmak üzere, 

birtakım yazarlar bu hikayeye itibar edip gerçekmiş gibi 

anlatınca, Alessandra Lolita Oswaldo isimli hayali kadın, 

sadece Türkçe konuşanların inançlarında yaşattığı bir tarihi 

kişilik haline geldi. Zaten bu ismi Google’da aratırsanız Türkçe 

sayfalar dışında bir yerde bulamazsınız. Esasında oldukça 

mutlu bir evliliğe sahip olan Bell ve eşi, uydurulan bu hikâyeyi 

duysa ya da görse ne derlerdi acaba? Neyse ne de bu öyküyü 

ilk uyduran kim acaba Türkçe’de? Benim asıl merak ettiğim bu. 
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Yalan da olsa aslında “Sevgililer Günü ”ne çok uyan bir hediye 

öyküsü… 

Burada nedense Mark Twain’in pek beğendiğim bir sözü geldi 

aklıma. “Doğru pabucunu giymeden yalan Dünya’yı dolaşır”. 

  
 

 

 

 

 

Evlilik karşılıklı fedakarlığa 
dayanırsa uzun vadeli olur.  

⚜ 

Zambak çiçeği; sağlık, iyileşme, 
şükran, neşe, asalet, yeniden 
doğuş, masumiyet, saflık, 
doğurganlık, dayanıklılık, sanat, 
kibarlık, iffet ve erdemi sembolize 
eder. Ben bu sembolü evliliğe 
yakıştırırım bu nedenle kutsal 
sayarım.   

Evliliğimizin 33. yılı öz-çekimi. 
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İzmir Kordon’un dalgalı deniz motifli kaldırımları 

Çocukluğumda belleğime kazınmıştır Kordon’un dalgalı deniz 

motifli kaldırımları. Sanırım tüm İzmir’liler bilirler ilginç 

öyküsünü. İzmir’imizin 20. belediye başkanı 1957-1960 yılları 

arasında DP’den Faruk Tunca’dır. Günseli Başar ise 1951 yılında 

Cumhuriyet gazetesi tarafından düzenlenen Güzellik 

yarışmasının birincisidir. Hatta ertesi yıl İtalya’da yapılan 

Avrupa güzellik yarışmasında da birinci olmuştur ve Türkiye’nin 

bu Avrupa’daki ilk birinciliğidir. Faruk Tunca ile 1958 yılında 

evlenir. Birlikte gittikleri bir Rio de Janeiro gezisinde 

Copacabana’da gördüğü bu kaldırım deseninin İzmir 

kordonuna çok yakışacağını düşünür ve dönüşünde de bunu 

hayata geçirir. Çocukluğumuzda tüm Kordonboyu kaldırımları 

bu dalgalı deniz motifi ile bezeli idi. Şimdilerde sadece Pasaport 

ile Konak Pier arasında ve Alsancak vapur iskelesi önünde 

tutunabiliyor. Aslında bu dalgalı deniz motifli kaldırımın 

kaynağı Portekiz. Geleneğin Antik Yunan, Roma dönemlerine 

dek uzandığını tahmin etmek ise zor değil. 



328 
 

İspanya gezimiz sırasında pek beğendiğimiz Alicante şehrinin 

de bu tip Akdeniz dalgaları adını verdikleri dalgalı deniz motifli 

kaldırımları var. Belki İzmir’e benzettiğimiz için bu şehri Nevci 

pek bir beğenmişti. Buradaki dalgalı motifler siyah beyaz 

yanında bir başka rengi de barındırdığı için üç renkli dalgalı 

motif olarak da anılıyor.  

Kaynaklar: 
https://www.izmirmag.net/…/dunden-bugune-izmir-
belediye-bas… 
https://www.biyografi.info/kisi/gunseli-basar 
http://baronvonplastik.blogspot.com/…/eski-fotograflar-
bize…http://www.elmalikedi.com/kordon-boyu-izmir/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.izmirmag.net%2F2016%2F01%2Fdunden-bugune-izmir-belediye-baskanlar.html%3Ffbclid%3DIwAR02DKGcBp9_ZxhsldhVIk8mDX0Bnb6tW1wYWfkxC990Hs2DxVgKIdTmQ60&h=AT1QbN41sw0c75G5tf8JnuX2n4C1wFw1Lc0NzTX6YAcgppNYOO9WqOJqrYnULXZhZQTs_Svm0SVSQGnKv5bUdCBaX6tNFL5JPg0yD-EQ7hrcdBfHRX06xhW6qF5rR9ibFCoJVGavnWM6Xr64qSI_flzK_e0n
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.izmirmag.net%2F2016%2F01%2Fdunden-bugune-izmir-belediye-baskanlar.html%3Ffbclid%3DIwAR02DKGcBp9_ZxhsldhVIk8mDX0Bnb6tW1wYWfkxC990Hs2DxVgKIdTmQ60&h=AT1QbN41sw0c75G5tf8JnuX2n4C1wFw1Lc0NzTX6YAcgppNYOO9WqOJqrYnULXZhZQTs_Svm0SVSQGnKv5bUdCBaX6tNFL5JPg0yD-EQ7hrcdBfHRX06xhW6qF5rR9ibFCoJVGavnWM6Xr64qSI_flzK_e0n
https://www.biyografi.info/kisi/gunseli-basar?fbclid=IwAR1Cv8sRSp7F6GnDekOaC5NxZJ74jQ4a4q75olQOpmDRVm9ndKH3mBjPvuw
https://baronvonplastik.blogspot.com/2011/11/eski-fotograflar-bize-neyi-anlatr-i.html?fbclid=IwAR3xQER-BnYOytWyCDkbVnoT2Sv793jeNaf0pbgKA_aCKybE9PP2ZBTeuno
https://baronvonplastik.blogspot.com/2011/11/eski-fotograflar-bize-neyi-anlatr-i.html?fbclid=IwAR3xQER-BnYOytWyCDkbVnoT2Sv793jeNaf0pbgKA_aCKybE9PP2ZBTeuno
http://www.elmalikedi.com/kordon-boyu-izmir/?fbclid=IwAR2fi5Loz8OMXFqw4ZBmciP2xPqM6F9S_bWLN9bcCghmHnyNCfBTm25IgsU
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Henüz hayatta kalabilen kordon dalgalı deniz motifli kaldırımı 

Günseli Başar (1932-2013) 

Brezilya’da Rio de Janeiro’daki Copacabana kaldırımları 

İspanya’da Alicante’nin Akdeniz dalgaları motifli kaldırımları 
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Keşke 

"Keşke" yenilginin, ezikliğin takısıdır derler, kimse kullanmak 

istemez. Ben keşke yerine hep "iyi ki" demişimdir yaşamımda. 

