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1 3 ahriye nezareti Sıhhiye Reisli inden Emekli Arru-

ral Dr . Fuat Keskin, Behring ile çal ı˛ma arkada˛-

lıı etmi˛ bulunduundan, deerl i meslekda˛ ımızı Sua-

diyedeki evinde ziyaret ettik. 

Meslek hayatında ellinci sene jübilesini idrak e t m e 

bahtiyarlı ına, geçen sene kavu ˛mu ˛ olan ve bir müd-

det evel bir hastalık geçi rmi˛ bulunan Amiral Fuada, 

büyük bir ne˛e ve zindelik içinde bularak sevindik 

ve Behring'e ait konu˛tuklarımızı Dirim'de ne˛retmek 

üzere not ettik : 

1889 tarihinde, 20 ya˛ ında, t ıbbiyeyi bitirenle: 

içerisinde en genç çıkanlardan biri olan Dr. Ö m e 

Fuat, bahriyeye daha o zamanlar ayrılmı˛ ve 1893 

senesinde mümarese için Almanyaya gitmi˛tir. Kısa bir müddet Berlinde kal-

dıktan sonra, Bonn dahiliye kliniklerinde çalı˛an Dr. Ömer Fuat, 1894 sene-

sinde Marburg ˛ehrindeki Behring müessesesine gitmi˛t ir. Müessese bu tarihte 

mütevazı ve bir katlı binası içinde bulunuyordu. Fakat Behring'in daha o za-

man Almanya hudutlarım a˛mı˛ olan ˛öhreti, oraya birçok üniversite talebesin 

topluyordu. 

Dr. Ömer Fuat, müessese direktörü olan Behring'e müracaatını ˛öyle < 

la t ıyor : 

c Marburg'a geldi imin etesi günü Behring'in yanına çıktım. Orta boylu 

orta bünyeli, sima hatları bakımından fiarklı ve hattâ Asyal ıy ı andıran sakal!: 

bir zatla kar˛ ı la˛tım. Sıhhatli ve enerjik bakı˛ lari le ve büyük bir nezaketle ben. 

kabul etti. ›lk defa olarak yanında bir Türk doktoru çalı˛masından büyük bu 

haz duyduunu söyledi, ve nerelerde çalı˛tıımı sordu. Kendisine gelmezden, 

evel çalı˛tıım yerlerin isimlerini saydım, sükûnetle dinledi v e : bunların hepsi 

güzel; yapaca ın ız i˛ ile söylediklerinizi ispat etmek için yarın bana, Iaboratu-

varda çalı˛mak için en lüzumlu vasıtaları hazırlayınız, dedi, ve bana müessese-

de yatmak üzere bir oda tahsis etti. 

Sonra beni Marburg'un bir lokantasında ö l e yeme ine davet etti. Behring 

o zaman henüz evlenmemi˛ti. Bekâr hayatı ya˛ ıyanlar gibi, davetlilerini ancak 

dı˛arıdaki lokantalara götürürdü. Muavinini de beraber get i rdi i bu yemekte 

benimle çok yakından ve eski bir dost gibi g ö r ü ˛ t ü . Gayet ne˛eli, fevkalâde 

mütevazı ve gayet nazik bir sohbet içinde birkaç saat geçirdik. 

Ertesi günü laboratuvar hademesi delaletiyle her˛eyi hazırlamı˛ olmakta-
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a e m n u n , profesörü ziyaret ettim. Bir gün evelki Behring ite i˛ ba˛ ında ilk 

defa temas ettiim Behring arasında büyük bir tenakuz vardı. Gayet ciddî, 

sert ve kısa cümlelerle bana ilk nasihati ˛u oldu: Hazır bulunan materiyel üze-

inde çalı˛mak talebelere yakı˛ ır . Bir müessese idare edecek sizin gibi insan-

lar, her˛eyi kendi elile hazırlamak mecburiyetindedirler, dedi ve laboratuvaı 

hademesini ça ı rarak bunların hepsini geri almasını tenbih etti. Bu ilk dersten 

ildiim istifade bütün ömrümce mesaimde rehber olmu˛tur. 

Dr. Ömer Fuat 8 ay kadar Behring'in yanında kalmı˛ ve bu müddet zar-

ımda kendisine hakikî bir çalı˛ma arkada˛ ı olmu˛tur. 

Behring, sabahları pek erken i˛e ba˛ larmı˛ . Fakülte talebesine gösterilecek 

ders için hazırlanacak preparasyonların birçounu Dr. Ömer Fuat 'a hazırlatır 

e talebeye verilecek izahatta iki muavini ile birlikte onu da çalı˛tırırmı˛ . Kısa 

bir zaman zarfında kendisine büyük bir itimatla ba lanan Behring, müessese-

sinde bulunduu müddetçe Ömer Fuat 'a yaptırdı ı birçok preparasyonları, mü-

essesenin koleksiyonuna koymak üzere saklarmı˛ . A k ˛ a m geç vakte kadar mü-

essesede me˛gul olan Behring, pazar günleri 'de önce müesseseye urar, sonra 

her˛eyi yolunda g ö r m ü ˛ insanların d u y d u  u huzur içinde ve çok defa muavin-

lerile beraber civardaki ˛ehirlere gezmeler yaparmı˛ . 

