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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüksek öğrenim gördü. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği sitogenetik 
laboratuarının kurucusudur.  

Genel Pediatri, Klinik Genetik, Sitogenetik ve Dismorfoloji üzerine özel 
çalışmaları ve literature büyük katkıları olmuştur.  

 
 
 

 
Nasıl bir çocukluk geçirdiğinizden bahsedebilir 
misiniz bize biraz? 

Hayatımın her anı hakikaten çok değişik etaplarda 
ayrı ayrı bir macera. Ben 1931 yılında 
Gaziantep’te doğdum ki o yıllar tamamiyle 2. 
Dünya Savaşı öncesi yıllarıydı ve Türkiye savaşa 
katılmamış olsa da etkileri burada da 
hissediliyordu. Öte yandan bir önceki savaştan da 
daha yeni çıkılmıştı. Dolayısıyla en varlıklı ailelerin 
çocukları bile bu yoksunluk döneminin etkilerini 
yaşamaktaydılar. Mesela o dönemde herkesin bir 
ayakkabısı olurdu yırtıldıkça hem ayakkabının 
arkası yama yapılır hem de çoraplar yama 
yapılırdı, yamalar büyüdükçe ayakkabı küçülür, 

ayaklarımız hep yara içinde kalırdı, çünkü yenisini 
alamazdınız böyle bir imkan yoktu, bir ayakkabı iki 
yıl böyle kullanılırdı. İşte böyle bir yokluk 
döneminde yetiştim. Ama çok iyi bir ilkokulum 
vardı ve ders dışı yan faaliyetlere de ben o zaman 
başladım. Hiç unutmam o zaman çok güzel bir 
Asya fiziki haritası yapmıştık, kabartma, dereden 
kum toplayarak, onu bugün yapamayız diyorum. 
O yüzden her türlü eksikliğe rağmen bu yönleriyle 
çocukluğum çok iyi geçti diyebilirim. 

Ne gibi oyunlar oynardınız çocukken? 

Tabi kılıç kalkan yapar oynardık; ama ben bir de 
kullanılmayan bir çekmece vardı, onu ters çevirir 
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önüne bir sandalye koyar ve bir de kırık diye 
kullanılmayan bir divit vardı onu da masanın 
üzerine koyar büro yapardım kendime. Yani daha 
8-9 yaşlarındayken bir masanın başına 
oturacağım diye düşünmüşüm. 
 
Nasıl bir öğrenciydiniz peki? 
 
Başarılı bir öğrenciydim. Ağabeyimle aynı okulda 
okurduk ben 1. sınıftayken o 5. sınıftaydı. Bir gün 
ağabeyimin sınıf öğretmeni öğrencilerini gazete 
okuyamadıkları için azarlamış ağabeyim de benim 
gazete okuyabileceğimi söyleyince öğretmen beni 
çağırmış. Gittim ve hakikaten de okudum tabi zor 
bir şey hepsini anlamadım ama en azından doğru 
düzgün okudum. Kendimi daha o zamandan bu 
şekilde yetiştirmeye başlamışım. 
 
İstanbul’a gelişiniz nasıl oldu?  
 