Bu nedenle keşkelerin mezarlığı olan pişmanlıkları hiç 

yaşamamış oluyorum. 

 

Klinik direktörlüğü, dekanlık, rektörlük gibi idari bir görev hiçbir zaman 
istemedim. İyi ki istememişim.  
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Bafa gölünde bir akşam 

Aspendos’a benzer hali ile gölün hemen kıyısındaki bu antik 

Herakliea (Latmos) şehri, Athena tapınağı, kalın surları, özel 

mermeri, manastır kalıntıları ve bağlantısı kapanmış olsa da 

denizin kıyısında yer alan tiyatrolar bana hep çocukluğumun 

açık hava sinemalarını hatırlatır.  

İlk kez Bodrum dönüşü Nevci ile şöyle bir uğrayalım derken bir 

günümüzü geçirmiştik. Doğaya yaşanmışlık, çekilen acılar, 

felaketlerin bu denli işlendiği ender hüzünlü yerlerdendir diye 

düşünürüm hep. İnsanoğlu genellikle doğayı hırpalamış ve 

mahvetmiştir. Ancak burada sanki doğanın insanları hırpaladığı 

başka bir tılsım var gibi henüz çözemediğim.  
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Milas’ta bir ameliyat dönüşü Haluk Özer’in ailesi ile beraber 

yağda kızarmış kefalin yanında buz gibi rakı ile bir başka akşam 

yaşamımızı da unutamıyorum. Buranın mavi-yeşil bakır sinmiş 

kalıntıları, yaban hayatı, ufak adaları, ördek sürüleri, 

zeytinlikler, incir ağaçları, yılan balığı, iri kertenkeleleri, eski 

liman kalıntısı, her mevsim harika hava ve manzarası 

büyüleyicidir. 

Eski denizden bir kalıntı olan Bafa gölü birçok esere esin 

kaynağı olması bir yana her defasında sanki sakladığı bir sırrı 

söyleyecekmiş gibi bir his uyandırır bende. Sır bir üçüncü kişiyle 

paylaşılmaz. Aslında ben Bafa gölüne bir dahaki sefere yalnız 

başına gitmeliyim.  

  

 

Çok değerli 
öğretim 
üyelerimiz 
Nurcan 
Özdamar ve 
Yusuf 
Erşahin’i çok 
zamansız 
yitirdik.  
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Sinemayı neden severiz 

Bir Nöroşirürji kongresinde paramedikal söyleşi bölümünde 

davetli olan sinema ve TV oyuncusu Erdal Kesal o kadar güzel 

ifade etmiş ti ki “sinemayı neden severiz” sorusuna karşılık. 

“Çünkü onda kendimizi buluruz, ya da olmak istediğimizi, 

bizden bir parçasını buluruz.” Benim en çok sevdiğim 10 film 

nedir diye kendime sorduğumda ki bu en çok sevmek ne 

demek ilk önce onu açmak gerekir. Bir filmi seyrettiğiniz halde 

herhangi bir mekânda herhangi bir zamanda onu tekrar 

gördüğünüzde her sahnesini bildiğiniz halde bir kez daha tekrar 

tekrar izlemekten kendinizi geri alamama. İşte kriter bu. Bu 

kritere göre benim en çok sevdiğim filmler: 
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1-2001 Uzay Yolu Macerası 

2001: A Space Odyssey  (1968) 

Arthur C. Clarke’ın yazdığı Stanley Kubrick’in yönettiği 

İnsanlığın şafağında Afrika çölünde bir grup primat kavga 

etmektedir. Aniden beliren siyah bir monolit atalarımızdan 

birini esrarengiz bir şekilde etkileyerek bir kemiği silah olarak 

kullanmasını sağlar. 2001’de, bir önceki sahneden 4 milyon yıl 

sonra, bir uzay gemisi aydan gelen esrarengiz sinyallerin 

ardında aynı siyah taşı keşfeder. Hem de ay yüzeyinde. 

Sinyaller Jupiter’e gitmektedir. 4 Akademi ödüllüdür. Uzay 

gemisinin yapay zekalı bilgisayarının adı HAL9000, IBM 

harflerinin bir öncekini çağrıştırır. Strauss’un Nietzsche’den 

esinlendiği Also sprach Zarathustra film müziği de favorimdir.  

IMDb: 8.3[#89] Benim notum:10 
 

2-Dr.Jivago 

Doctor Zhivago (1965) 

Boris Pasternak’ın kitabından uyarlama ile David Lean’ın 

yönetmenliğini yaptığı 5 Oscar ödüllü film. Birinci Dünya 

Savaşı ve akabindeki Rus Ekim Devriminde sıkıntı yaşayan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Also_sprach_Zarathustra
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kayınpederi de hekim olan evli bir şair ve hekimin (Yuri 

Zhivago) aynı zamanda politik bir aktivistin karısına (Lara 

Guishar) da âşık olması hikâye edilir. Filmin Kanada ve 

Finladiya yanı sıra ağırlıkla İspanya’da çekilmiş olması çok 

ilginç. Bu filmden sonra annem bana Dr.Jivago yakalı beyaz 

önlükler dikmişti. Film müziklerinden Maurice Jarre’nin 

Lara’nın teması muhteşemdi. 

IMDb: 8.0  Benim notum:10 
 

3-Kazablanka 

Casablanca (1942) 

Fas’ın başkentinde bir geceklübü ve kumarhane sahibi Rick 

(Humprey Bogard) eski sevgilisi Ilsa (Ingrid Bergman) ve 

Alman toplama kampından kaçan ve Çek direniş örgütünün 

lideri kocası Victor Lazlow’u (Paul Henreid) korur. Faşizmden 

kaçış hakkında II. dünya savaşı sürerken çekilmiş direniş 

filmidir. 3 Akademi ödüllüdür.  

