
DO~UNEN ADAM 

HABERLER NEWS 

B d ·1t1·baren dergimizde haberler ba~h~l altmda yeni bir bollime yer veriyoruz. Bu bo-
u say!IDIZ an . . . . .. . k I h lbe 1 . .. d ·k· tr1· ru"1esini ve hastanemizi Ilgilenduen onemli konu1ara, ongre ve top anti 11 r erme, 

h&Dl e PSI Iya · k" "I I "I ·1· ·· li 1 1 yeniliklere, psikiyatriye ve hastanemize eme~i ge41m1~ 1~1 ere t gt 1 onem y~am o ay arma yer 

verilecektir. 11 k. · d ~'~ 1· b h k" B er41eve i<:erisinde bu say1m1Zda hastanemize Yl area erne verm1~, e6 er 1 a~ e 1m mua-
. Je \~.iz Saym Dr. Adil 'U<:ok ve Saym Dr. Ahmet Ulman'm emekli olma1ari nedeniy1e kendileriy1e 

;•:PI~n roportaj1ari yaymhyoruz. Kendilerine. hizmetleri ve katkdar! i41in te~ekkUr eder, sa~hkh ve 
mutlu bir ya~am dileriz. 

Dr. ADIL Ut;OK 

- Efendirn, uzun ve ba~nh hizmet yularmdan sonra emekli 
oluyorsuraaz. Hastanemizde ~5 yll boyunca verdi~iniz hem ttbbi 
hem de idari hizrnetler, bir<:ok doktorun yeti§mesine ve tecrtibe 
tazanmasana katkdanniZ, sevecen ve mutevazi ki~ili~iniz herkes 
tarafmdan biliniyor. Btitiin bunlara bir kahCihk kazand1rmak 
amac&yla sizin1e bir roportaj yapmay1 ve dergimizde yayanlamay1 
cli;indiik. Adil O.;ok'u sizden dinlemek istiyoruz. K1sa bir ozge41mi~le liitfen. 

- Te~ekktir ederim. 194 7 istanbul T1p Fakilltesi mezunuyum. Burada i~e 1954 yllmm 9. aymda 
bqlad&m. Bir defa ben tesadiifen doktor oldum. Liseyi bitirdi~imde bUtUn iste~im elektrik mUhendisi 
olmaktl. Liseyi birlikte bitirdigimiz arkad~lardan birisi gazetede okudu~u bir ilan Uzerine bana: 

"- Adil, Leyli T1p Talebe Yurdu'na talebe ahyorlarmt~. gel ona ba~vurahm" dedi. 
·~-Biz mUhendis olacaktlk ya" dedim. 
"- Olsun biz yurda kaydolahm da yine mUhendis mektebine gideriz'' dedi. 
Bizim kaydoldugumuz yer Sa~hk Bakanhgt'nm yatlh yurduymu~. Yurda kay1t yaptuanlar1 t1p 

fakiiltesine de kaydettirirlermi~. Ben ayrJCa fakUlteye mUracaat edip kay1t yaptlrmadJm. Benim dok· 
torluk maceram bOyle ba~lad1. Ekonomik durumumuz mUsait de~ildi. Devlet, kitap hari.; yiyece~imi
zi, giyece~imizi veriyordu. 1941 senesinde 2. DUnya Sava~1'nm en hareketli zamanmda fakUlteye gir
dim. 1947 senesinde ikmalsiz, kay1ps1Z bitti. Tulum I;!Ikardik. Devlet okuttugu i41in ihtisastan once 4 
y1l mecburi hizmetim vard1. Kura sonucu Urfa'ya s1tma sava~ tabibi olarak gittim. Her aym 20 gUnUnti 
k6ylerde ge.;irme mecburiyeti vard1. S1tma sava~ gorevim yanmda bir sosyal1e~tirilmi~ bOlge hekimi 
n•d ~ah~Irsa oy1e 41all~tlm. Di~er hastalara da baktJm. Benim grubuma dahil olmayan koylerden ge
~erken de beni 41evirirlerdi. tlyle bir 41al1~ma ki; hi~ kar~1hk beklemeden. 