Ailem başarılı olduğumu görünce İstanbul’da 
okumamı istedi, o zaman etraftan da duyduk 
Galatasaray diye bir yer varmış ve böylece ben 
oraya gitmeye karar verdim. Tabi o zaman 
yolculuğun çok zor olduğu bir dönem. Önce 35 
kilometrelik bir yolu otobüs ile gidiyorsunuz ki 
onlar da aslında otobüs değil kamyondan bozma 
otobüsler. Ön tarafta şoför mahali denen bir 
kısmı var çocuk olduğum için daha rahat olur diye 
beni oraya oturttular. Kapının yanından da 
tutmuşum kapı açılmış yolda giderken, dışarıya 
sarktım neyse ki düşmedim, sonra otobüs durdu 
herkes alkışlıyor, “Bravo ne cesur çocukmuş hiç 
bağırmadı bile” diyorlar ama tabi benim korkudan 
dilim tutulmuş. İstanbul yolculuğum bu şekilde 
başladı. Daha sonra trene bineceğim ekspres 
Kurtalan’dan gelir ve her zaman doludur asla yer 
olmaz, 7-8 yıl boyunca ben bunun zorluğunu 
çektim zaten. Koridorda yer bulabilirseniz 
şanslısınız. Bir senelik yatak çarşafları, pijamalar, 
kıyafetler falan her şeyimi almışım elimde 
kocaman bir bavul bir de yatak dengi. Tren de o 
zaman 4 gün sürüyor, tabi koridorda uyumak da 
ne mümkün. Neyse bir şekilde Derince’ ye kadar 
geldik ama tren yolunda köprü devrilmiş tren 
devam edemiyor. İnilecek 1 km ötede vapura 
binilecek. Biz karıncalar gibi, 5 kişiyiz benden 2 
yaş büyükler var bir de benim sınıf arkadaşlarım. 
Birimiz alıyoruz eşyaları biraz götürüyoruz sonra 
oradan diğerimiz devralıyor o devam ediyor, bu 
şekilde hepimizin eşyalarını vapura kadar taşıdık. 
Ve sonunda İstanbul’a geldik. Bu kadar zorluğa 

rağmen ben İstanbul’a severek ve isteyerek 
geldim. 
 
Yatılı okumak sizin için zor oldu mu peki? 
 
Yatılı okul tabi ki küçükler için zor bir olay ama 
orada baktık ki bizden küçükler de var. 
Ortaköy’de şimdiki Galatasaray Üniversitesi’nin 
olduğu yerde o zaman ilkokul var, biz artık 
büyüğüz onların yanında ilkokulu bitirmişiz. 
İstanbul’da dayım vardı, Kadıköy’de oturuyorlardı 
hafta sonları onlarda kalıyordum, bu biraz telafi 
oluyordu. Ama yine de ben yatılı okuldan pek 
şikayetçi olmadım yatılı okulu sevdim çünkü 
disipline uyan birisiydim, disipline uymayanlar 
kolay kolay kaldıramıyorlar, bir de zaten isteyerek 
gelmiştim, o yüzden problem yaşamadım. 
 
Tıp fakültesini seçmeye nasıl karar verdiniz? 
 
Galatasaray Lisesi sosyal bilimler ağırlıklı bir 
liseydi ve ben de fen seçmemiştim edebiyat 
seçmiştim. Siyasal bilimler okuyup elçi, konsolos 
falan olmayı düşünüyordum. Ama babam amatör 
hekimlik yapardı, ilaç yapma takımı vardı, hatta 
onu ben Cerrahpaşa’ya Tıp Tarihi Müzesi’ne 
hediye ettim, tavuklara ilaç hazırlardı, hekimliğe 
çok heves etmiş ama olamamış paroksismal 
taşikardisi var diye, bir de çiftliği bırakıp 
gidememiş tabi. Baktım ki babam istiyor, ben de 
neden olmasın dedim. O dönemde her fakülte 
kendi sınavını yapıyordu, tabi okuyanların sayısı 
da çok değil, zaten ben İstanbul’a geldiğimde 
nüfusu 500.000 di onu da belirteyim. Sonuç 
olarak tıbbiyenin sınavına girdim ve kazandım. 
 
Okul dışında ne gibi sosyal faaliyetlerde yer 
aldınız?  
 
