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Prof. Dr. 
N. Ahmet Erözenci 
ile hitapları üzerine 
söyle˛i... 

Umut B. TURANI 

Prof. Dr. N. Ahmet Erözenci hekimlik 
mesleinin insanlarla ileti˛ime 
girmesini saladıını, bunun da 
konusu insan olan yazarlık ura˛ını 
desteklediini belirtiyor. 
Öykülerinde çok güçlü bir insani 
duyarlılık bulunan Ahmet 
Erözenci'nin son kitabı olan "Bir 
Kaçı˛tır Ya˛amak" isimli eserinin 
filme alınma çalı˛maları devam 
etmekte. Kimi zaman didaktik, kimi 
zaman ˛iirsel bir anlatım tarzı 
kullanan Erözenci'nin eserleri A fa 
Yayınları tarafından okura 
sunulmakta. Hekim kimliinin 
yanında edebiyatçı kimlii de çok 
aır basan ve geni˛ okur kitlelerinin 
beenisini kazanan Sayın Erözenci 
ile eserleri üzerine güzel bir söyle˛i 
gerçekle˛tirdik. 

Dier hekim yazarlarımızın birçou-
nun aksine sizin yazar kimliini ile 
hekim kimliiniz ayrılmı˛ durumda. 
Örnein; mesleki anılarınızı ya da se-
yahatlerinizi anlatmıyorsunuz. Dola-
yısıyla yazar kimliiniz mesleiniz-
den baımsız olarak geli˛mi˛ durum-
da. 

Meslek anılarını yazmak bir anlamda ya˛a-
dıklarını belgelemek gibi. Bence bu tip ya-
zılar özya˛am anlatıların parçası olmalı. 
Özya˛am anlatıları Türkiye'de eksik olan 
bir alan. siyasetçilerden tutun sanatçılara 
kadar, toplumda öne çıkmı˛ olan herkes 
özya˛am öykülerini yazmalı. Bu sayede in-
sanların nereden nereye geldiklerini, neyi 
hangi motivasyonla yaptıklarını örenebili-
riz. Zaten danı˛manı olduum yayınevinde 
böyle bir seri hazırlıı içindeyiz. Yazdıkları-
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Küftür ve hattat 

Prof. Dr. N. flhmet 

€RÖZ€NC›  K›MD›R? 

1956 yılında ›stanbul'da dodum. 1975 yı-
lında ›stanbul Üniversitesi Cerrahpa˛a Tıp 
Fakültesine girdim ve 1981 yılında mezun 
oldum. 1982 yılında aynı hastanenin Ürolo-
ji Anabilim Dalında uzmanlık eitimine 
ba˛ladım, 1990de uzman. 1993'de doçent 
ve 1999'da da profesör oldum. Uzmanlık 
eitimim esnasında 1986-1990 yıllan ara-
sında dei˛ik sürelerde University of Texas 
M.D. Anderson Cancer Institute'de çalı˛tım. 
American Urological Association. European 
Assenüation of Urology, Societe Internati-
onal d'Urologie, Türk Üroloji Demei üyesi-
yim, Üroonkoloji Demei yönetim kumlu 
üyesiyim. Cerrahpa˛a Tıp Fakültesi Dergisi-
nin yardımcı editörüyüm ve be˛ ayn dergi-
nin de yazı kumlunda görevliyim. 
Edebiyatla salt bir okuyucu olmaktan öte il-
gilenmem lise yıllarında ba˛ladı. ›lk öykü-
mü 1974 yılında yazdım, bu öykü yıllar son-
ra da Kaleydoskop (1998) isimli öykü kita-
bımda yayımlandı. 1974-1990 yıllan arasın-
da yazmayı sürdürdüm ancak yazdıklarımı 
bir yerde yayımlatmak için çaba gösterme-
dim. I99O yılında ise ilk kez yayımlatmak 
amacıyla yazmaya ba˛ladım ve 1992de ilk 
kitabım olan "Sadece bir gece istiyorum" 
AFA Kitabesi tarafından yayımlandı. Bunu 
1996da "ve yalanlar ve sessizlik", 1998'de 
"Kaleydoskop" ve 2000 yılında "Bir kaçı˛tır 
ya˛amak" isimli kitaplar izledi. 
Edebiyatın yanı sıra fotorafçılıkla da ilgi 
alanım içine giriyor, 1991 ve 1993'de iki 
bireysel sergi açtım, zaten kitaplanndaki 
doa veya mekân tasvirleri için yazmadan 
önce olayın geçtii yerlere gidip onlarca 
çekim yapmayı hâlâ sürdürüyomm. 

