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Turkish Neurosurgery

Editöre Mektup

Mazhar Osman'in "Zaruri Cevaba Cevap" baslikli mektubunda
Türk Nörosirürji tarihine isik tutan noktalar
Relevant sections from Mazhar Osman's letter titled "Reply to Necessary Reply"
throwing light on the history of Turkish neurosurgery
Sait NADERi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Nörosirürji Anabilim Dali

Bu yazida Mazhar Osman'in 1950 yilinda "Istanbul Seririyati" dergisinde yayinlanan mektubundan Türk nörosirürji tarihi ile ilgili bölümler sunuldu. Mektupta Dr. Tuner'in yaptigi bir kranyal ameliyat ve sonrasindaki olaylar ile Dr. Dilek'in Bakirköy Hastanesi'nden ayrilmasi sürecine iSik tutan bölümler aktarildi. Söz konusu mektup
ve ilgili bölümler Türk Nörosirürji tarihi açisindan belge
niteligi tasimaktadir.

This artide introducesthe reader to some re1evantparts of a
historicalletter written by Mazhar Osman. it was published
in the journal titled "Istanbul Seririyatl"in 1950.These sections throw light on some events following a cranial operation performed by Dr. Tuner and the causes of Dr. Dilek's
abandonment of duty from Bakirköy hospita!. Theyare of
historical documentation,and hence, should be incorporated into the history of Turkish neurosurgery.
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Türkiye' de sinirbilimlerin g~rçek öncüsü olan
Mazhar Osman'in birçok nöropsikiyatrist ve nörosirürjiyenin gelisimine katkisi olmustur. Mazhar
Osman 1927 yilinda kurulan Bakirköy Hastanesi'nin yillarca bashekimligini de yapmistir. 1940 yilinda bu görevden aynlan Mazhar Osman ile 1945
yilinda Bakirköy Hastanesi bashekimligine atanan
Dr. Göktulga arasinda polemik yasanmistir.

mistir. Bu meslektaslanmizdan
ilkinin nörosirürji
yasami, Mazhar Osman ile yasadigi özel sorunlar
nedeni ile kisa sürmüstür. Buna karsin, Dr. Dilek'in
nörosirürji kariyeri oldukça uzun ve verimli geçmistir.

Mazhar Osman, Dr. Göktulga'nin mektubunu
1950 yilinda "Istanbul Seririyati" dergisinde "Zaruri cevaba cevap" basligiyla yayinladigi yazi ile
yanitlamistir.ni Bu mektubun önemli bir kismi
Türk nörosirürjisi ile ilgilidir. Bu mektubun nörosirürji ile ilgili gerekli bölümleri burada sunulmustur.
Mektupta adlan geçen Dr. Tuner ve Dr. Dilek'in, yurtdisina gönderilmeleri ve nörosirürji egitimi almalan Mazhar Osman tarafindan saglan-

Dr. Abdulkadir Cahit Tuner 1923 yilinda Mazhar Osman tarafindan Almanya'ya nörosirürji egitimi için gönderilmistir. Bu dönemin ardindan Dr.
Tuner bazi kranyal ve spinal ameliyatlar yapmistir.
1926 yilina dek süren bu dönem Türk nörosirürji liBu
teratüründe
ayrintili olarak irdelenmistir.12.:i1
mektup Dr. Tuner'in beyin ameliyati yaptigini ve
hipotermi uyguladigini ortaya koymaktadir. Zaten
Mazhar Osman da mektubunda
Dr. Tuner' den
"hastanemizin nörosirürjiyeni" olarak söz etmektedir.
Mektubun

ikinci bölümünde

konu edilen Dr.

Hami Dilek de Türk nörosirürjisinin

öncülerin-

• iletisim adresi (Reprint requests to): Dr. Sait Naderi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi. N6rosirürji Anabilim Dali, 35340 ineirolti, izmir.
Tel:0232·2595959/3305
Faks: 0232 - 278 88 02 e-posta: snaderi@deu.edu.tr

Mazhar Osman 'm "Zaruri Cevaba Cevap· basltkli mektubunda
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Mektubun Dr. Tuner ile ilgili bölümü
Mazhar Osman mektubunda

Zeynep Kamil Hastanesi'nde

Aleyhime cereyan eden bir hadiseyi daha
hatirlatayim: Toptasi ile Zeynep Kamil bashekimIiginde iken hastanemizin nörosirürjiyeni Cahit'in yaptigi bir ameliyattan sonra menenj ihtilati gösteren
hastasi için buza ihtiyaci olmus. Çabuk buz getirilmesini emretmis. Üsküdar'da Mayis baslangicinda
buz satan yalniz bir dükkan varmis, bermuta hastanenin meteligi de olmadigi için adamcagizdan yalvararak on kilo buz alinmis, parasini istemek için
buzcu hastaneye müracaatinda faturasinin Yerebatan 'daki Sihhiye Müdüriyetinde ödenecegi söylenmis. Aylar geçmis adamcagiz vapur parasi vererek
Babiali yokusunu tirmanarak Sihhiyeye bes alti defa müracaat etmis, o arada belediye buza üç kurus
narh koymus halbuki faturasinda kilosunu bes kurustan yazmis. Haydi müfettisler hastaneye, ihtiyar
mübayaa memuru ile Hafiz diye taninan kiler memuru isten el çektirilerek mahkemeye verilmis, zaten
maaslari kirk lirayi geçmeyen biçarelerin etegi tutusmus, borç harç elliser lira tedarik ederek birer de
avukat tutmuslar, mahkeme huzuruna çikarildilar.
Onlar mahkeme huzurunda, bizler sahit sifatiyla ÜsU