Tıbbiyeye gelmeden önce Galatasaray Dergisi 
vardı onu çıkarıyorduk bazı arkadaşlarla beraber. 
Tıbbiyeye gelince de yine sosyal faaliyetlere 
devam ettim. Galatasaray’dayken benden iki sınıf 
büyük bir Eşber ağabey vardı o çağırdı beni, ve 
gazetede çalışmaya genel sekreter olarak 
başladım daha 1. sınıfta. İlk senenin hemen 
hemen hepsini Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
okuduk tıp fakültesinde dersimiz yoktu. O yüzden 
talebe cemiyeti işlerine ben 2. sınıfta başladım. 
Öğrenci değişimleri yapıyorduk, o zamanlar 
Türkiye çok özenilen bir yerdi; Avrupa savaştan 
yeni çıkmıştı ve buraya gelmek isteyen çok  
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oluyordu. Federasyon iki üç sene üst üste Avrupa 
Tiyatro Festivalleri düzenledi on beşer günlük ve 
onun Sahne Kapısı diye bir program gazetesi vardı 
onun çıkarılmasında da çalıştım matbaalarda 
geceleyerek. Yani basın yayın işleriyle daha çok 
ilgileniyordum. 
 
O zamanki talebe cemiyeti başkanı eski rektör 
Ekrem Çelik Egeli’ nin oğluydu, maalesef kendisi 
boğazda bir araba kazasında hayatını kaybetti, 
Yaman Mükafatı diye bir ödül koymuştu, hem 
derslerin fevkalade iyi olması gerekiyordu hem de 
en az bir sosyal çalışması olacaktı. Ekrem Çelik 
Hoca, bir profesör daha ve ben ödülün verileceği 
seçecek kişilerdik. Notları en iyi olan da benmişim 
ancak tabi ödülü veren olduğum için ben 
alamadım ama veren kimse olarak ben çok daha 
gururluydum. Bu şekilde eğitimim gerçekten hep 
başarılı geçti. 

 
Nasıl ders çalışırdınız? 
 
Her şeyi bir defa okurdum ondan sonra not 
çıkarırdım ve not çıkarırken öğrenirdim. Size 
örnek olmasın ama ben gece yarıları çalışmayı 
severdim, saat 10 gibi başlar gece 3’e, 4’e kadar 
çalışırdım. Zaten birkaç arkadaş bir evde 
oturuyorduk ortam da müsaitti, rahat ederdim. 
Kitaplarımı verirken onların arasında iki tane kitap 
gördüm el yazısıyla yazmışım, Galatasaray’ 
dayken bir felsefe hocamız vardı bize her şeyi 
dikte ettirirdi. Ben de bu şekilde alışmışım hep 
yazarak çalışırdım. Ondan sonra da arkadaşlara 
anlatır ve gayet iyi bir şekilde pekiştirirdim. Bir 
defa okuyup yazdıktan sonra, bir defa da 
anlatınca çok iyi oluyordu. 
 
İşte bu şekilde biraz çalışarak, biraz eğlenerek, 
tabi ki o olmadan da olmuyor, bitirdik. Ben 
eğlendim de onu da söyleyeyim, sadece kapanıp 
ders çalışmayı doğru bulmuyorum zaten. Biz sınıf 
çayları yapardık sıkça onları organize ederdik.  
 
Yurt dışına gidişiniz nasıl oldu? 
 
Tıbbiyeyi bitirmeden evvel bu talebe 
cemiyetindeki çalışmalarım bana yurt dışında 
dostluklar edinme imkanı verdi. Almanya’ daki 
talebe cemiyetinin başkanı bana Mainz 
Hastanesi’nin çocuk kliniğinde yer buldu, oradan 
bana mektup geldi. Diyor ki: “ Size 180 mark 
vereceğiz, ki o zaman savaş sonrası dönem iyi 