ma gelince: Ben yazar olmaya çalı˛ıyorum, 
özya˛am öykümü anlatma, anılarımı nak-
letme veya gezi notlarımı yazma pe˛inde 
deilim (kaldı ki gezi notları yazıldıında 
da, yazan biri profesyonel gezgin deilse, 
turizm kitaplarında verilen bilgilerden öte, 
ki˛isel bir dokunu˛ olması gerekir). Çok ge-
ni˛ bir tanımı olmasına kar˛ın yazarlıın 
ana öelerinden biri "fiction" olarak isim-
lendirilen eserlerden geçiyor. Yapmaya ça-
lı˛tıım da bu: bir konu yakalayıp, hayal 
karakterlerle o konuyu i˛lemek, bunu ya-
parken de günceli yitirmemeye çalı˛mak, 
yani yarattıım sanal konuya a˛ırı derecede 
dalmamak. 

Kitaplarınızda yer yer karamsar bir 
portre çiziyorsunuz. Hayatı gerçek 
ten anlamsız ya da göründüünden 
daha basit algıladıınız zamanlar olu-
yor mu? 

Yazdıklarımı ya˛amın dei˛ik öelerini kur-
gusal bir ˛ekilde nakleden eserler olarak 
görüyorum: ya˛amın içinde karamsarlık da 
var. anlamsızlık da var, basitlik de var, mut-
luluk, doluluk, co˛ku da var. Aslında ke˛ke 
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olması gerektii kadar basit olsaydı hayat 
ama ya˛adıımız ülkede sosyal ko˛ullardan 
tutun ekonomik duruma, bazı özel televiz-
yon kanallarında yapılan programların içe-
riinin bo˛luundan katledilen Türkçeye. 
siyasilerin duyarsızlıından "ben yapacaı-
mı yapayım, nasıl olsa yanıma kâr kalır" 
yakla˛ımının geçerli olmasına kadar her 
˛ey o denli karma˛ık hale getiriliyor ve bi-
ze sorunsal bir ˛ekilde sunuluyor ki, sıra-
dan bir insanın önünde ya bu sorunlarla 
ura˛ıp depresyona girme ya da bir anlam-
da kaçı˛ ya˛ayıp olayı basite indirgeme se-
çenei kalıyor. Benim yaptıım sorunların 
varlıını reddetmeden ama depresyon bata-
ına da saplanmadan, basit ˛eylerlede mut-
lu olunabileceini ve ya˛amın sürebilecei-
ni ortaya çıkarmak. 

Öykülerinizin çatısını sıradan insan-
ların; sizin kendi deyiminizle ya˛a-
dıkları küçük öykücükler olu˛turu-

yor. Bu yönünüzle eserlerinizden sev-
diinizi anladıımız Sait Faik tarzın-
da yazdıınızı söyleyebilir miyiz? 

