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Doç. Dr. 
Levent Mete 
ile psikiyatri, edebiyat 
ve kitapları üzerine... 

Umut B. TURANI 

Doç. Dr. Levent Mete'nin edebiyata 
ilgisi lise çağlarında başlamış. 
Edebiyat öğretmeninin "mutlu olmak 
istiyorsan yazmaya devam et ve bu 
işle ilgili bir meslek seç" demesi 
üzerine Tıp Fakültesini seçtiğini 
anlatıyor Levent Mete. Sonra 
ekliyor: "Mesleğim yazma uğraşımı 
destekliyor ve bir yazar olarak beni 
besliyor." Levent Mete 'nin kitapları 
Orhan Pamuk, Oğuz Atay gibi 
edebiyatımızın önemli isimlerinden 
de eserlerini yayınlamakta olan ve 
seçtiği yazarlar konusunda titiz 
davranmastyla bilinen, İletişim 
yayınlarından çıkmakta. Hekim 
kimliğinin dışında, yazar kimliği ile 
de kendini kanıtlamış Sayın Levent 
Mete ile mesleği ve eserleri üzerine 
bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Lise müfredatı açısından bakıldığın
da, kimliğiniz edebiyatla fen arasın
da bir yerde duruyor. Bir tarafta Fen 
Lisesi, tıp eğitimi ve şizofreni araştır
maları var. Şizofreniyi ve depresyonu 
konu alan birer kitap yazmışsınız. 
Öte yandaysa öyküler, denemeler ve 
son olarak da bir roman. Kendinizi 
hangi tarafa daha yakın hissediyorsu
nuz? Edebiyat mı fen mi, ya da daha 
şık bir söyleyişle, sanat mı yoksa bi
lim mi öncelik taşıyor? 

Benim de kafamı meşgul eden bir soru bu. 
Başarıyı fen dersleri üzerinden ölçen bir 
eğitim sisteminin en koyu bölgelerinden 
geçtim. Fen Lisesi, bilim adamı yetiştirmek 
için kurulmuş bir okuldu. Oradaki üç yılım
dan aklımda en çok kalanlar voleybol maç
larıyla, resim ve kompozisyon dersleri ol-
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9(ü(tür ve Sanat 

Doç. Dr. LEVENT METE 
KİMDİR? 

1958 İzmir doğumlu. Ankara Fen 

Lisesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi 

mezunu. Psikiyatri uzmanlık eğiti

mini Ege Üniversitesi Tıp Fakülte

sinde tamamladı. 1996'da doçent 

oldu. Şizofrenik zihnin yapısını 

araştıran çalışmalarıyla 1993 yılın

da Türk Psikiyatri Dergisi ve 

1998'de Türkiye Psikiyatri Derne

ği araştırma ödüllerini kazandı. Bi

limsel dergilerde yayınlanmış çok 

sayıda makalesi var. Bir derginin 

yayın kurulunda ve dört derginin 

danışma kurullarında yer alıyor. 

1995 yılından başlayarak çeşitli 

dergi ve gazetelerde deneme ve 

öyküleri yayınlanıyor. Şizofreni: 

En Uzak Ülke (1988), Depresyon: 

Hüzünden Melankoliye (1999) ve 

Aşk Romanları Yazan Adam 

(2000) adlı kitapları İletişim Yayın

ları tarafından yayımlandı. Halen 

İzmir Atatürk Araştırma ve Eğitim 

Hastanesinde psikiyatri klinik şefi 

olarak görev yapıyor. 

du. Mezun olurken edebiyat öğretmenimiz 
beni odasına çağırıp, mutlu olmak istiyor
san yazmaya devam et ve bu işle ilgili bir 
meslek seç demişti. Tıp fakültesini seçtim. 

Sîzce bu uygun bir seçim mi? 

Şimdi uygun olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü, yazarlıkla doğrudan ilgili bir mes
lek yok aslında. Belki her mesleğin yazma 
pratiğiyle kendine özgü bir ilişkisi olduğu 
söylenebilir. Edebiyat, yaşamın diğer bir 
sürü ayrıntısı arasından, kentin içinden ge
çen bir ırmak gibi sessizce akıp gidiyor. 
Hangi işle uğraştığınız ya da nasıl bir hayat 
yaşadığınız hiç önemli değil. Çok değişik 
yollardan dolanıp oraya çıkabilirsiniz. Bun
dan sonrası yeteneğinize bağlı. Sınırlı bir 
gücünüz varsa, edebiyata ilgi duyan bir 
doktor olarak kalırsınız örneğin. Eğer ger
çekten iyiyseniz, bir yazara dönüşürsünüz 
ve artık kimse eskiden ne iş yaptığınızla il
gilenmez. 
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'Küttür ve Sanat 

Levent Mete 

Aşk Ror 
Yazan Adam 

Psikiyatrinin özel bir yeri var mı, 
peki? 