"Play it, Sam. Play 'As Time Goes By'   

IMDb: 8,5 [#49] Benim notum:10 
 

4-Geleceğe Dönüş 

Back to the Future (1985) 

https://en.wikipedia.org/wiki/As_Time_Goes_By_(song)
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Kolej öğrencisi (Marty McFly) 17 yaşındayken eksantrik bilim 

adamı ve arkadaşı Doktor Brown tarafından yanlışlıkla 30 yıl 

öncesine yaptığı zaman yolculuğu. Her tutulan film gibi bunun 

da üçlemesi yapıldı. Geleceğe Dönüş 2 (1989) ve Geleceğe 

Dönüş 3 (1990)  

IMDb: 1-(1985)8,5 [#38] 2-(1989)7,8 3-(1990)7,4 [#36] Benim 

hepsine notum:10 
 

5-Baba (her üç filmi) 

Godfather (1972) 

Mario Puzo’nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan 

yönetmenliğini Coppola’nın yaptığı Marlon Brando ve Al 

Pacino’nun başrolünü paylaştığı 3 Oscar ödüllü bir film. New 

York’ta 2.Dünya Savaşı sonrası güçlü bir İtalyan mafyasının 

(Corleone ailesi)  10 yıllık öyküsünü anlatır.  

IMDb: 1-(1972) 9,2 [#2] 2-(1974) 9,0 [#3] 3-(1990)7,6 [#2ve3] 

Benim 2.si hariç hepsine notum:10 
 

6-Maymunlar Cehennemi 

Planets of the Apes (1968) 

İnsanların ezilen ve köle durumuna düştüğü akıllı konuşan 

maymunların egemen olduğu gelecekteki bir gezegene uzay 
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araçları düşen astronotların öyküsü. Charlton Heston 

başrolde. Yönetmen Kelebek filmini de yöneten Franklin J. 

Schaffner . 

IMDb: 8,0 Benim notum 10 
 

7-Harika Hırsız 

Gambit (1966) 

En kusursuz planların bile bir geri dönüş yolu vardır işte sahte 

bir İngiliz Lordu (Michael Caine)’nun sahte karısı Avrasyalı bir 

dansçıyla (Shirley MacLaine) hayatının soygununu yapmak 

için iknaya çalışmasıyla başlayan bir film. Kaç defa seyrettiğim 

halde filmde petrol milyarderine (Ahmet Şahbender) ait 

çalınan paha biçilmez antika kadın büstünün kaç tane 

olduğunu bir türlü hesaplayamadım. 

IMDb:  7,1 Benim notum 10 
 

8-Akbabanın üç günü 

Three Days of the Condor (1975) 

Kitapçı bir CIA araştırmacısı (Robert Redford) tüm çalışma 

arkadaşlarını ölü bulur ve gerçekten kime güvenebileceğini 

anlayana kadar sorumlu olanları geride bırakmak zorundadır. 

Yönetmen Sydney Pollack.  
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IMDb notu 7,4 Benim notum 9  
 

9-Dr.NO 

Dr.NO (1962) 

Fazla söze gerek yok. Zaten bu kitabın adı da bu. İlgili 

bölümde de izah ettiğim gibi ilklerin filmi ve benim hayatımda 

özel bir yeri var. Bunu sıralama dışı olarak da kabul 

edebilirsiniz. 

IMDb notu 7,3 Benim notum 8 
 

10-Yeşil Yol 

Green Mile (1999) 

Yeşil Yol, bir hapishane görevlisi ile bir mahkumun öyküsünü 

anlatıyor. Paul Edgecomb'un hapishanedeki görevi, idama 

mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. 

Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir 

gün John Coffey isimli korkutucu görünümlü bir adamla 

tanışır. Ancak Coffey'in bu ürkütücü görünümünün altında 

oldukça saf bir ruh yatmaktadır. Coffey, iki küçük kız 

çocuğunun katil davasında yargılanmaktadır. Coffey'in 

günden güne gün yüzüne çıkan dünya ötesi güçleri, karakteri 

hakkında yeni ipuçlarını anbean ortaya çıkaracaktır. 
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IMDb: 8,6 [#29] Benim notum 9 

11-Kelebek 

Papillon (1973) 

Henri Charriere’in (Kelebek) yazdığı Steve McQueen’in 

canlandırdığı kendi hayat hikayesinden sinemaya uyarlanan 

kader arkadaşı banker Dega (Dustin Hoffmann) ile 

mahkumiyet yıllarının öyküsü.  Papillon 25 yaşında haksız yere 

mahkûm olmuş, 38'inde kaçmış, 67'sine kadar özgürce 

yaşamıştır. 

IMBd notu: 8,0 Benim notum 10 
 

Sinema gençken bir pencere yaşlandıkça ayna gibidir. 

Saniyede 24 kez yalan söyleyip gerçeği arama eylemidir. Belki 

de Caner Fidaner’in dediği gibi en iyi film daha çekilmemiş 

olan değil; seyrettikten sonra dostlarınla tartıştığın filmdir. Bir 

de filmin belki estetiği, görselliği güçlü değildir ama 

etkilemesi, felsefesi sizi yerinde duramaz kılışı olan tılsımlı 

felsefi filmler vardır. Onların da haklarını vermek belki de film 

eleştirmenlerinin düşüncelerine de saygı göstermek gerekir. 

1-İz sürücü  

Stalker (1979) 
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İz sürücü olarak bilinen inançlı bir adam, biri yazar diğeri 

profesör iki seçilmiş arkadaşıyla dikenli tellerin çevrili olduğu 

ve askerlerin koruma altına aldığı yasaklı bölgeye 

gider.  Bölgedeki ‘Oda’nın insanın en içteki gerçek dileğini 

yerine getirdiğine inanılmaktadır. “Kirpi” oraya ulaşmış ve çok 

zengin olmuş ama sonradan kendini asmıştır. Rus yönetmen 

Andrei Tarkovsky’nin öncü felsefi filmlerinden.  