para aslında, yemek vereceğiz, kalacak yer 
bulmada da yardımcı olacağız.”. O zaman ben 
ihtisas için gidiyorum, bu işlerle ilgilenen kurum 
bana izin vermedi bursun en az 300 mark olması 
gerektiğini söylediler, amcam da milletvekiliydi 
ona sordum ne yapabiliriz diye, mektubu tercüme 
ederken kalacak yer de vereceğiz diye tercüme 
ederlerse gidebilirsin deyince mektubu yeniden 
tercüme ettirdik ve bu şekilde ben Almanya’ ya 
gittim. Her şey macera ya yine macera olacak, bu 
defa uçak sisten Frankfurt’ a inemiyor, anons 
yaptılar, yolcular ya Stuttgart’ a indirilecek ya da 
Londra’ ya, keşke Londra gitseymişim Avrupa’ da 
her yeri gördüm Londra’ yı hala göremedim, 
orada otelde dört gün misafir de etmişler 
gidenleri. Ben tabi Stuttgart’ a indim bir an önce 
gideyim diye ama benim hiçbir şeyim yok ne 
eşyam ne param, öyle çulsuz çulsuz beş günde 
Frankfurt’ a geldim. Bir maceraya da bu şekilde 
başlamış olduk.  
 
Oradaki hayatınızdan, çalışma koşullarınızdan, 
yaşadıklarınızdan bahsedebilir misiniz? 

 
Gittiğim klinik, tabi şimdi çok modern binalar 
yapıldı, ama o zaman savaş sonrası olduğu için 
yıkılmış harap olmuş çoğu ahşap barakalar 
halinde geniş bir arsaya yayılmış durumdaydı. 
Benim gittiğim çocuk kliniği evimden 500-600 m 
uzaklıkta 3 tane barakaydı. Prematürelerle birlikte 
280 yataklıydı ve bir profesör kürsü başkanı, biri 
profesör biri doçent iki kişi onun yardımcısı, sekiz 
asistan ve dört tane de yeni asistan düşünün 
bütün kürsü bu kadar. Ama o kadro çok işime 
yaradı benim çünkü az kadroda daha çok 
çalışıyorsunuz, pişiyorsunuz.  
 
Orada bir köyde evde kalıyordum, oradan 
otobüsle gelinebiliyordu okula. İki kapı var 
otobüsün yolcu indirdiği bir tanesi kliniğe daha 
yakın ama biraz daha fazla para veriyorsunuz, 
öbüründe inerseniz de yürümeniz gerekiyor. 
Herkes bana diyordu neden o kapıda iniyorsun 
biraz daha fazla ver yürüme diye ama o dönemde 
o parayla bir sandviç alınabiliyordu, o yüzden ben 
yürümeyi tercih ediyordum. Mesafe 6 km idi ve 
ben o yolu yürürken bir saat boyunca almanca 
kelime ezberliyordum ve yürümek bu sayede çok 
iyi oluyordu. 
 
Hafta içi mesai 7’ de başlıyordu, 1 ile 4 arası öğlen 
arası, sonra 4’ e kadar tekrar çalışıyordunuz. Ben 
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tabi o yolu tekrar gitmemek için öğlen aralarında 
da okulda kalıyordum. Hafta sonları da eğer 
nöbetçi kalıyorsanız cuma sabah başlıyorsunuz 
pazartesi akşama kadar. Ben bu şartlarda çalıştım 
ama iyi ki de bu şartlarda çalıştım çünkü piştim. 
Benim çalıştığım görülünce, ağır da bir servis 
verilmişti bana, hoca beni ders asistanı yaptım. İki 
tip asistan vardı biri slayt geçen asistan o sürekli 
değişiyor zaten, bir de ders hazırlayan asistan. 
Dersler 45 dakika olurdu onun 30 dakikası konu 
anlatımı 15 dakikası ise, nadir iki vakanın 
sunulduğu bir demonstrasyon şeklinde geçerdi, 
benim görevimde bu demonstrasyonları 
hazırlamaktı. İşte benim malformasyonlara ilgim 
de bu dönemde başladı ki bu talidomid 
embryopatilerinin, ekstremite 
malformasyonlarının görülmeye başladığı 
dönemdi. Bunun mutlaka bir epidemiyolojisinin 
olması gerektiğini düşünüyordum çünkü çok 
artmıştı vakalar, nitekim daha sonra yanında 
çalıştığım Dr. Lenz epidemiyolojisini ortaya 
çıkardı. 
 