Sait Faik. Haldun Taner ve Aziz Nesin ba-
na okumayı ve yazmayı sevdiren yazarlar. 
Ba˛langıçta her üçüne de öykünme vardı 
yazdıklarımda, o dönem yazdıklarımın ço-
unu yayımlamadım. Kitabımdaki öyküle-
rin bazılarında hâlâ bu üç ustanın havası 
olabilir ama onlar gibi yazmak benim için 
ula˛ılması olanaksız bir seviye, kimsenin 
de onlar gibi yazabileceini sanmıyorum. 
Ama sıradan insanlan yazdıınızda ister is-
temez benzerlikler oluyor; devir dei˛se de 
sıradan insanın ya˛adıkları dei˛medi. O 
hâlâ küçük ˛eylerle mutlu oluyor, küçük 
˛eylere üzülüyor, en kötü gününün ak˛a-
mında bir rakı kadehinde kahkaha atıp ya-
˛adıklarını unutabiliyor, piyango bileti aldı-
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gı günden çekili˛ gününe kadar kazanaca-
ı parayla neler yapacaının hayalini kuru-
yor; daha da ötesi, bunu yıllardır, hiç bık-
madan her ayın dokuzundan, ondokuzun-
dan ve yirmidokuzundan önceki günlerde 
yapıyor, altı otuz vapuruna herkesten önce 
binmek istemesinin nedeni açıkta yer bu-
lup denizi seyrederken sigarasını içebil-
mek... 

Öykülerinizin bir kısmı, yazarının ya-
˛amından alınmı˛ izlenimini veriyor 
Bu tespit doru mu? 

Ya˛adıklarımdan bazı öeleri yazdıklarıma 
aktardıım doru ama hiçbir zaman bire 
bir deil bu aktarmalar. Ya˛adıklarımı, çev-
remdeki ki˛ilere yönelik gözlemlerimi yaz-
dıklarımı, karakterlerimi güçlendirmek için 
kullanıyorum, ama kullandıım dil birinci 
tekil ˛ahıs olduu için çou zaman, "yaz-
dıkların ya˛amın mı?" sorusuyla kar˛ıla˛ı-
yorum: zaten bu yüzden son kitabıma 
uzun bir giri˛ yazdım. 

Kitaplarınızda çok youn bir duyarlı-
lık var. Okurlarınızın sizi sevmesinde-
ki en önemli etken, duyarlılıklarınızı 
iyi yansıtabilmeniz mi? 

Bence duyarlılıklarımı iyi anlatabilmem ol-
duu kadar karakterlerime duygular yükle-
mek ve onlara duygularını ön yargısız ola-
rak, çekince olmadan ya˛atmak. Ülkemizde 
maalesef hâlâ insani bazı duyguları hisset-
menin ayıp olduu kanısında olanlar var. 

Öykülerinizde yer yer politik gönder-
meler ve daha iyi bir dünya özlemi 
var. Politik mesaj vermek birincil 
amacınız olmasa da, daha iyi bir dün-
ya özlemi, politik göndermeleri ge-
rekli kılıyor sanırım. 

Aslında daha iyi bir Türkiye özlemi politik 
göndermeler yaparak deil, siyasi erki elle-
rinde tutanlarla birlikte, toplum olarak, 
hep birlikte, "herkes için daha iyi bir Tür-
kiye" ba˛lıı altında olmalıydı. Ama kullanı-
lan kelimelerin aynı olmasına kar˛ın tanım-
ların ki˛iden ki˛iye dei˛tii toplumumuz-
da, daha iyi bir Türkiye yaratılması için ba-
˛ı çekmesi gerekenler, salt kendileri için 
daha iyi bir Türkiye yaratma çabasında ol-
duklarından politik göndermeler kaçınıl-
maz oluyor. 

Dirim okurlarına müjdeleyejeiniz 
yeni çalı˛malarınız var mı. 

Son kitabım olan "Bir Kaçı˛tır Ya˛amak'ın 
film çalı˛maları sürüyor. Önümüzdeki sene 
ya˛am denemelerini içeren çalı˛mamı yayım-
lamayı umuyorum, altıncı bir romanın ise ön 
çalı˛malarını sürdürüyorum bu günlerde. 