- E~~nd~ _ge.;en yillar yanhmseverliliginizi hi.; de~i§tirmemi~. 
- GOrevimJ yapt1~1ma mamyorum. Urfa'da 3 ydJmi doldurduktan sonra "Bakanhgm uygun gore-

cell herhangi bir yerde c;alJ~mak istedi~imi" bildiren bir dilekc;e verdim. Cevap geldi: 
"- lstedi~iniz yerde bo~ kadro yok." Bui· tak1ben yard1mla ricayla memleketim olan Kayseri'ye yine s1tma sava~ tabibi olarak tayin ol

~· k1 Y!l da Kayseri'de c;ali~tim. Ya~1m 30'a _geldi. Hastamn s!ltml dinle, karmm yok1a. Elimizde 
.....,a imk~n~r da ~ok. J?oktorluk mesle~inden degil, ama yapllan i~lerden usand1m. Bu arada bir 
:-:m ihtisasa girmeyi teklif etti. 0 zamana kadar ihtisas1 dU~UnmUyordum. Bir yandan maddi 

0 r smuh. Para yok put yok. Neyle gideceksin; sonra yedi yildu kitap yUzU a<:marni~Im . Bir 
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yandan da hastanm kalbini Sirbm dinlemeden yapilacak bir doktorluk yok mu diye dii§iiniiyorum. 
Arkada§Im: 

"- Adil, ruh ve sinir hastahklar1 var" dedi. 
0 zaman noroloji ile psikiyatri beraber. Norolojide de yine karmm c;iz, tabamm c;iz. Onu da iste. 

miyorum. Birden akhma Mazhar Hoca'nm sozleri·geldi: . 
"- Arkada§lar, bu meslekte o kadar pratik kazanacaksmJz ki, c;ok vakit basta kar§Idan gelirken 

te§his koyarsmJz. Mesela, sat; sakal birbirine kari§mi§, t1maklar uzami§, iistii ba§I pis; biiyiik ihtimalle 
§izofren. $arkl tiirkii soyliiyor, go~siine madalyalar takm!§, siislenmi§ belli ki manik-depresif; ya da 
ba§I one dii§mii§, dii§iiniiyor, s1kmtlh, cevap vermiyor; demek ki melankolik, iyi o~renirseniz boyle 
baz1 kaba taslak §eylerden te§hise gidebilirsiniz" derdi. 

Bunun iizerine imtihana girdim; kazand1m. Birbuc;uk sene tayin ic;in bekledikten sonra e§imi, 90. 
cuklan memlekete buak1p Bak1rkoy Ruh ve Sinir Hastaliklari Hastanesi'ne geldim. 1 

0 zamanlar bizim hastanenin asistan kadrosu iic; ki§i. 0 zamanki ba§hekim Fahri Celal Bey, ay01 
zamanda edebiyatc;IydJ. 

Haftada bir gazetelerde yazuar1 c;lkard1. Qok ho§ bir iisiubu vard1. Kendisini tammazd1m ama kisa 
boylu, tiknaz bir ki§i olarak hayal ederdim. Tayin olup geldi~imde ba§hekim beyin odasma aldllar. 
Kar§Ida bir dev oturuyor. Ba§mda patiskadan yap!lml§ acaip bir §apka. $imdi bende, hatlra olarak 
sakhyorum. 0 zaman ihtisas iki seneydi. Sabah 10.30'a kadar karantinada .Psikiyatrik hastalarm mii§a
hadesini tamamhyoruz. Sonra da norolojiye gidiyoruz. O~leden sonra tekrar karantinaya doniiyoruz. 
Mesai saati diye bir §ey yok, 10-15 giinde bir 1stanbul'a gidiyoruz. Zaten para yok, maa§Im 155 TL. 
0 zaman iiniversitenin psikiyatri klini~i de buradaydi, Fuat Goksel, Ozcan Koknel, Ayhan Songar, 
Selim Ozayd1n ba§asistan, Burhanettin Noyan, Siileyman Velioglu ve tbrahim Bahar da asistand1lar. 
Fuat Goksel §iir okur; Siileyman Velio~lu resimle basta tedavi etmeye c;ali§rr; Ayhan Songar da elekt
ro§ok cihaz1 ve faradizasyon cihaz1 imal eder, Sami Da~han 'm yaptig1 kutuya yerle§tirip pazarlarlard1. 