Klinikte yalnızca benim yanında çalıştığım hocanın 
özel hasta bakma yetkisi vardı, bir gün o özel 
hastalarından birinin hastalığının genetik 
olabileceğini duyduğunu söyledi, ki o zamanın en 
önde gelen profesörlerinden bir tanesi, benden 
de nasıl kalıtıldığı konusunda bir araştırma 
yapmamı istedi. Bu araştırmayı yaptığım kitap 
genetik üzerine yazılmış ilk kitaptı ve Nazi 
Almanyası döneminde büyük savaş suçları işlemiş 
olan Dr. Mengele’ nın bir dönem yanında çalışmış 
bir doktor tarafından yazılmıştı. O kitabın bir 
nüshası da Tıbbi Biyoloji anabilim Dalı’ nda benim 
ismimi taşıyan kütüphanededir benim diğer tıp 
kitaplarımla birlikte. Hastalığın X’e bağlı resesif 
olduğunu bu şekilde öğrenmiş olduk. 
 
Klinikte iki tane hasta vardı ikiz, bunlar sürekli 
dehidrate oluyorlar ama su içmiyorlar, büyük 
kardeşleri de bu sebepten ölmüş, ne olabilir diye 
araştırırken diabetes insipidusun okült formuna 
rastladım o zamana kadar literatürde sadece beş 
kere rapor edilmiş. Bu formda hasta su 
kaybediyor ama su içme merkezi uyarılmıyor 
böyle olunca hipernatremi sebebiyle ya zekaları 
geri oluyor ya da ölüyorlar. Hastalıklarının bu 
olduğunu bulduktan sonra tabi bu çocukların su 
içmelerini sağlamak gerekiyor, çünkü bir seferde 
çok su içemiyorlar sürekli su vermek lazım, ben de 
plastik şişeleri yatağın kenarına bağladım böylece 

sürekli su içebilmelerini sağlayınca gayet sağlıklı 
bir şekilde geliştiler. Ben de diabetes insipidusun 
okült formunu yayınladım, aile ağaçlarından takip 
ederek bunun zannedildiği gibi X kromozomal 
resesif değil dominant bir hastalık olduğunu 
bulmuştum. 
 
O dönemde literatür taramak da çok zor çünkü 
kütüphaneler bombalanmış kitaplar dağılmış 
durumda, siz istediğiniz kitapların listesini 
veriyorsunuz, onlar arıyorlar nerede varsa 
getirtiyorlar ama kitapları size vermiyorlar, gidip 
kütüphanede okumanız gerekiyor tabi fotokopi 
makinesi de yok o zaman bütün kitapların ilgili 
bölümlerini el yazısıyla kopyalamaktan başka çare 
yok. Cenani-Lenz Sendromu’nu ortaya koymadan 
önce de hep bu şekilde resimleri elimle çizerek, 
kitapları el yazısıyla kopyalayarak literatürü takip 
ettim. 
 
Türkiye’ye dönüşünüzden bahsedebilir misiniz? 
 
Askerlik için çağırıldım, konsolosluktan bir ağabey 
vardı tanıdığım ona bir sene daha Almanya’da 
kalmam gerektiğini söyledim o da idare 
edebileceğini söyledi. Türkiye’ye döndüğümde 
ben bir yıldır aranıyormuşum meğer asker kaçağı 
olarak. Ama neyse ki o problem de halledildi ben 
askerliğimi yapmaya gittim. Kuralar çekildi bana 
Burdur çıktı ama iki tane Hacettepeli vardı 
kuraları İstanbul’a çıkmış ama gitmek istemiyorlar 
çünkü İstanbul pahalı, kuraları değiştirmek 
istediler başta ben de pek gönüllü değildim ama 
nihayetinde değiştik, o zamanki Haydarpaşa 
Askeri Hastanesi’ne, şimdi artık GATA oldu, 
geldim. Bir çocuk kliniği var 25 yataklı ama boş, 
kliniği açacak olan doktor mazereti sebebiyle 
gelemiyormuş. Ben de ne yapacağım burada boş 
boş oturursan sıkılırım, neyse kliniği açtırdık ve 
orada çalışmaya başladım. Kabataş’ın üstlerinde 
bir yerde oturuyordum acil bir durum olunca 
hemen bir telefon ediyorlar arabalı vapurla 
gidiyordum, bir buçuk sene böyle geçti. Fakat yine 
zor zamanlar, terör olaylarının ilk patlak verdiği 
yıllardı, sürekli teyakkuzdaydık, sürekli telefon 
gelirdi alarm var diye, evim de yakın olduğu için 
hep beni çağırırlardı. Askerliğimi bu şekilde 
yaptım. 
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Genetik alanında çalışmaya nasıl başladınız? 
 