Hekimlik yaparken yazarlık ura˛ını-
zı da sürdürmek zor oluyor mu? 

Benim konum insan. Hekimlik yazmamı 
salıyor, yazmak da insanlarla daha fazla 
ileti˛ime girmeyi, zorluk bir yana. hekimlik 
ve yazarlık birbirlerini destekliyorlar. 
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Gaz fiikayetleri ve Sindirim Yetersizliklerinde 
•i 

Aklif madde: 170 mg Paitkrcatın (5300 Amylase. 6500 Lipase. 400 Protease L I P l nıiclenı 310 mg Sılıkon-Kuruin/'du ›til mg Dımclılpolısıloksarı 
Farmakolojik fttcUlkleri: Pankrroflai içersinde pankreasın doal cn/ımlen ulun Lipase. Amylase. Pmtcasc yüksek uranda bulunur Bu en/imler 
aiu besin maddeleri utan proteinlerin karbonhidratların ve yaların sındınmlennı salar, pruteınlenn sındınmındc nalurel duedonum suyu gıhı yo/ucu 
hır elkı pus I erirler Pankrcot1.il' in bile˛iminde bulunan, resorhe utmayan, /ararsı/, akiıvc edilmi˛ Dıınctılpulısıkıksan maddesi, en ulak kopuu hı/la 
darılır Kimyaca ve farmakolojik olarak inen olup. harsaklarda rt/uıbc olmadıından yok ı˛ı uiummul edilir 
Fndfkasyunlan: Sindirim ho/ukluklanna balı gay ˛ikayetten Aemfaji-llava yutma Ya-proicın-karbonhidrat ha/mının buruklukları. Pankreas 
˛ctcrsı/lıklen Ameliyal Öncesi ve sonrası ga/ ˛ikayetleri. Fa/la /a man M/ yemee balı olan fıu/nmı/lıklar Karın ıçı urganlarının radyolojik 
iriliklerinden um,e ga/ giderin olarak. 
kunt rend ikasy unları: Preparal içindeki maddelerden herhangi hınsinc. o/ellıkle proteinlere a˛ın duyarlılıı olduu bilinen ki˛ilerde konırendıkedıı 
I yanlar Ihık-mU-r: Drajeler çinenmeden yululmalıdır Hamilelerde ve em/iren annelerde kullanılması gerekliinde, salayacaı yarar/arar dı˛kısı 
go/ önüne alınarak kullanılmalıdır 
Yan Elkller/Advera Etkiler: Gastroıniestınai kanalın doal yapısını bu/abı lir Nadiren bulanı ı. kusma a˛ırı duyarlılık reaksiyonları uksımu. 
laknmasyon veya den dokunlulen gıbıl yapabilir. Fa/la do/lan diarc. hı penin konin. hı penin semi sapabilir Aı/ muko/a ımiasyonu ve stomaiıl 
olu˛turabilir 
Kullanım fiekli/Dozu: Do/ hastanın durumuna gore ayarlanmalıdır Yemeklerde 1-2 draje çinenmeden yutulur Röntgen çekimle ga/ bulunmaması 
iyin çekimden imce 2 gUn. cimde 3-4 kere 2 draje ve çekim gunıı sabahı ay olarak 2 draje alınır 
t i c a r i T a k d i m fiekli ve A m ba l a j Muhtevası:  20 drajelik aluminium Tup 
Saklanma Ko˛ulları: ›laçlan çocukların en˛cmcyeceı yerlerde, ambalajında 25t"nin alımdaki oda sıcaklıında saktayım/ 
Lisans Sahihi: SOLVAY PHARMA 
Ruhsat Sahihi: Dr F. Ink ilaç Sanayii M T K . I id filı ›STANBUL 
›mal yeri: l'lanialarma Bitkisel ›laç Sanayi A fi Düzce 
Ruhsat Tarihi ve No: II.11.1970 • 105/99 