Bence var. Hem olumlu hem olumsuz an 
lamda. Öncelikle, psikiyatri diğer tıp dalla
rından farklı olarak, insanın organik olma 
yan yanıyla da ilgileniyor. Tanı ve tedavi 
için buna zorunlu. Hekimce bir ilgiyle de 
olsa. öyküler içinde dolaşıyor, boyuna yen 
kişiler ve yaşantılarla karşılaşıyorsunuz 
Bu, işin olumlu ve bir yazar açısından bes
leyici yanı. Ancak aynı zamanda, söz konu 
su öyküleri, zihninizde boyuna işleyip du 
ran bir sınıflama makinesinin çarkları ara 
sında öğüterek yeniden düzenliyorsunuz 
Hekim kimliğiniz sizi, bakış açınızı karşı 
nızdaki kişinin sorununa doğru daraltmaya 
zorluyor. Aşırı basitleştirmelerden kaçın
mak için "Her birey kendine özgüdür" tü
ründen tekerlemeler kullansanız da işin 
doğası böyle. 

Edebiyat ve psikiyatriyi yan yana 
koyduğunuzda, edebiyatın insanı da
ha kapsamlı bir biçimde anladığını 
söylüyorsunuz öyleyse. 

En azından daha özgür bir biçimde. Psiki
yatrinin insan ruhuna bakan mikroskobu 
psikanalizdir. Ruhsal dokunun en ince ay
rıntılarını onunla görebilirsiniz. Ancak psi
kanaliz işe yarama ve iyileştirme zorunlu
luğu tarafından sınırlanmış ve disipline 
edilmiştir. Söz konusu zorunlulukların iki
si de içinde bulunulan döneme egemen 
olan toplumsal güçlerin ve akımların etkisi 
altındadır. Dolayısıyla, sizden beklenen be
lirli bir insan modeline bakarak tanımlama
lar yapmanız ve onun dışında kalan bölüm
leri, içeride kalanlar lehine olabildiğince 
azaltmanızdır. Edebiyatsa. bilinçdışından 
çıkıp gelen materyali, bilince çıktığı haliyle 
olduğu gibi bırakma lüksüne ve özgürlüğü
ne sahiptir. 

Levent Mete 

Depresyon 
Hüzünden 
Melankoliye 

iletişim 
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ve Sanat 

Bu durum diğer sanat dalları için de 
söz konusu. 

Elbette öyle. Ancak burada edebiyattan söz 
ettiğimiz için konuyu onunla sınırlamaya 
çalışıyorum. Ayrıca, şimdiye kadar yalnızca 
insanın ruhsal boyutunun kavranması üze
rine konuştuk. Edebiyatın tüm diğer disip
linlere doğru sorunsuz bir genişleme ola
nağı taşıdığı da dikkate alınmalı. 

Beğendiğiniz yazarlar kimler? Daha 
çok kimleri okuyorsunuz? 

Gençlik yıllarımda Dostoyevski ve Kaf-
ka'dan etkilenmiştim. Daha sonra Borges 
ve Marquez'in hemen tüm yazdıklarını 
okudum. Şimdilerde özel bir ayrım yapma
dan okuyorum. Türk yazarlardan Bilge Ka
rasu ve Orhan Pamuk'u beğeniyorum 

Yazarlık serüveninizden kısaca söz 
edebilir misiniz? Nasıl başladınız? Ne 
zamandan beri yazıyorsunuz? 

Çocukluğumdan beri edebiyata ilgi duy
dum. Yalnızca yakın çevremle paylaştığım 
kısa öyküler ve şiirler yazıyordum. 1995 yı
lında Cumhuriyet Gazetesi'nin Bilim Tek
nik ekinde bir yazım yayınlandı. Daha son
ra aynı yerde ve başka dergilerde yayınla
nan çok sayıda deneme ve öykü yazdım. 
Ardından psikiyatrideki birikimimi öyküler 
içinden geçirerek aktaran iki kitabı, "Şizof
reni: En Uzak Ülke" ve "Depresyon: Hü
zünden Melankoliye"yi yazdım. İlk roma
nım "Aşk Romanları Yazan Adam" geçtiği
miz yıl yayınlandı. 