- Sizin bu tiir ugra§llanmz var m1yd1 efendim? 
- Usta bir hastayla beraber kafes imal eder; kanarya beslerdik. Sonra beni hastanenin yiyeceklerini 

ku§lara yediriyor diye §ikayet etmi§ler. Tahkikat yap!ld1. Ku§larm ozel yemi oldu~u; her §eyi yeme
dikleri tesbit edildi de beraat ettim. Bu arada 1959'da bir basta sahibi hastasm1 lsvir;re 'deki me§hur 
Bleu ter'e gotiirmek ir;in refakatc;i doktor istedi. Hastay1 lsvir;re'ye gotiirdiim; oradan da Almanya'ya 
gec;tim. Gezerken beni bir ak!l hastanesine gotiirdiiler. Birkac; giin orada kahp doktorlarla konu§tum. 
Bir ba§hekim muaviniyle tani§bm. Daha sonra da 'Itirkiye'ye dondiim. lki yilm sonunda uzman ol
dum. Ancak 1stanbul'da kalmay1 hayal etmiyorum. Fahri Celal Bey de burada kalmam1 istiyor. Bu 
arada 9 ay maa§ almadan c;ali§bm, sonunda tayinim geldi. Hem noroloji, hem de psikiyatride ba§asis
tan olarak 1960'a kadar c;alt§bm. 1960'da Faruk Bey ba§hekim oldu. Ben de ba§hekim muavini ol
dum. Necati Aydmel gelince de, norolojiyle u~ra§tl~t ic;in norolojiyi ona buaktlm, ben psikiyatriye 
gec;tim. Aradan 1 sene gec;ti. Hem yenilikleri gormeyi hem de maddi bak1mdan faydast olacagm1 dii§ii
nerek Almanya'ya gitmeye karar verdim. Belki bir de otomobil altr gelirim dedim. Yazd1~1m mektuba 
olumlu cevap gelince gittim. Baktlm ki te§his ve tedavi yoniinden bizden hie; farkl yok. Ben c;ok farkh 
§eyler bekliyordum. Bunu onlara da soyledim. Almanya'da 1 y!l kald1m. Beni c;ok sevdiler. Kalmam1 
istediler. So~mc;ta kabul etmedim dondi.im. Gelirken bir de otomobil getirdim. $imdi halii kulland1· 
g1m otomobil. Dondiikten sonra 1977 y!lmda Faruk Bey'in emeklili~ini takiben yine hastanedeki go
revime devam ettim. Bu arada benim ba§hekim olacag1m soylentileri dola§tyordu. Fakat Ferruh Bey 
ba§hekim oldu. Bunlar1 birer am olarak soyliiyorum. Ba§hekim olmadigima hakikaten seviniyorum. 
Olsayd1m ba§aramazdim. Qiinkii burayiislah etmek, her babayigidin kan degildi. Ferruh Bey'den son· 
ra hie; akhmtza gelmeyen bir iirolog arkada§ ba§hekim olarak geldi. Birbuc;uk yil da o vekaleten ba§he
kimlik yapb. Ardmdan Yll.dmm Bey geidi. 1979 senesiydi. Daha once $i§li'de noroloji §efiyken bura· 
ya vaka tartl§masma gelirlerdi. Yildmm Bey'i o zaman tammi§tlm. Y!ldmm Bey o zamana kadar g)r
diigiimiiz ba§hekimlerden tamamen farkh bir ki§ilikte; farkh bir c;alt§ma tarz1; farkh bir faaliyet. Ga· 
yet zeki; merak ettigi §eyi iyice ogreniyor. Y1ldmm Bey'in bu temposuna ayak uyduramayan bir.;ok 
ki§i ayr!ld1. Qiinkii hepimizden onde gidiyor. Zaten ben yeti§emiyorum. Yeti§emeyince buakmtyor ki 
yakamdan tutup c;ekiyor. Yapbg1 i§ hayrrh bir i§. Buras! hakikaten bir hastaneye donii§tii. Bu ba§an· 
ya belki benim de katk1m olur diye dii§iinerek ayak uydurmaya c;ali§bm. 0 zamana kadar hastane 
denmezdi, ancak bu kadar soylerim. Bu hastane bugiin hakikaten c;ah§abilecek, hakikaten egitim gO. 
riilebilecek bir miiessese haline geldi. Ama benim de miiddetim dolmu§. Bu arada bir hikaye anlatmak 
istiyorum. Fahri Celal Bey' in tanidigi bir §ahsm bir miras i§i varmi§. 18 Ya§mdan itibaren her giin sa· 
bahtan mahkemeye gider, ak§ama gelirmi§. Boylece yillar gec;mi§, dava sonur;lanm1§, adam Fahri 
Celal Bey'e gelip: "- Yahu Fahri Celal mahkeme sonur;land1 ama, ya§Im da 80'e gelmi§. Bugiine ka· 
dar mahkemeyle ugra§maktan ne evlenmeye ne de bir meslek edinmeye fusat bulamad1m. Ne olacak 
benim halim" demi§. Benim de gonliim gene;, ama niifus kag1d1 eskimi§, ancak bu kadar c;all§abildim. 
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a.ltiiii!Mih oldu ne katlomiZ oldu bunu da arkada~lara btraktyorum. 
*'tilflli .:. IJel~ek i~in neler dii~iiniiyorsunuz? .. . . . .. 111'!.. admli~i kazan<: sa~laytct bir meslek olarak ~ol1'1'!~~~: Anc~ •. _arkada~.l~tma bthmsel yo-