•••••

yasanan bir olayi asagidaki gibi anlatir:!']

küdar mahkemesinde... Bu büyük cürüm için biz
resmen sahidi manen de müsterek ... Mahkemeye
dedim ki, bir kere buz narhi ancak Temmuz ortasinda kondu. Üsküdar'da buz satan bir dükkan var, ona
da veresiye müracaat ediliyor. Niçin Bomonti'ye gidip üç kurusa almadilar dendi. Vak'a aciL. Toptasl'ndan Bomonti fabrikasina kadar gitmek için vapur,
tramvay parasi gidip gelme on okka buzun on misli
eder, yolda eriyecegi de ayri düsünce. Sonra buzcu
da haki!. .. Adamcagiz kirk kurusunu almak için Toptasi ve Sihhiye müdüriyeti arasinda on defa nakdini
vaktini kaybetmis. Bu adamcagizlar operatörler tarafindan verilen tibbi emri yerine getirmeseler ve
hasta ölse ertesi gün can i diye huzurunuza çikacak
ve idare tarafindan azledilecek, bunlar kuti layemut
ile geçinen fikara-i sabirin. Huzurunuza müttehim
vaziyeti ile çikiyor, büyük vicdaninizdan vazifelerini
layiki ile yapmis diye takdir edileceginden eminim
dedim. Sözlerim heyeti hakimiyeyi de samiini (dinleyicileri) de müteessir etti, hemen beraatlarina karar
verildi. Lakin yine kimse idarenin bozuk tekerleklerini düzeltmeyi düsünmedi. ..... "

Mektubun Dr. Dilek ile ilgili bölümü
Mazhar Osman Dr. Dilek ile ilgili ilginç saptamalarda
u••••••

Tekirdag hastanesi sertabipliginden

opera-

tör Hami'yi Bakirköy'e getirtmistim. Asabiye ögrendi,
zaten cerrahide kabiliyeti fevkalade idi, Paris'e Clovis Vensa'nin, Pueç'in yanina, Romanya'da Baltazar'in klinigine yollattim. Sihhiye maksadimi takdir
ederek aylarca izin verdi. Mükemmel bir nörosirürji
mütehassisi oldu. Her mesuliyeti seve seve göze

bulunur:!']

nüze vuran ihsan Sükrü'ye de darildiniz. Bugün akii
hastaliklarinin tedavisinde beyin cerrahisi mühim bir
mevki isgal ettigi halde biz bu yüzden dünkü Irak hükümetinden bile senelerce geri kaldik. istatistige pek
merakli görünüyorsunuz. Evvelce yapilan islerle verilen paralari simdiki ile mukayese ederseniz ögünülecek bir sey bulamazsiniz. Dünya ne ile ugrasiyor
biz ne ile. Dünyanin her yerinde bizim gibi idealistIe-

alarak istedigi gibi bir cerrahi klinigi yaptirdim. Siz üç
senedir o klinigi köreittiniz, mütehassisi darilttiniz,
benim aranizi bulmak için size ne kadar yalvardigi-

re heykel dikerler, sizin gibi hakaret etmezler dostum .... Geçen seneden beri çifte çifte, akliye, asabi-

mi bilirsiniz. Sizin ona husumetiniz ölçüsüzdü, onun
çalismamasi için her seyi yaptiniz. Hükümet ameliyathaneye kalorifer yapilsin diye para verdigi halde

ye ve nörosirürji kongrelerinde bulunduk hastanemizden, kliniklerimizden bir hayat eseri çikmadi,
bunda kim mes'uldur? Ben bunlarin hiçbirini meyda-

atlattiniz, baska yere sart ettiniz. Nörosirürji üç senedir bizde sayenizde tamamen söndü. Bunu yüzü-

na vurmadim, sade sizden subeye borçlu oldugunuz minneti düsünerek size yalvardim .... "

dendir. Mazhar Osman tarafindan yurtdisina
gönderilmistir. Dr. Dilek Fransa' da nörosirürji
egitimi aldiktan sonra yurda dönmüs; bir süre Bakirköy Hastanesi'nde çalistiktan sonra buradan

ayrilarak Haydarpasa Numune Hastanesi'ne geçmis; burada nörosirürji bölümünü kurmustur.
Genel hatlari ile Dr. Dilek'in iki kurumdaki çalismalari hakkinda bilgiler bulunmasina karsin,'4]
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Bakirköy Hastanesi'nden
ayrilis nedeni tam aydinliga kavusmamistir. Mazhar Osman bu mektupta ayrilis nedenini açik bir sekilde ortaya koymustur. Buna göre, Dr. Hami Dilek'in ayrilmasinda 1945'te Bakirköy Hastanesi bashekimligine getirilen Dr. Fahri Celal Göktulga ile olan anlasmazligi önemli roloynamistir. Mazhar Osman bu konuda araya girmis olmasina ragmen bir sonuç elde edememistir.
Sonuç olarak, iki cerrahm meslek yasami da birçok çalismaya konu olmustur. Ancak, kimi ayrintilar yeterince aydinlatilamamistir.
Sunulan mek-

Türk Nörosirürji Dergisi

tuptaki bölümler Türk nörosirürji
bosluklara isik tutmustur.
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