Bu arada yeni çalışmalarınız var mı? 

Elimde henüz bitirdiğim bir roman ve bir

kaç yıldır biriken öyküler var. Romanın 

bu yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağını 

umuyorum. Öyküleri bir kitap kapsamına 

ulaşınca yayınlayacağım. Ayrıca, az önce 

söz etmiş olduğum denemelerden oluşan 

bir kitap da yayın aşamasında. 

Son bir soru: Neden Aşk Romanları 
Yazan Adam? 

Önceleri bunun bir rastlantı olduğu kana-

atindeydim. İlk iki kitabım yayınlandıktan 

sonra bir gün yayınevinden arayıp, roman 

yazmayı düşünüp düşünmediğimi sordu

lar ve ben de oturup bu kitabı yazdım. Bu 

anlamda, "Aşk Romanları Yazan Adam" 

benim açımdan bir yazarlık denemesiydi. 

Dolayısıyla onu, dil kullanımı, kişilik ya

ratma ve kurgu ustalıkları konusunda 

kendimi sınamak amacıyla yazdığımı dü

şünüyordum. Ancak, zaman geçtikte, bir 

romanın insanın içinde nasıl gizlendiğini 

ve fırsat bulduğunda neredeyse kendili

ğinden ortaya çıkıp, yazara rağmen olu

şup hayata karışabildiğini anlama fırsatım 

oldu. Şimdi onun. tüm hayatımın değilse 

de hayat defterimdeki epeyce bir sayfanın 

muhasebesi olduğunu düşünüyorum. İyi 

ki edebiyat var. Kendi içime bakmak için 

herhalde daha parlak bir ışık bulamaz

dım. 
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Gaz Şikayetleri ve Sindirim Yetersizliklerinde 

Aktir madde: 17(1 mg Pankrealin (5500 Amylase; 6500 Lipase. 400 Protease F.İ.P. Üniteleri) 310 mg Silikon-Kurutoz'da 80 mg Dimetilpolisiloksan. 
Farmakolojik Özellikleri: Pankreoflat içerisinde pankreasın doğal enzimleri olan Lipase. Amylase. Protease yüksek oranda bulunur. Bu enzimler 
ana besin maddeleri olan proteinlerin, karbonhidratların ve yağların sindirimlerini sağlar, proteinlerin sindiriminde nature! duedonum suyu gibi çözücü 
bir etki gösterirler. Pankreoflat'ın bileşiminde bulunan, resorbe olmayan, zararsız, aktivc edilmiş Dimetilpolisiloksan maddesi, en ufak köpüğü hızla 
dağıtır. Kimyaca ve farmakolojik olarak ineri olup, barsaklarda rezorbe olmadığından çok iyi tahammül edilir. 
Endikasyonları: Sindirim bozukluklarına bağlı gaz şikayetleri Aerofaji-Hava yutma, Yağ-proıein-karbonhidrat hazmının bozuklukları. Pankreas 
yetersizlikleri. Ameliyat öncesi ve sonrası gaz şikayetleri. Fazla zamansız yemeğe bağlı olan hazımsızlıklar, Kann içi organlarının radyolojik 
tetkiklerinden önce gaz giderici olarak. 
Kontrendikasyonlan: Preparal içindeki maddelerden herhangi birisine, özellikle proteinlere aşın duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. 
Uyanlar/Önlemler: Drajeler çiğnenmeden yuıulmalıdır. Hamilelerde ve emziren annelerde kullanılması gerektiğinde, sağlayacağı yarar-zarar ilişkisi 
göz Önüne alınarak kullanılmalıdır. 
Yan l\l kiler/Ad vers Etkiler: Gastrointestinal kanalın doğal yapısını bozabilir. Nadiren bulantı, kusma, aşın duyarlılık reaksiyonları (aksırma. 
lakrimasyon veya deri döküntüleri gibi) yapabilir. Fazla dozları diare. hiperürikozüri, hiperürisemi yapabilir. Ağız mukoza ırritasyonu ve stomatit 
oluşturabilir. 
Kullanım Şekil/Dozu: Doz hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır. Yemeklerde 1-2 draje çiğnenmeden yutulur. Röntgen çekimle gaz bulunmaması 
için çekimden önce 2 gün. günde 3-4 kere 2 draje ve çekim günü sabahı aç olarak 2 draje alınır. 
Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası: 20 drajelik aluminium Tüp. 
Saklanma Koşullan: İlaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde, ambalajında 25"C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. 
Lisans Sahİbİ: SOLVAY PHARMA 
Ruhsat Sahibi: Dr F. Frik İlaç Sanayii ve Tic. Ltd. Şü. İSTANBUL 
imal yeri: Plantafarma Bitkisel İlaç Sanayi A.Ş. Düzce 
Ruhsat Tarihi ve No: 11.11.1970 - 105/99 

