
Kültür ve Sanat 

Dr. Eren Akçiçek 

Dr. Eren Akçiçek İzmir'de doğdu. İlkokulu Özel Yusuf 

Rıza İlkokulunda, orta öğrenimini İzmir Maarif 

Koleji'nde (şimdi Bornova Anadolu Lisesi) (BAL'62) 

tamamladı. 1969 yılında Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesinden mezun oldu. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. İç Hastalıkları 

Kliniğinde (Prof. Dr. Vehbi Göksel) İç Hastalıkları 

ihtisası. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji 

Kliniğinde de (Prof. Dr. Namık Kemal Menteş) 

Gastroenteroloji ihtisası ve İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi 

Anabilim Dalında (Prof. Dr. Nil Sarı) Tıp Tarihi dok

torası yaptı. 1973 yılında İç Hastalıkları Uzmanı. 1980 

yılında Gastroenteroloji Uzmanı ve 2000 yılında da 

Tıp Tarihi Bilim Doktoru (Ph. D.) oldu. 

Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Tıp Tarihi 

Kurumu, Folklor Araştırma Kurumu KİBATEK (Kıbrıs-

Balkanlar Avrasva Türk Edebivatları Kurumu) ve 

Uluslararası Tıp Tarihi Derneği, İzmir Milli Kütüphane 

Derneği. Girit Türkleri Kültür ve Dostluk Derneği, 

İzmir Özel Türk Koleji Lâtife Hanım Köşkü Atatürk 

Araştınna Merkezi üyesi olup. Tıp Tarihi. Kültür Tarihi, 

Tıp Folkloru. Gıda. Çevre, Su Ürünleri ve Atatürk 

konusunda çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde 

sunduğu tebliğleri ile yayımlanmış çeşitli makaleleri 

mevcuttur. EREN'CE (Halk Bilim Yazıları - 1998). 

Hekim. Tabip. Doktor "Onlardan Anılar' (Çağatay 

Üstün ve Fehmi Akçiçek ile -2003). Sevgili Atatürk ve 

Mustafa Kemal Olmak (2004), Atatürk'ün Sağlığı. 

Hastalıkları ve Ölümü (2005) kitapları olup. 1998 yılı 

Türk Folkloruna Hizmet ödülünü almıştır. 

Halen Fge Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Namık 

Kemal Menteş Gastroenteroloji Kliniğinde görev yap

maktadır. 

Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Röportaj - Fren Akçiçak 

Yazdığınız kitaplar ve içerikleri hakkında bilgi 
verir misiniz? 
Halk bilimiyle ilgili makalelerimden derlediğim ilk 
kitabım "EREN'CE: Halk Bilim Yazıları" 1998 yılında 
yayımlandı. Çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde 
tebliğ ettim. Aynı yıl Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 
aldım. İkinci kitabım Dr. Çağatay Üstün ve Dr. Fehmi 
Akçiçek'le hazırladığımız, "Hekim. Tabip. Doktor. 
Onlardan Anılar". Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
yayınlan arasında çıktı. Yayımlanmış çeşitli hekim 
anılarından yola çıkarak. Öğrencilere ve Genç 
Hekimlere Tıp Deontolojisi, tıp ahlakı ve özellikle 
Cumhuriyet bilinci sağlamak için. yaşanmış tıp anıları 
ve örnek tıp hekimlerinin biyografileri verildi. "Sevgili 
Atatürk ve Mustafa Kemal" olmak adlı üçüncü kitabım 
toplumsal dönüşüm yayınları tarafından yayımlandı. 
Bu kitap Atatürk'ün daha çok insani yönlerini anla
tan. Atatürk'le ilgili sekiz yazıyı ihtiva ediyor. Son 
olarak da bu yıl "Atatürk'ün Sağlığı. Hastalıkları ve 
Ölümü" adlı kitabım İzmir Güven Kitapevi tarafından 
yayımlandı. Kitap 430 sayfa olup 700 kaynak içer
mekte, Cumhurbaşkanlığından aldığım belge ve 
raporları ihtiva etmekte olup bunlar da ilk defa 
yayımlanmaktadır. Yine bu kitapta Atatürk'ün insani 
modelini esas alaraktan Atatürk'ün sağlık hayatını 
doğumundan ölümüne kadar inceledim. 
"Mustafa Kemal Olmak" isimli k i tabınızda 
Atatürk'ün "insan" y a n ı n ı anlatmışs ın ız . Bu 
kitabı hazır larken Atatürk'ün çok bilinmeyen 
yönlerini hangi kaynaklardan, nasıl derlediniz? 
Bu kitap için sizi harekete geçiren şey neydi? 
Bilindiği üzere Atatürk büyük bir asker, büyük bir 
komutan, büyük bir devrimci ve büyük bir devlet 
adamıdır. Atatürk'ün Sağlığı. Hastalıkları ve Ölümü 
konusunda doktora tezimi hazırlarken beni ençok 
etkileyen Atatürk'ün üstün insani özellikleri olmuştur 
ve Atatürk'ün bu üstün özelliği başta da belirttiğim 
özelliklerin daha da üstündedir. Atatürk sevgisi 
doğurmanın ve artırmanın en önemli öğesi Atatürk'ün 
bu insani özelliklerini anlatmaktan geçiyor. Onun da 
bir insan olarak güldüğünü, ağladığını. ızdırap 
çektiğini, yalnız kaldığını, aşık olduğunu görüyoruz 
ve Atatürk'ün yaptığı pek çok şeyde insani boyutuy
la paralellik olduğunu görüyoaız. Mesala Atatürk'ün 
uyku-suzluğunun temelinde çok çalışmak, düşünmek 
ve çok okumak vardır. Sebeplerden bir tanesi de 
karanlığı sevmemesidir. Bundan dolayı da her işte 
gizli kapalı hiçbir şeyi tasvip etmemiş, açıklık ve 
aydınlığı benimsemiştir. Atatürk'le ilgili tıp tarihi dok
tora tezimi hazırlarken Atatürk'le ilgili pek çok kitap 