Askerlik bitince, bir ihtisas yapmak istedim 
tekrardan, o zaman da Almanca bilen çocuk 
ihtisası yapmış klinik şefi yardımcısı olacak genç 
doktor aranıyordu başvurdum sonunda Hamburg’ 
tan şehre oldukça uzak çok güzel bir hastaneden 
cevap geldi. Bahçeli, çamlar içinde bir hastane, 
özellikle kışı çok güzel geçti zaten. Odam da 
bahçede bir kulübeye bakıyordu, sincaplar gelip 
gittiği bir yerdi ben de yemeleri için fıstık ezmesi 
bırakırdım oraya. Neyse yanında çalıştığım şefim 
Dr. Ostar bir gün bana dedi ki “ Cenani sen 
buradan kaçıcısın, ben bunu biliyorum, senin 
bilgin bambaşka, genetiğe ilgin olduğunu da 
biliyorum, Prof. Lenz benim hocamdı, çok da 
yakın tanırım seni ona bir söyleyeyim” dedi. Bu 
şekilde genetiğe Dr. Lenz’ in yanına gittim. 
 
Sonradan anlatıyor yirmi kişi içinden seni seçtim 
diyor. Seçerken şu şekilde ama, herkesi bir defa 
yemeğe davet ediyorlar, mütevazı bir yemek. Ben 
yemeğe beş dakika kala elimde bir çiçekle gittim 
onu hanımefendiye verdim, yemeği de yedik 
normal bir süre içerisinde, teşekkür ederim 
dedim, kalktım. Bana dedi ki “Benim babam 
çiftçiydi, çiftliğe hayvan alırken nasıl yiyor diye 
bakardı hızlı mı, yavaş mı, az mı, çok mu, sen 
tamamsın” sonra tabi ekledi şaka diye 
“Çalışmalarını okudum hakikaten başarılısın” ve 
bu şekilde onun yanında çalışmaya başladım, bu 
sefer yirmi kişiden oluşan geniş bir genetik 
enstitüsü. Fakat o zaman genetiğin lafının bile 
edilmesi pek hoşa gitmeyen bir durum, çünkü 
genetik orada gerçekten çok kötüye kullanılmış.  
 
Profesör Lenz teratolojiyle uğraşıyor, bir ekibi de 
daha çok hayvan deneyleri yapıyorlar çeşitli 
ilaçları vererek, diğer bir ekip Drosofila çalışıyor, 
bir başkası epidemiyolojik araştırma yapıyor. 
Sitogenetik laboratuarı da yeni kurulmuş, daha 6 
ay falan olmuş, benden önce de bir kişi almışlar, 
bir de asıl laboratuarı kuran Profesör Patau var 
Patau Sendromu’nu bulan. Benden önce alınan 
kişiyle birlikte ikimiz de işi daha yeni öğreniyoruz, 
çünkü fazla bir şey bilinmiyor zaten. Almanya’ da 
beş laboratuar var, Avusturya’ da bir, İsviçre’ de 
bir. Hepimiz beraber çalışıyoruz, kendi aramızda 
toplantılar, düzenleyip birbirimize bulduklarımızı 
anlatıyoruz. Kongreler düzenleniyor ama genetik 
onların içinde ancak bir seksiyon olarak 
konuşuluyor, kimse ilgilenmiyor çünkü henüz 