IMBd Notu: 8,2 [#172] Benim notum 9 

2-Matrix üçlemesi 

Matrix (1999) 

Saygın bir yazılım şirketinde çalışan Thomas Anderson, 

gecelerini "Neo" adı altında program kırarak ve Matrix'i 

araştırarak geçirir. Esrarengiz şekilde Trinity ve Morpheus ile 

tanışan Neo, yaşadığı dünyanın aslında beyninde gerçekleşen 

bir simülasyon olduğu gerçeğini öğrendikten sonra oradan 

kurtarılır ve Morpheus'un önderliğindeki ekibe katılır. Neo 

gerçek dünyada ilk nefesini aldıktan sonra simülasyona tekrar 

girerek Matrix'in ne olduğunu kavrayacak ve kurtarılma 

nedenini öğrenerek gelişen olaylar çerçevesinde yeni kimliğini 

tanımaya çalışacaktır. Dört Oscar ödüllü film aslında 

Eflatun’un ünlü mağara benzetmesinin modern 
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uyarlamalarından biridir. Platon’dan Descartes’e ve sonunda 

Sokratese kadar uzanır. Özetle, tüm dünyanın bir bilgisayar 

programı olduğu ve aslında sömürülmekte olduğumuz fikrine 

dayalı bir film. Gerçek nedir? İtaat, özgürlük, düşünce gibi 

konularda felsefi sorgulama yapmamızı sağlar. 

IMDb: 8.7 [#16] Benim notum 9  

 

3-The Truman Show 

The Truman Show (1998) 

Truman (Jim Carrey) çok güzel bir adada yaşamaktadır. Fakat 

bu ada, Truman dışında her şeyin sahte olduğu bir ortamdır 

ve doğduğu günden itibaren devamlı olarak seyirciler 

tarafından izlenmiştir. Truman, bunun hiç farkında olmaz, ta 

ki öldüğünü sandığı babasını görene dek.  

IMDb: 8.1 [#173] Benim notum 8 

4-Agora 

Agora (2009)  
 
O, tarihin gördüğü en etkileyici ve ilgi çekici kadınlardan 
biriydi. Hem belinden aşağıya kadar uzanan sarı saçlarıyla göz 
kamaştıracak, nefes kesecek kadar güzel, hem de adını 
matematikçi, filozof ve astronom olarak tarihe yazdıracak 
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kadar zeki bir kadın. Ve ne trajiktir ki ölümüyle bile 
unutulmayacak bir kadın. Üzerine çullanan onlarca erkeğin 
darbeleriyle son nefesini veren, cesedi sokaklarda sürüklenip, 
eti kemiklerinden midye kabukları yardımıyla ayrılan ama ne 
olursa olsun tarihin unutulmazları arasına giren bir kadın. Yani 
45 yaşındayken bu dünyadan göçüp giden İskenderiyeli 
Hypatia. Pagan olan ve 375-415 yılları arasında İskenderiye’de 
yaşayan, neo-platoncu, matematikçi, astronom ve felsefeci 
genç bir kadın Hypatia’nın öyküsüyle, İskenderiye 
kütüphanesinin yakılış hikayeleri filmde bir araya getiriliyor. 
IMDb: 7.2 Benim notum 10 

5. Akıl Oyunları 

A Beautiful Mind (2001) 

Nobel ödüllü ABD’li matematikçi ve kriptolog John Forbes 

Nash Jr., genç yaşında geliştirdiği kuramlarla matematik 

dünyasının bir numaralı ismi haline gelir. Fakat paranoid 

şizofrenisi sonucunda oluşan kişisel problemleri ile baş 

edemez duruma düşer. Akıl hastalığını yine aklıyla yenerek 

hayatının geri kalanını bilime adar. 

IMDb: 8.2 [#137]Benim notum 9 

6. Yıldızlararası 

Interstellar (2014) 
 
Filmin geçtiği yakın gelecekte yeryüzünde yaşam, artan 



  Dr.NO   

343 
 

kuraklık ve iklim değişiklikleri nedeniyle tehlikeye girmiştir. 
İnsan ırkı yok olma tehlikesiyle yüz yüzedir. Derken yeni 
keşfedilmiş bir solucan deliği, tüm insanlık için umut olur. 
Buradan geçip boyut değiştirerek daha önce hiçbir 
insanoğlunun erişemediği yerlere ulaşmak ve insanoğlunun 
yeni yaşam alanlarını araştırmak ise bir grup astronot-kâşife 
kalır. Bu kaşifler, geçen 1 saatin dünyadaki 7 yıla bedel olduğu 
ortamda hem hızlı ve cesur olmak zorunda kalacaklardır. 
IMDb: 8.6 [#30]Benim notum 8 
 

En takdir ettiğim oyuncular Meryl Streep ve Johnny Depp’tir. 

Ve tabii bir de çizgi filmler, animasyonlar var benim en çok 

ilgimi çeken 

1-Anomalisa  

Anomalisa (2015)  

Müşteri ilişkileri konusunda uzman olan Michael diğer 

insanlarla ilişkilerinde sorun yaşamaktadır. Sıradan hayatında 

bir şeyler değişmektedir. Herkesin tek bir kalıpta olduğu 

dünyasında farklı ne yapabilir? 

IMBd Notu 7,3 Benim Notum 8 
 

2-Küçük Prens 

The Little Prince (2015)  
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Küçük bir kız annesinin ona hazırladığı hayat planı için var 

gücüyle çalışmaktadır. Yan komşuları olan pilot onu bambaşka 

bir dünya ile tanıştırır. Çalışmanın ve rekabetin kıskacında 

olan gerçek dünyanın aksine, her şeyin mümkün olduğu 

Küçük Prens’in dünyasına girerler. Yönetmen Mark Osborn. 

IMDb notu 7,7 Benim notum 9 
 

3-Tenten’in Maceraları 

The Adventures of Tintin (2012) 

Hergé’nin yarattığı Cesur muhabir Tenten ve Kaptan Haddock, 

atalarının emrettiği batık bir geminin hazine avındaki 

maceralarını başarılı yönetmen Steven Spielberg sinemaya 

uyarlamış.  

IMDb notu 7,3 Benim notum 9  

4- Pembe Panter 

The Pink Panther Show (1969-2011) 

Şık, becerikli bir panter, akıllı hileleri ile onu rahatsız edenleri 

çok sayıda komik talihsizliklerle geride bırakıp gidiyor. Enfes 
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bir yaratıcılık örneği. Peter Sellers’in dedektif Clousseau dizi 

filmlerine ilham olmuş aslında ilk çıkışı Oscar ödüllü The Pink 

Phink (1964) kısa animasyon filmi ve David Niven’in eşlik 

ettiği The Pink Panther (1963) ile. Ve tabii unutulmaz Henry 

Mancini’nin film müziği teması eşliğinde. 