Bell, be ard yoniinii dii~nlirken i~in ekonol'lJik yonunu de du~unmelenm ve haklart olan ........ -=•~:01 tavsiye ederim. Ben bunu yap~adtm. Yaptm buna J?lli~t degil. Bir vakitler 
.... ane•~•ken kirayt m~tmdan verebilecek ~~kil.~e ayarlam~~~m. lyt .~~.~~le yap~t~un:. . -= biiti.in meraktm bitkiler ve hayvanlar. Belki koyden geldt~tmden. oturu. Btr d~?uml~k btr 

o11a, orada bundan sonraki ya~amtmt ~i~ekle,, topr~la u~ra~arak gec;trs~m. A~ boyle b~r ~~r 
JeDm tdlmedim maalesef. '1\irkiye'nin her yerini gezdtm. Yme fu:sat buldu.k~.a. gorme?tgtm yerlert gor
- ... ca~Jm. Belki yine ku~larla, <:!c;eklerle u~ra~m.m. Btr ~e. tal'lJircthk hobtm var. Radyo ve 
..,. bali bemen her tiirlii aleti tamir edertm. Zaten ev tamtrhane gtbt. 
'~!:, ~. hepimiz adma, hastane _c;al~~nlannm, hasta.lartn Adil .~bast'na ~vec~n iosana emek 

,.,.. dolu 35 y1h i~in te~ekkiir ediyor, sa~hkh ve mutlu btr ya~ dibyoruz. 
•-Ben teoekkiir ederim. Gorevimi yapti~tma inamyorum o kadar. _....,._ ______ _ 

Dr. AHMET tlLMAN 

- Batlrtiiy Rub ve Sinir Hastallklar1 ¥astanesi'nde uzun ytllar 
... aliz delerli hizrnetlerden sonra emeklili~iniz nedeniyle 
lll'tai ten yaym kurulu olarak deneyim ve go~lerinizi Dtl· 

ADAM'a ac;JklamanJZt rica ediyoruz. Ktsa ozgec;mi~inizi 
uladeld bizmet ytllarmJZI anlattr mJSmJZ? 

- Btendim c;ok zarif bir jest kar~JSmda kalm~ bulunuyorum . 
.., ~ ~ cidden c;ok duygulandtrdt. Bu nedenle buna on ayak olanlart, dli~linenleri tebrik et
l&kte .... kkiiderimi sunmak istiyorum. 