kliniğe bir yansıması yok. Dolayısıyla kimsenin ne 
olup bittiğinden haberi yok, kromozom sayısının 
48 yerine 46 olduğu bulunmuş ama kimsenin 
haberi yok, bizim de yok, ancak Down Sendromu 
tanımlanınca öğrenebildik. Genetiğin kliniğe 
uygulanması sitogenetikle başlamış oldu. 
Hoca bir yandan ekstremite malformasyonlarıyla 
uğraşıyor, bir gün iki kardeş geldi, ikisinde de aynı 
malformasyon, hoca bunun teratojenik değil 
genetik olabileceğini düşündüğünü söyledi ve 
benden araştırmamamı istedi. Bir yandan vakaları 
inceledim, bir yandan literatürü taradım ve işte 
bu şekilde Cenani Sendromu’ nu ortaya çıkarıp 
yayınlamış oldum. 
 
Asıl başka bir görevim var. Kırk tane kadına birer 
defter verilmiş, her gün yedikleri yemeği, içtikleri 
ilacı falan yazıyorlar. Düşükler de işte o beş 
sitogenetik laboratuarına geliyor birinde de ben 
çalışıyorum, sitogenetik olarak bir şey var mı diye 
bakıyoruz. 200 tane düşük inceledim, yayın olarak 
çıkarmak istiyorum, plasentaları incelemeye 
başladık bu sefer. 20 tane de plasenta inceledim. 
İsveç’ te de Bjork diye biri aynı konu üzerinde 
çalışıyor o da daha yayınlamamış. Sonuç olarak 
plasentada bir problem olmadığını bulduk ve 
yayınladık. Bu çalışmalar sırasında bir yandan da 
cinsiyet kromozomlarını inceliyoruz ve bu sırada 
Klinefelter tanısını da koyabilmeye başladık. 
Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki Avrupa’ da 
sitogenetik alanının öncülerinden biri oldum. 
 
Sonra Alexander von Humbolt Vakfı diye bir yer 
duyduk, Profesör Lenz benim oraya burs için 
başvurmamı istedi, benim de o zaman daha üç, 
dört tane yayınım var, çok sayıda yayın istiyorlar 
aslında ve en büyük mahsur da başvurunun 
Türkiye’den olması lazım, anlaşma Türkiye ile, bir 
Türk Almanya’ dan alamaz. Ama referans 
mektuplarım falan da çok iyi, böyle olunca bana 
normal bir araştırma bursu veremediler, hoca 
bursu verdiler, araştırma bursunun iki katı. Şansa 
bakın, her zaman şanssızlık olmaz ya. 
 
Tekrar Türkiye’ye döndükten sonra neler 
yaptınız? 
 
Artık Türkiye’ye döneceğim, Profesör Lenz 
Almanya’ da bütün çocuk kliniklerinin beni 
alacağını söylüyor ama ben Türkiye’ye dönmek 
istiyorum. Gitmeden yine Humbolt Vakfı’ na bir 
yazı yazdık Türkiye’de bir laboratuar kurabilmem 
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için gerekli malzemeleri göndermelerini talep 
eden. O zaman tabi hiçbir şey hazır değil, her şeyi 
özel olarak sipariş ediyorsunuz, ebatlarını, 
özelliklerini falan söylüyorsunuz ona göre 
hazırlayıp getiriyorlar. Mikroskop, etüv, su 
banyosu her şeyi gönderdiler ama tabi hiçbiri 
bana ait değil kliniğe ait, benimle birlikte 
klinikteki herkes kullanabilecek, şartla verildi. 
Laboratuara yer olarak da çocuk kliniğindeki 
kullanılmayan süt mutfağını bulduk. Sonra 
laboratuarı büyütmek gerekti, oradaki işçilerin 
çocuklarına baktığım için onlar bana yeni bir bina 
yaptılar laboratuar için, bu şekilde büyüttük. 
 