IMDb notu 7,6 Benim notum 10  

 

5-Chico & Rita (2010)  

Chico büyük hayalleri olan bir piyanisttir. Rita olağanüstü sese 

sahip çok güzel bir şarkıcıdır. Müzik ve romantizm onları 

birleştirir. Ancak onların Latin (Küba) balad geleneğindeki 

şarkılarla yolculukları ancak gönül yarası ve eziyet   

getirecektir. 

IMDb notu 7,2 Benim notum 10 

6-Ninja Kaplumbağalar (1987) Teenage Mutant Ninja Turtles 

IMBd 7,9  

7-Cesur (2012) Brave IMBd 7,1 
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8-Kayıp Balık Nemo (2003)  Finding Nemo IMBd 8,1[#169] 

9-Yukarı bak (2009) Up IMBd 8,2[#121] 

10-Destino (2003) Destino IMBd 7,8  

 

 

 

[#n] Bu kitap yazıldığında  IMDb’deki en fazla puan alanlar sıralamasını gösteriyor. 
 

 

Paris’te MontMartre sokak karikatüristi Paul’un çizgileri ile Nevci ve ben. 
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Yanımdan 
hiç 
ayırma-
dığım 
Kütüp-
hanem 
 
Ege’de 
Beyin ve 
Sinir 
Cerrahisi 
Kürsüsü 
dersi 

Mehmet 
Selçuki ile 
birlikte 
SSC 
derneği 
hizmet 
ödülüyle. 
 
Türk  
Nöro-
şirürji 
Akademi 
ödülünü 
N. Pamir 
takdim 
ediyor. 
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Yüz distorsiyon etkisi 

 
Sinema, görsel etki ile beynimizin uyarımı derken bu kitabı 

yazarken yine beyin ve görme alanımızın bir farklı algılama 

özelliğinden bahsetmek isterim. Önce internete yüklediğim bir 

videoyu izlemenizi isterim. Ünlü artislerin yer aldığı bir seri 

resimlerin biz ortadaki bir noktaya konsantre olup 

baktığımızda nasıl deformasyona uğrayıp çirkinleştiklerini 

gözlemlersiniz. Bu bizim periferik görme alanı dediğimiz 

alandaki görüntülerin belki de daha az hücre faaliyeti ile tam 

olarak, yani gerçeğe uygun algılayamadığımızı gösteriyor. 

Bilimsel açıklaması hala tartışmalı.  

Bu kitabı yazarken fark ettim ki aslında herkes kendi 

biyografisini kaleme almalı bir kere. Benim yazacak fazla bir 

şeyim yok dememeli. Kendimle ilgili olarak baktım ki sinema 

beni çok etkilemiş. En uzun bölüm sinema sanatı ile olan kısmı 

oldu. Ben de şaşırdım. Belki de bilinç altımda bir film 

yönetmeni olmak yatıyordu. Pilot, ressam, mimar, karikatürist, 

cerrah olma hayallerinin altında bir film müziği, yetenekli genç 

https://www.youtube.com/watch?v=LNmsZdc6PJQ
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bir oyuncuyu keşfetmek, bilinmeyen yöreleri, yaşantıları, 

manzaraları yansıtmak. Yıkıcı değil ama yaratıcı olmak. 

Ama bir de gerçek vardı. Nasıl ki beynimiz o güzelim yüzleri 

distorsiyone edebiliyor. Elimizde olmayan epigenetik 

özelliğimiz yine kötünün, hayvani içgüdülerin peşinden 

koşturmamızı, insanlığımızdan vazgeçmemizi öngörüyor.  

Bir sanatçı gri bir koli bandını muzun üzerine yapıştırıp onu 

sergilediğinde ve onu seyredenlerden birinin muzu soyup 

yediğinde olay olmuştu. Bir sanat yönetmenine soruldu “Bu 

sanat mıdır?” diye. Böyle çarpıcı olayları hemen akabinde 

değerlendirmek hatalı olabilir. Zaman bunun sanat olup 

olmadığını bize söyleyecektir. Benim düşüncem de aynı yönde. 

Zaten bütün sorun da sanatın tanımını her daim geçerli kılacak 

normlarla yapamıyoruz. Onun tanımını zaman yapacak.  
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Dondurma 

Boyozu saymazsak dondurma en çok sevdiğim yiyeceklerin 

başında gelir. 

“Dondurmayı bulanlar Kubilay Han zamanındaki Çin’lilerdir. 

Marco Polo Çin seyahatinde kendine ikram edilen bu 

yiyecekten çok etkilenir. Çin’de bu hanedan sırasında 

dondurma formülle yapılır ve sadece sarayda tüketilir ve yapan 

aşçı da hemen öldürülürdü. Formülü bir daha kullanmasın diye. 

Marco Polo kaleme aldığı seyahatnamesinde 150 çeşit dediği 

bu formüllerden birkaçını çalmış, değneğinin içine yerleştirmiş 

ve dönüş yolunda (ipek yolu) bir çok yerde denettirmiş ama 

başarılı olamamıştır. Maraş’ta ilk kez başarılı bir şekilde bu 

formüllerden biriyle dondurmayı yaptırmıştır. Olasılıkla Maraş 

dağlarındaki vahşi beyaz orkide formüldeydi ve dondurma 

tutturuldu (Maraş dondurması). Daha sonra Roma’da diğer 

formüllerdeki şekli ile tüm Dünya’ya yayıldı. Dondurmayı 
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Fransızların bulduğu bilgisi hatalıdır. Kubilay Hanedanının 

yıkıldığı an bu formüllerin hepsi hanedan tarafından imha 

edilmiş. Çin halkının zaten dondurmadan haberi yoktu. Sadece 

saray tüketiyordu ve dondurmanın geri kalan formülleri hala 

bilinmiyor. “ Bunları bana Ahmet Hüsamettin Öztürk üniversite 

yıllarında anlattmıştı. Yıllar sonra bir lise arkadaşları 

toplantısında kendisine hatırlatmak istedim ve kaynağını 

sorduğumda hiçbirşey anımsamadığını söyledi. Şaşırıp kaldım. 