E J!)Inda tzmir'de do~dum. Ilk, orta ve lise o~renimimi lzmir'de tamamladtktan sonra, 1947 
Istanbul Ttp Fakiiltesi'nde tip tahsiline ba~ladtm. 1948 senesinde Baktrkoy Ruh ve Sinir 

Hutanesi'nde stajtmt yaparken bir sabah iki ki~inin tela~h tela~h dola~b~mt gordlim. Yar
dt~ etme) amactyla yanlarma yakla~bgtmda FranSJzca konu~tuklartm fark ettim. Mazhar Osman 
BeY'IICbmeye geldiklerini soylediler. Bu iki zatt hocanm yanma gotiirdlim. lki gUn sonra, "- Franstz· 
lin yudun eden ve FranSJzca bilen arkada~t Mazhar Osman Bey istiyor" dediler. (:)nee te~ekkiir eden, 
IODI8 da yanbm etti~im kil;inin istanbul FransiZ konsolosu oldu~unu bildiren Mazhar Hoca bana: 

"-PruJJZ La Paix Hastanesi'nde gece doktoru olarak c;alt~mak ister misin?" dedi. 
"- Null t.ensip edilirse" diye cevapladtm. 1948'den itibaren orada c;alt~maya ba~ladtm. Bunu ben 

bDdlme ,eire bir ayncahk saytyorum. Qlinkii, Mazhar Hoca'yla ba~layan bu beraberlik strasmda a~a~t 
p.lkiya~de emek veren biitiin hocalarla tam~ma imkam bulmu~ oldum. 1953 ytlmda babamm 

il&tdDe lzmir'de babam tarafmdan kurulmu~ olan bir i~ icabt 1964 senesine kadar hekimlik ba-
lta verdim. 1964 senesinde Bak~rkoy Ruh ve Sinir Hastaltklan Hastanesi'nde asistan olarak go

.. bat)adUD. 0 gl.inden bugiine hemen hemen c;alt~ma hayatimm tiimli burada gec;ti. 
- 111..-....nizde &ec;en bu 24 ytlm bir dejterlendirmesini yapar mJstnJZ? 
- ~lmcll, takdir buyurursunuz ki 25 ytlhk bir c;alt~mayJ burada 3-5 kelimeyle ozetlemek miimkiin 

bilk b~ok hususun belirtilmesinde fayda miilahaza etti~im gibi, bunu vicdani bir gorev sayt-
1964-65 ytllarmda Bak~rkoy'de 4500-5000 arast bir hasta kapadtesi vard1. Buna kar~thk 5·8 

--
11

•:11111
1

• 0 ~manlar uzman arkada~lar gittikten sonra ertesi gUn saat 08.30'a kadar blitiin sorum· 
lllltanlara kaludt. 0 zaman noroloji ve psikiyatri aynlmamt~b. Zamanm b~hekiminin 

41111111a.•11i!lte.' yalnJZca nor?loji klini~inde c;alt~thr; psikiyatri kaptda no bet masmda ogrenilirdi. Bu· 
1 ~=~=~~~~=~ Ben .b~rc;ok defalar zamanm ba~hekimine psikiyatri klini~inde c;alt~mak istedi~i-

lllllllllllllllrl-''oiCJ~l m~n.' ~stktya.tri kliniginin kaplSindan ic;eri giremedim. Bu nedenle c;alt~mak zorunda 
kbm~mde btr ~ans1m oldu. Hattrasmt her zaman hlirmetle anaca~tm Prof. Dr. Hlisa-

~=~==~~ Amerika'dan donmli§; o zaman norolojide yeni tetkikler saytlan pnomoensefa-
de serebral a?gio~afi gibi tetk.ik.Ieri yurda. g~tirmi~; nor~~~~~ji~.eki a~~ada~l,!ll'la ~e· 