Reçete ile satılır. 3 F. FRIK 
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İBS 
semptomlarına 

karşı güçlü 
etkinlik! 

dicetel ® 

pinaverium bromide Formülü: 
1 film tablet: 
Aktif Madde: 50 mg Pinaverium Bromide 
Y a r d ı m c ı madde: Sunset Yellow, titandioksit 

Farmakolojik Özellikleri: Dicetel (aktif madde olan Pinaverium Bromide) gastrointestinal kanal üzerine selektİf olarak etki ya
pan antispazmodİk ve müskülotropik maddedir. Kalsiyum antagonist! özellikleri vardır. Mide sekresyonunun hacmini değiştir
meden asit debiyi azaltır. Mide boşatmasını çabuklaştınr. Dicetelde antikolinerjik tipte yan etkiler yoktur. Bu nedenle glokom-
lu ve prostat hipertrofilİ hastalarda da kullanılır. Kalp üzerine hemodinamik veya elektrofızyolojik etkisi yoktur. Pinaverium 
Bromide'in gastrointestinal kanaldan emilimi az olur. en yüksek serum konsantrasyonuna I saate varılır. Atılım safra yolu ile 
olur. Eliminasyon yan ömrü 3-4 saatir. Plazma proteinlere %98 oranında bağlanır. 

Uyarı lar/Önlemler: Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Sadece erişkinler kullanabilir. Tabletler kınlmamalıdır. Tabletler çiğ
nenmeden su ile yemek esnasında yutulmaltdır. 

Hamileler, Emzirenlerde ve çocuklarda ku l lan ımı : Hamilelikte K u l l a n ı m ı : Hayvanlarda. Pinaverium Bromide ile teratojenite ça
lışmaları yapılmıştır. Herhangi bir fötal anormallik gözlenmemiştir. Buna rağmen Dicetel emniyet açısından hamile olan kadın
lara verilmemelidir. Emzirenlerde: insan sütüne ilacın geçtiği bilinmektedir. Pekçok ilaç insan sütüne geçmesi nedeniyle em
ziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır. Çocuklarda K u l l a n ı m ı : Etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmadığından çocuklarda kulla
nılmamalıdır. 

Yan elkiler/Advers etkiler: Dicetel'in istenmeyen etkileri nadirdir. Gastrîk rahatsızlık, ağız kuruluğu ve konstipasyon. çok na
dir minör sindirim rahatsızlıkları yapabilir. Pek çok vakalarda, bunların Dicetel ile bir bağlantısı olmadığı bildirilmiştir. Çün
kü bu semptomlar hastalıkla bağlantılıdır. Normal kullanım şartlarında lokal ülsere veya irritasyona neden olan özafagusa ya
pışma olayı meydana gelmez. Ancak hastanın kullanma şekli özenle takip edilmelidir. 

K u l l a n ı m Şekli ve Dozu: Genellikle günlük doz 3 tablettir. Yemek esnasında günde 3 defa Ter tablet çiğnemeden su ile yu
tulur. Doz doktor tedavisi ile hastanın ihtiyacına göre ayarlanabilir. 

Saklanma Koşul lar ı : İlaçlan çocukların erişemeyeceği yerde. 18-25 C'de ve ambalajında saklayınız. 
Ticari takdim şekli ve ambalaj muhtevas ı : 40 film tablet blister ambalajda. 
Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Hasanpaşa - İSTANBUL 
Ruhsat Tarih ve No: 23.06.1993 - 164/85 
Lisans Sahibi: SOLVAY PHARMA 
İmal Yerİ: Yeni İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt İM \NBI I 

Reçete île satılır. 

9 F. FRIK 