Kanımca onlar ailecek Tercüman gazetesi okuyorlardı o 

zamanlar. Tercüman’ın da o yıllara denk düşen bir zaman 

diliminde Marko Polonun seyahatlerini tefrika halinde 

yayınlamış. Onu internetten buldum ama detayına 

ulaşamadım. “Il millioni” hem kitabın adı hem de Marko 

Polo’nun lakabı imiş.  İhtimal ki Hüsam da oradan okumuştu 

bana aktardıklarını. Başta yazdıklarımı internetten 

araştırırsanız bulabilirsiniz. Ben ise bula bula “Netflix”te 

yayınlanan eski bir Marco Polo dizisinde dondurmanın sunumu 

ile bir film buldum. Onu da “youtube” kanalıma edit edip 

yerleştirdim. Kitabı yazarken tekrar baktım sadece 34 izlenimi 

olmuş! Netflix’teki daha popüler olan yeni Marko Polo dizisinin 

tamamını izledim hani belki konusu geçer diye ama maalesef 

dondurmanın adı bile anılmadı.  

https://www.youtube.com/watch?v=3JsXFOZekGw


352 
 

Belki bir ilgilenen daha olur diye “pinterest”te de kendi 

konumumda Marko Polo ve dondurma diye bir konu bile 

açtım.  

Yani sonuç olarak çok çabaladım bulabilmek için ama bu benim 

yazdığım iddialarla ilgili yeterli güçlü kanıtım yok. Araştırıcılar 

da “İl Millioni” kitabının içinde dondurma ile ilgili bir bilginin 

yer almadığı konusunda birleşiyorlar. Bilinmez, belki formülleri 

çaldığı için konu etmemiş olabilir. Gerçek belki hiçbir zaman 

ortaya çıkamayacak ama bu benim doğru olmasa bile sevdiğim 

bir hikâye. Maraş’ta bir konferans vermem için davet 

edildiğimde de bunu anlatmıştım; hatta Gaziantep’ten Maraş’a 

gelirken yolda Antep’li beyin cerrahi asistanı şoförümüz, 

“hocam doğru değildir” “önce Antepe uğramıştır Marko Polo 

orada Antep baklavasını yedikten sonra dondurmanın değil 

baklavanın formülünün peşine düşmüştür” demez mi! İşin 

ilginç yanı da Çin’I ziyaretlerimden birinde ünlü İtalyan 

dondurması diye bir dondurma dükkanını görmem oldu 

Pekin’de. Artık o zaman dayanamadım ve “dondurma” diye bir 

şiir yazdım: 

 

https://tr.pinterest.com/nezihoktar/marco-polo-ice-cream/
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Dondurma 

dondurmayı formülle yapan usta 
Kubilay Han'ın sarayında 
ölüm bekler sonunda 
halkından gizli saklıca 
 
Çin'den çalınan formülle 
Marko Polo'nun değneğinin içinde 
uzun İpek Yolu üstünde 
ilk Maraş'ta hayat bulur 
dağlarındaki vahşi beyaz orkide 
katılır dondurmanın içine 
Roma'ya varmadan önce 
 
Çin halkı bilmese de 
bir dükkan gördüm Pekin'de 
meşhur İtalyan dondurması diye 
hırsız ustayı geçmiş desene habersizce 
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Kahve 

En çok sevdiğim içeceklerin başında kahve gelir. Anadolu’da 

aşık ozanların ellerindeki sazlar ile birbirleriyle atıştıkları 

gecelerde ayık kalabilmeleri için gözlemledikleri keçilerin 

kahve bitkisinin meyvelerini yediklerinde neşeli, hareketli 

tavırlarından esinlenmişler. Önce çiğnemişler kahve tanelerini, 

sonra suda kaynatıp içmişler. Kaynak Habeşistan ve Yemen 

olmuş ve onların üzerinden Mısır. Kahire’de ilk kahvehane 

açılış tarihi 1521. Osmanlı sarayının tanışması  Kanuni Sultan 

Süleyman ile olmuş. Aracı Habeş valisi Özdemir Paşa. 

İstanbul’da ilk kahvehane Tahtakale’de açılıyor (1554). 

Osmanlı tacirleri İtalya’ya götürdükleri kahve için 8.Papa 

Clement “içilebilir” diye fetva vermede geç kalıyor. İtalya’da ilk 

kahvehane 1645 yılında açılıyor. İkinci Viyana kuşatmasında 

geriye çekilen Osmanlı ordusunun bıraktıkları kahve çekirdeği 

çuvallarından Viyanalılar ilk kahvehanelerini 1683 yılında 

açıyorlar. İtalya’nın kahve kültürü zenginliğini ve Avrupa’da en 
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iyi Türk kahvesinin neden Avusturya’da olduğu gerçeğini 

yansıtıyor bu bilgiler.  

 Kahve çekirdeğinin ilk bilimsel tanımını yapan ise Hollandalı 

botanikçi Carolus Clusius, aynı zamanda ilk lale soğanını 

Osmanlı’dan Avrupa’ya götüren kişi de o. 

Kahvenin tarih öyküsü o kadar ilginç ve zevkli ki araştırıp 

okumanızı öneririm.  

Londra’da iken Tami ile birlikte elimizde cezve de olmasına 

rağmen bir türlü bizim ülkemizde olan lezzette Türk kahvesi 

pişirememiştik. Londra’da sadece kahve çekirdeği satan eski 

bir dükkana gittik. Dükkanda tabandan duvara belki binlerce 

oyuklu raflar içinde Dünya’da yetişen tüm kahve cinslerinden 

örnekler vardı. Her kutucuğunun altında Latince ismi, ağacının 

ve meyvesinin resmi, ülkenin yörenin adı yazıyordu. Ben o 

zamanlar en koyu ve sert olanı tercih ettiğimden dükkan 

sahibinden o cins bir kahve çekirdeği istedim. Bize dükkanın bir 

duvarını işaret ederek “buradan seçin” dedi “en kuvvetliler 

burada”. Raf kutucuklarının sayısı 150’yi geçiyordu. Kenya 

kökenli bir kahve türünü seçmiştik ve tabii bizim tadı yine 
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yakalayamamıştık. O zamanlar Türk kahvesinin Brezilya 

menşei, Arabica cinsi, Rio Minas türü olduğunu bilmiyordum. 