llllll6rii . ve tatbtk ett1rmek ~ereftm bah§etmt~tt. 0 zamankt goru~ume gore, senede 1ki 
t.esbJt Ptsem ~ahsen kendimi vazifemi yapmt~ saytyordum. 16·17 sene ara vermeden bu 
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tetkikleri yapbm. Maalesef teknik imkans•zllklar zaman zaman beni glic; durumlara dii~iirdii. Beklene. 
nin c;ok iistiinde rontgen 1~1m ald1m. $u ana kadar bir zaranm hissetmedim. tn~allah bundan sonra da 
hissetmem. B~kuk_?_y Alul Hastanesi 'nde ilk c;~h~maya ba~larken gordii~Um durumlarzaman zaman beni 
fereddiide dii~iirmii~tiir. 0 giir.den bugtine muazzam de~i~iklikler oldu. Siz bu degi~ikligi ya~ayan bah. 
tiyarlar arasmdasm1z. Bugtin nobet hizmeti 6-7 .hekimle stirdiirilliiyor. Bunun Jaymetini anlamak ic;in 
4500 hastayla tek ba~mlZa kalmanm stresini ya§am~ olmamz gerekir. 0 zamanlar ba~ka sa~hk ku
rumlannda hayatlarmdan limit kesilen hastalar Balarkoy'e gonderilirdi. Qok enteresan hatualanm var. 
du. Bir gece Suadiye taraflannda semt pazarmda dii~mii~ ve hemen komaya girmi~ bir emekli korgene. 
rali getirmi~lerdi. Ba~lang,<;ta kimli~i bilinmiyordu. Bu zatl polis Haydarpa~a Numune Hastanesi, ~i~
li Etfal Hastanesi ve Haseki'yi mliteakip Baknkoy Alai Hastanesi'ne getirmi§. Servise yatmld1ktan 3 
saat sonra vefat etti. Ancak, soru~turmalardan sonra kimligi anla~dd1. 0 glinleri hatulad1k<;a bugUniin 
intizamm1, nizamm1 iyi anlamak, iyi de anlatmak liiZlm geliyor. Burada c;ok bliylik bir eser yaratllm~
tu. Bunun k1ymetini biz, iki devri de ya~adlglmlZ i<;in gayet iyi biliyoruz. Bu eserin yaratllmasmda 
Ba$hekim Dr. Aktuna'nm hizmetlerini unutmamak ve Sezar'm hakkm1 Sezar'a vermek gerektigi kana. 
atindeyim. Uzlilerek gorliyorum ki maalesef blitlin bu c;abalarmdan sonra lay1k oldu~u takdir heniiz 
kendisinden esirgenmektedir. Acizane gorli~Um budur. 

-lleriye doniik ya§ammlZia ilgiU dti§iinceleriniz nelerdir? 
- tzmir'de kurulu bir dtizenim var. Onu devam ettirecegim. K1Zlm 1stanbul'da tahsilde. Mecburen 

1zmir'le Istanbul arasmda dola§aca~Im. Biraz da dinlenecegim. Eklemek istedi~im birkac; §ey var. Ba
kirkoy'de ad•m biirokrata <;1kt1. Bu nedenle zannediyorum, ba~hekim ~ey 1srarla ba§hekim muavinligi 
gorevini tevdi etti. Senelerce idari hizmetten ka<;m~1mdu. Ama bu sefer Saym Aktuna 'y1 kJramad1m· 
gorevi kabul ettim. Bugiin ne derecede ba§anh oldu~umu soylemem gii<;. Takdir sizlere aittir. Ancak 
gen<; ya~ta bOyle bir vazifeyle kar~lla§ml~ olsayd1m, zannederim daha fazla yardlmim olabilirdi. 
Efendim, §imdi ogtitlere geliyorum. Dikkatimi <;eken bir ~ey var. Biz burada egitim hizmetinin yanm. 
da kamu hizmeti de vermekteyiz. Gen<; ku§ak her nedense e~itim yonline deger verip, kamu hizmeti 
yoniinii bir manada angarya olarak kabul ediyor. Halbuki dii~liniirseniz burada yeti§ecek gen<; arka
da§lar yann Anadolu'nun bir<;ok yerinde kamu hizmetinde gorevlendirilecekler. Bu nedenle biraz da· 
ha bu hususa titizlikle egilirlerse yarm adli, hukuki ve benzeri bir<;ok konuda muvaffak olabilirler. Bu 
§ans burada var. 

- tlgtitleriniz, degerli gorii§leriniz ve hizmetleriniz i<;in size <;ok te§ekkiir ediyoruz. 
- Bu bir ku§Sklar aras1 no bet meselesidir. Elbette gen<; ku§aklar gelecekler ve hizmeti <;ok daha ile-

riye gotiireceklerdir. Bu §artlar altmda <;ali§mamak cidden biiyiik nankorliik olur. Bundan sonra mey. 
valar1 toplayacagmlZdan, bizim de bunlar1 gordlik<;e gurur duyacagimizdan hi<; §tipheniz olmasm. Ben 
~ahsen hepinizi ayn ayn sevgiyle kucakhyorum ve yiiz agarbc1 b~anlarm1zm devamm1 cam gonillden 
diliyorum. 

(Rop.: Dr. M. I$IKLI) 
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