Dr . Ö m e r Fuat difteri bahsi hakkındaki dersin intibalarıni ˛öyle anla t ıyor : 

Difteri serumu ke˛ fedi ld i henüz birkaç sene geçmi˛t i , serum bahsini ta-

lebeye anlatırken, (birkaç sene evel difteriye kar˛ı serum bulunmu˛tur. Alınan 

iyi neticeler bu hastalıkla mücadele için elimize iyi bir silâh vermi˛tir. ›lk tec-

rübelerde ˛u neticeler alınmı˛tır. Sonraki tecrübeler ˛u ˛eki lde sona ermi˛tir. ) 

gibi cümlelerle konu˛uyor ve kendisinden hiç bahsetmiyordu. Her cümlenin 

sonunda talebe büyük bir heyecan içinde üstadı alkı˛ l ıyor, o yine ayni mütevazı 

eda ile dersine devam ediyordu.> 

Dr. Ö m e r Fuat gece yanlarına kadar çalı˛tıı Behring laboratuvarlaı ında 

geçirdi i istifadeli ve ˛imdi mazive karı˛mı˛ hatıralarını dünkü gibi anlattıktan 

sonra bir fıkra ilâve etti : 

«Ra˛it Tahsin merhum bir kongreden dönü˛ te M a r b u r g a gelece ini bildir-

mi˛ti. Pazara tesadüf ettii ve profesör de o pazar laboratuvara uramıyacamı 

söyledi i için istasyonda kendisini kar˛ıladıktan sonra ˛ehri gezdirdim, ve ertesi 

günü Heidelberg'te bulunan Dr. Hakkı fi inasiye gitmak üzere uurladım ve 

îaboratuvardaki vazifeme ko˛ tum. Profesörün ilk i˛i bir gün evel nerede oldu-

umu sormak oldu. Kendisine vaziyeti anlattım. Misafiri kar˛ ı lamakla iyi bir˛ey 

yaptınız, fakat onu da laboratuvara kadar getirmekle hem müesseseyi gezdirmek, 

hem de vazifeyi ihmal etmemek suretile daha iyi bir i˛ yapmı˛ olabilirdiniz, 

dedi . Yanında bulunduum müddet zarfında Behring'in bana ikinci ihtarı da 

bu oldu. > 

Dr. Ömer Fuat, birçok tanınmı˛ Alman âlimleri ile Behring'in daha o za-

man sıkı münasebetleri olduunu, bu meyanda Salvarsan kâ˛ifi Ehrlich'i Beh-

ring'i ziyaret edenler arasında tanımak fırsatına mazhar olduunu söyledi. 
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Fransız âlimi Roux ile Behring'in muhaberelerini hatırlıyor, bu Fransız âli-
minin daha o zaman Behring'in difteri toks'nini bulmak ve serumunu ke˛fetmek 
suretile eldeettii muvaffakiyetin Fransada kendisi tarafından tatbik edildiini tas-
dik ettiini ilâve etmektedir. 

Behring gibi büyük bir âlimin çalı˛ma tarzına bir misal olmak üzere Or. 
Omar Fuat ˛u fıkrayı da ilâve etti : 

«Bir gün bir ˛ehir hastanesinde kolera ˛üphe edilen bir vaka görülmü˛ 
Hastadan alınan maddei gaita bize de gönderildi. 8 saat sonra hastalıın ko-
lera olmadıını tesbit ettim. Ayni neticeler ba˛ka laboratuvarlarda da teyit edil-
di ve bu hadise Behring'in bana olan itimadını arttırdı. 

Yine bir gün bir ˛arbon ˛üphesi ile yaptıımız muayenede mikroskop pre-
parasyonunu kendisine gösterdiim zaman kültür ile de tahkik edip etmediimi 
sordu. Mikroskopla bu kadar a˛ikâr müsbet olan bir vakayı koca âlimin ayrıca 
tetkike lüzum görmesine hayret ettim. Fakat kültür muayenesini yapıp da menfi 
netice aldıktan sonra Behring'in tavsiyesinde ne kadar haklı olduunu anladım.^ 

Dr. Ömer Fuat Behring ile olan çalı˛ma birliinden sonra Erlangen'de bir 
müddet kalıp Istanbula döndüünü ve 1898 senesinde Etfal hastanesine tayin 
edilerek 1909 senesine kadar hastanede vazife gördüünü, bu esnada 1907 se-
nesi yaz aylarında Behring'in 3 hafta için Istanbulu ziyarete geldiini söyliyerek 
bu ziyarete ait hatıralarını ˛öyle anlattı : 

«Behrin Parapalas otelinde kalıyordu. ›lk defa olarak geldii ›stanbuldan 
çok hazetmi˛ti, burada 20 gün kadar kaldı. fierefine Etfal hastanesinde mükellef 
bir merasim yapıldı ve büyük âlime ayrıca hükümet tarafından ni˛an verildi. » 

ATEBR 
Pour injectione 

Zerk ˛eklinde kullanılmak 
üzere, malarya tedavisinde 

ideal ˛izont ilâcı. 