Bir beyin ve sinir cerrahi kongresinde kahveden zehirlendim. O 

zamanlar günde 40 bardak kahve ya da çay içerdim. Kahveyi 

öyle abartmıştım ki mug tipi bardakta Türk kahvesini içer 

haldeydim. Üniversitedeki odamda kahve makinam vardı ve 

sürekli kahve bulunurdu. Antalya’daki kongrenin ilk 2 günü 

yoğun görevim vardı. Sabah kahvaltılarını geçirmiştim. 

Kongrenin 3.günü  rahatladım ve erkenden kahvaltıya indim. O 

zaman kahveyi şekersiz içmekteydim kilomu korumak için. 

Dışarıda duran kahve makinasından bir gün önceden kalan 

koyu kahveden iki bardak kahve içtim. Kahve çok koyu ve 

tuhaftı. Öyle ki içebilmek için biraz şeker attım. Olası bir gün 

önceden kaldığı için taşikardim başladı ve beni acilen 

Antalya’daki Üniversite hastanesine kaldırdılar. EKG normal 

çıkmıştı. AkC grafimde pulmoner stenoza bağlı pulmoner 

kapaktan sonra post-stenotik dev anevrizmamı görünce buna 

endovasküler girişim yapalım dediler ben de kongenital 

olduğunu söyledim ve girişimi kabul etmedim. Yoğun bakımda 

130’u aşan nabız atışım dideral ile normale döndü.  
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Kongreden geri döndüğümüzde Tayfun Dalbastı odamdaki 

kahve makineme el koydu. Ben de kahveyi kısıtladım. Dideral 

kullanmaya başladım. Allahtan dekafeinize kahveler ve hatta 

Türk kahvesinin de dekafeinize olanları çıktı da kahve zevkim 

tam anlamıyla felce uğramadı. ABDde gittiğimiz hemen 

heryerde 1 kafeinli kahve makinesine 3 decaf makine 

gördüğümde çok sevinmiştim. 

     

 

 

 

 

Son 5 yıldır 
ameliyatlarımı Özel 
Medifema 
Hastanesinde 
yapıyorum. Haluk 
Özer, Korkut 
Çerçioğlu cerrahide 
bana yardımcı 
oluyorlar. 
Gülümsemelerimiz 
maske altından 
görülmese de 
genelde mutlu bir 
ekibiz. 
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Bilinç, koku, Tanrı 

Bundan sonra eğer kitap yazmaya devam edebilirsem yeni 

kitabın adı “Tanrı kokusu” olacak.  

Bilinç hala bilmediğimiz bir konu. Aslında beyinin nasıl 

çalıştığını tam olarak bilimsel verilerle ortaya koyamadık. 

Bunun nedenlerini araştırırsanız en başı, vaktiyle İtalya’da o 

meşhur eğik kulesi ile ünlenen Piza şehrinde anatomi 

profesörü Natale’den dinlediğim bir sunumda olduğu gibi, 

antik Yunan’a dayanır. Dört element vardır o dönemde; toprak, 

su, ateş ve hava. Beyin akıl taşıdığı için bu elementlerden en 

uygunu, elle dokunulmaz, sıvı değil, ateş hiç değil, olsa olsa 

hava olur denmesinden kaynaklanıyor. Kardiosentrik kuram 

çok daha fazla prim yapmış o devirler asırlar boyu. Hala 

özellikle Doğu kültürlü insana sorsanız beyin mi önemli yoksa 

kalp mi diye, tereddütsüz kalp diyecektir. Milattan önceki 

dönem öğretilerinde kafatası içindeki hava ve ruh üzerine 

temel kurulmuş. Bu okullar İstanbul’daki Konstantin tarafından 

milattan sonra 529 yılında kapatılıncaya değin sürmüş. 
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Ventriküllerin içinin hava ile dolu olduğu fikri kafalara öyle 

yerleşmiş ki o dönemde kadavralarda disseksiyon yapanlar bile 

içi hava ile dolu kafatasları ve ventrikülleri çizmişler ta ki yine 

İtalya’da Padova’da anatominin babası Vesal ventriküllerin 

içinin hava değil su ile dolu olduğunu kanıtlayana dek. Bu arada 

tarih 1500lü yıllar. Sadece eski Yunan’lıları suçlamak doğru 

olmaz. Doğu felsefesinde de örneğin Çin’de 4 değil ama 5 

temel element üzerinde durulmaktaymış o zamanlar. Eski 

Yunan’ın 4 elementine ek olarak bir de metal de eklenmiş. 

Beyin elementi yine hava. Ventriküllerin içinin su ile dolu 

olduğu anlaşıldığı halde, beyin havadan ibaret fikri öyle 

yerleşmiş ki, öyle uzunca bir süre yine beyin parankimine kimse 

eğilmemiş. Beyin parankimine ilk işaret eden Descartes olmuş. 

O da gidip gidip ventrikül içine küçük bir uzanım yapan pineal 

bezi seçmiş ve bütün yükü bu bez üzerine atmış. Bu o kadar 

etki yaratmış ki hala bu bezin ne kadar önemli olduğuna ve 

bütün gizemin burada saklı olduğuna inananlar mevcut. 

Nöronların varlığının gösterilmesi Golgi ve Cajal tarafından 

boyanarak ortaya konması 1906 yılında ancak gerçekleşmiş. 

Yani biz beyinin daha makroskopik anatomisini yeni yeni 

bitirmişiz ve fizyolojisini anlamaya çalışıyoruz. Konuşmanın 

nasıl evrildiğini, koku ve limbik sistemin felsefesini hala ortaya 
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koymuş değiliz. Vicdan nerede, bilinç gerçekten bir illüzyon 

mu? Hologramik bir gezegende mi yaşıyoruz? Barsak villüsleri 

arasında özgür çalışan nöron hücrelerini o da deney 

hayvanlarında daha yeni tespit ettik. Bunların insanda olup 

olmadığını ve varsa nasıl işlediğini hala bilmiyoruz. Yani 

anatomi bile mikro ve nano düzeyde tam olarak ortaya konmuş 

değil.  