Fen fakültesinde Emine Hoca vardı, eşi de 
Cerrahpaşa’da biyokimya anabilim dalı 
başkanıydı, çocuklarıyla birlikte dört kişi araba 
kazası geçirdiler sadece kızları kurtuldu. O bana 
ölmeden evvel, o zaman fen fakültesinde yeni 
seçmeli ders olarak insan genetiği diye bir ders 
açılmıştı, beraber o dersi vermeyi teklif etmişti, 
benim de zaten dersim yoktu kabul ettim. Sekiz 
sene boyunca önce Süleymaniye’de eski 
müftülüğün orada sonra da, ben artık 
gidememeye başladığım için Cerrahpaşa’da bu 
dersi verdim. 
 
Bu sırada YÖK tıp fakültelerinde de tıbbi biyoloji 
ve genetik dersleri koydu, onları vermeye 
başladım. Arada Edirne Tıp Fakültesi’nin 
kuruculuğu da var. YÖK bu dersleri koymadan 
önce biz zaten bir bölüm kurduk fizyolojik ve 
biyolojik bilimler diye, amaç laboratuarları 
birleştirip büyütmek, hep beraber çalışıyoruz. 
Ondan sonra Türkiye’deki ilk genetik kürsüsünü 
kurdum, oradan biz iki uzman yetiştirdik. Silivri’de 
bir sağlık ocağıyla beraber enstitü açılacaktı orda 
da yer aldım. Marmara’da da bir dönem genetik 
dersleri verdim. Sonunda emekli olduğumda beş 
yerin başındaydım. İşte ömrümüz böyle alışmakla 
geçti. 
 
Peki çalışmak dışında neler yapardınız, ne gibi 
hobileriniz vardır, tuttuğunuz takımı sormaya 
gerek yok sanırım? 
 
Bir kere kitap okumayı çok severim, 
kütüphanecilikten hoşlanırım, kitaplarımı 
bağışlayarak üç tane kütüphane kurdum, bir 
tanesinin de kurulmasına maddi olarak destek 
oldum babamın köyünde. Müzik dinlemeyi çok 
severim, çok güzel bir plak koleksiyonum vardı. 

Babam da çok iyi bir keman virtüözüydü, amatör 
tabi ama çok güzel çalardı sonra paroksismal 
taşikardiden dolayı bırakmak zorunda kaldı. 
Resim toplamayı severim, iki çekmece dolusu 
koleksiyonum var, yapmayı değil ama. Artık 
çoğunu verdim ama çiçek resimlerinden oluşan 
bir koleksiyonum var onu vermem hala 
saklıyorum. Çiçekçiliği çok severim, fide yetiştirip 
götürüp yazlıktaki bahçeme ekiyorum. Tabi, 13 
yaşımdan beri Galatasaraylıyım, oğlum da öyle 
torunum da ama bir tek damadım Fenerbahçeli. 
 
Son olarak, okuyucularımıza ne gibi önerileriniz 
olabilir? 
 
Derslerinize iyi çalışın, ezbercilikten çok hangi 
bilgiye nasıl ulaşacağınızı öğrenmeye çalışın,  ders 
dışında başka şeylerle de mutlaka ilgilenin, sosyal 
faaliyetlerde yer alın, her türlüsü olabilir. Ben 
mesela Hasta Çocukları Koruma 
Derneği’ndeydim, Gönül Yazar’la beraber her 
sene bir etkinlik düzenlerdik, o hemşire kıyafeti 
giyerdi ben de derneğe destek için şapkayla para 
toplardım, kermesler yapardık, herkes kadın bir 
erkek ben olurdum, bunları da yaptım. Bir dönem 
Türk Pediatri Kurumu’nun da başkanlığını yaptım. 
Yani çalışmayı çok severim, beş dakika çok 
kıymetlidir benim için, sizin için de öyle olmalı. 
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