Reçele ile satılır. 
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IBS 
semptomlarına 

kar˛ı güçlü 
etkinlik! 

dicetel 
pinaverium bromide Formülü: 

1 ilim tablet: 
Akllf Madde: 50 mg Pinaverium Bromide 
Yardımcı madde: Sunset Yellow, tıtandioksıt 
Farmakolojik Özellikleri: Dicetel (aktif madde olan Pinaverium Bromide) gastrointestinal kanal üzerine selektif olarak etki ya-
pan antispazmodık ve müskülotropik maddedir. Kalsiyum antagonist! özelliklen vardır. Mide sekresyonunun hacmini dei˛tir-
meden asit debiyi azaltır. Mide bo˛almasını çabukla˛tını Dicetelde antıkolınerjık tipte yan etkiler yoktur. Bu nedenle glokom-
lu ve prostat hipertrofıli hastalarda da kullanılır. Kalp üzerine hemodmamik veya clcktrofizyolojik etkisi yoktur. Pinaverium 
Bromide'in gastrointestinal kanaldan emilimi az olur. en yüksek senim konsantrasyonuna 1 saate varılır. Atılım safra yolu ile 
olur. Eliminasyon yan ömrü 3-4 saatir. Plazma proteinlere <F9X oranında balanır. 
I sarılar Önlemler: Doktora danı˛madan kullanılmamalıdır. Sadece cn˛kınler kullanabilir. Tabletler kın (manialıdır. Tabletler çi-
nenmeden su ile yemek esnasında yutulmalıdır. 
Hamileler. I m/irenlerde ve çocuklarda kullanımı: Hamilelikte Konanımı: Hayvanlarda. Pinaverium Bromide ile teratojenite ça-
li-in.il.in yapılmı˛tır. Herhangi bir fota) anormallik gözlenmemi˛tir. Buna ragmen Dicetel emniyet açısından hamile olan kadın-
lara verilmemelidir. Emzirenlerde: ›nsan sülüne ilacın geçtii bilinmektedir. Pekçok ilaç insan sütüne geçmesi nedeniyle em-
ziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır Çocuklarda Kullanımı: Etkinlii ve güvenilirlii kanıtlanmadıından çocuklarda kulla-
nılmamalıdır. 
Yan etkiler/Advers etkiler: Dicetel'in istenmeyen etkilen nadirdir. Gastrik rahatsızlık, aız kuruluu ve konstipasyon, çok na-
dir minör sindirim rahatsızlıkları yapabilir. Pek çok vakalarda, bunlann Dicetel ile bir balantısı olmadıı bildirilmi˛tir. Çün-
kü bu semptomlar hastalıkla balantılıdır. Normal kullanım ˛artlannda lokal ülsere veya irrilasyona neden olan özafagusa ya-
pı˛ma olayı meydana gelmez. Ancak hastanın kullanma ˛ekli özenle takip edilmelidir. 
Kullanım fiekli ve Dozu: Genellikle günlük doz 3 tablettir. Yemek esnasında günde 3 defa I er tablet çinemeden su ile yu-
tulur. Doz doktor tedavisi ile hastanın ihtiyacına göre ayarlanabilir. 
Saklanma Ko˛ullan: ›laçlan çocukların eri˛emeyecei yerde. 18-25 C'de ve ambalajında saklayınız. 
Ticari takdim ˛ekli ve ambalaj muhtevası: 40 film tablet blister ambalajda. 
Ruhsat Sahibi: Dr F. Frik ›laç San. ve Tic. Ltd. fiii. 
Hasanpa˛a - ›STANBUL 
Ruhsat Tarih ve No: 23:06.1993 - 164/85 
Lisans Sahibi: SOLVAY PHARMA 
›mal Yeri: Yeni ›laç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.fi. Esenyurt - ›STANBUL 

Reçete ile satılır. 
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