Bilgisayarla beyin kıyaslandığında şu anda kullandığımız 

sistemde ses ve görüntü dosyaları oluşturabiliyoruz ama koku 

dosyasını becerebilen bir bilgisayar üretilemedi. Koku 

insandan önceki canlıların en önemli değeri olmuş. Proust’un 

da değindiği gibi kokunun tüm santral sinir sistemini ayağa 

kaldıran ender uyarımlardan biri olduğunu biliyoruz. Limbik 

sistem sinir sistemi evriminde en ilkel oluşumlardan biri ama 

biz hala işlevini tam olarak çözmüş değiliz. Patofizyolojiden 

fizyolojisini çıkarmaya çalışıyoruz hala birçok sinir sistemi 

olgularının. Kök hücrelerinin bulbus olfaktoriusta neden yoğun 

bulunduğunu, güneş görmediği halde beyindeki bazal 

çekirdeklerinin bazılarında neden melanin pigmentinin 

bulunduğunu, atrioventriküler nodülün neden otonomik sinir 

sisteminden bağımsız çalıştığını hala bilimsel olarak çözmüş 



  Dr.NO   

361 
 

değiliz. Sadece kök hücrelerini uyaran en kuvvetli sinyalin 

darbe olduğunu biliyoruz. Canlının nabız darbeleri acaba kök 

hücrelerini “patron hala yaşıyor biz de ona göre onu korumak 

için çabamızı eksik etmeyelim” mi diyerek canlılıklarını 

koruyor?  

Konnektomları, yolakları incelemeye başladık. Onu da beyin 

ameliyatlarını kolaylaştırmak için beyin cerrahlarının ısrarcı 

olmaları sonucunda geliştirmeye çalışıyoruz. Ama hala işin 

temeli olan bilincin fizyolojisini neden tek konuşan canlı insan 

sorusunun yanıtını bu konnektomlar çözemeyecek.  Bunlar 

sadece benim görüşlerim değil konu ile ciddi araştırmalar 

yapan nörobilimcilerin de görüşleri.  

Fizik ve kimyada asırlar boyu geçerli olan teoremler var. 

Biyoloji de “hemostasis” dışında hala geçerliliğini koruyan bir 

sağlam teori yok. Dinamik bir yapı içinde 0 ve 1 barındırmayan, 

hiçbirşeyin %100 olmadığı, sürekli evrilen bir sistem. Vaktiyle 

bir nörobilim teorisi diye İngilizce bir makale yazmıştım. Bu yazı 

sonra Türkçe ’ye de çevrildi ve tahminimden fazla okur buldu. 

O yazıda farkındalık (bilinç), algılama, değerlendirme ve 

davranış olarak 4 kademede özetlemeye çalışmıştım bu 



362 
 

nörobilim kuramını ilkel olarak. Felsefecilerle sinirbilimcilerin 

ortak kafa yormaları gerektiğini de belirtmiştim o yazımda.   

İnanç, insan için bütün bu sorulara yanıt veren insanın iç 

huzurunu okşayan, beyin sağlığını koruyan hala geçerli (çünkü 

bilim bu soruların yanıtını henüz bulamadı) bir sığınma 

yöntemi. İki durumda da yani Tanrı’ya ya da bilime inanan birisi 

için gerçek aslında aynı. Bilim insanı o gerçeği hayatı boyunca 

arar durur, inanan ise zaten kendini o gerçeğe ulaşmış görür ve 

daha rahattır.  
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Karantina günleri 

Global olarak daha önce hiç yaşanmamış bir olay gerçekleşti 

2020 yılının ilk çeyreğinde. Ülkeleri birey olarak düşünürsek 

değişik tepkileri oldu. Tabii bunda en başta liderlerin 

karakterleri damga vurdu. Ama insanoğlu önce keşke silaha 

harcadığım parayı sağlığa harcasaydım dedi. Sonra bilimin 

hayatta en hakiki mürşit olduğu fikrinde birleşti. Tüm bilimsel 

dergiler yayınlarını okuyucularına parasız olarak açtılar. Sağlık 

çalışanlarının sanal kahramanlardan ne kadar daha gerçekçi 

olduğu maalesef kayıplarının çokluğuna karşın teyit edildi. 

Daha önceleri bölgesel yani epidemik düzeyde olan yaşam 

koşulları, siyasal, sosyal, ekonomik, çevresel felaketler bu kez 

ilk defa evrensel niteliği ile ortak bir duygudaşlık yarattı 

insanoğlunda. Özellikle bilimsel araştırma ve gelişmenin iki 

asırdır önderliğini yapan ABD 1960’dan beri tökezlemeğe 

devam ederek son liderinin akıl almaz beceriksizliği ile MAGA 

(Make America Great Again) diyerek sona imza attı.  
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Ancak elektron mikroskobu ile görünebilen tüm dünyada 

toplasanız ancak 1 gram ağırlığa ulaşan zarf, membran ve diken 

proteinleri ile içinde RNA parçası bulunan bu küçücük virüs 

gezegenimizi tam anlamıyla felç etti. Umarım insanlık artık 

yaptıklarından utanır ve hizaya gelir. Ancak pek umutlanmayın 

epigenetiğinde çok iğrenç olaylara imza atmış insanoğlu, yine 

Barabbas’ı seçecek ve bu olaydan da ders almayacak ve kendi 

mezarını yine kendisi kazacaktır.    
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ıssız ada 
by Nezih Oktar 

ihtiyaç molasındayım bir ıssız adada 

kulaklarımı dövüyor dalgalar isyanlarda 

bir ipekböceği ile kozasına giriyorum 

başbaşa kalıyoruz başkalaşırken dünyasında 

ıssız adadan daha da ıssız bir mekanda 

kanat çırpıyorum bir başka ıssız adaya 

bir bilgeye rastlıyorum elinde bir değişik meyva 

geleceği yakalıyorum geçmişi konuşurken 

kumsala yazıyorum tüm bildiklerimi 

aldırmadan dalgaların sileceklerini 

bir mürekkepbalığı yakalayıp yutuyor tüm düşüncelerimi 

laplacivert kalıyorum yapayalnızlıklarımla 

bir düş seçiyorum en sevdiklerimin listesinden 

dalmazdan önce ıssız uykulara 
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