gözden geçirdim. Bu çalışmalarım sırasında Atatürk'le 
ilgili kendi kütüphanemde bir arşiv yaptım. Kendi 
özel kütüphanemde 15 bine yakın kitap bulunur. 
Ayrıca ilgilendiğim konularla ilgili olarak da bir 
arşivim olup Atatürk'le ilgili zengin bir kütüphanem 
vardır. 

Mesleğinizin yazarlığınıza katkıları konusunda 
ne dersiniz? 
Elbette mesleğimin bu çalışmama katkısı vardır. 
Çünkü hekimlik mesleği sosyal bir meslek olup. bu 
meslekte hayat ile ölüm arasındaki ince çizgiyi fark 
edebiliyorsunuz. Değişik M ısyo-kültürel ve ekonomik 
insan gruplarıyla karşılaşmalarınızda birçok olayı 
değerlendirmeniz ve sorgulamanız ortaya çıkıyor. 
Gelişen mesleki yıllar içerisinde bu değerlendirme
ler arttıkça bir yerde bunlar bir üretime dönüşüyor. 
Fakat ben daha çok bu çalışmalarımın kendim için 
genetik olduğunu düşünüyorum. Çünkü rahmetli 
annem ve babam her ikisi de Cumhuriyet aydını olup 
her ikisi de okur ve yazardı. Kitap sevgisini onlardan 
aldım, kitap sevgisi bana onlardan intikal etti. 
Yeni çalışmalarınız var mı? 
Ege l nnersıtcsı Gıda Mühendisliği Bolumu u\csı 
Prof. Dr. Semih Ötleş ile birlikte editörlüğünü yap
tığımız 22 orijinal yazı ihtiva eden Sarımsak kitabı 
Taşköprü Belediyesi tarafından 29 Ekim 2005 tari
hinde çıkartılacaktır. Bu kitabın 1000 tanesinin geliri 
Ege Tıbbiyeliler Sosyal Yardım ve Destek Demeğine 
bağışlanmıştır. Bunun dışında ulusal ve uluslararası 
kongrelerde yayımlanmış çeşitli makalelerimi Eren'ce 
Tıp Tarihi Yayınları. Eren'ce Gıda Beslenme Kültürü 
Yayınlan. Eren'ce Doğa ve Çevre Yayınları yazıları 
şeklinde kitaplaştırıyorum. Ayrıca İstanbul Sokak 
Köpeklerinin Tarihi ve Folklorik Serüveni ile Osman
lı'dan Cumhuriyete Bit'in Misyonu ve Tifüsün 
Serüveni kitabımı 2006 yılı içinde yayımlamayı 
düşünüyorum. Yine Prof. Dr. Semih Ötleş ile birlik
te İçecekler adlı kitabım 2006 yılı içinde yayım
lanacaktır. 

İlave etmek istedikleriniz? 
Rahmetli öğretmenimiz Ord. Prof. Dr. Süheyl Enver'in 
dediği gibi hekimin mesleği dışında muhakkak bir 
meşguliyeti olması gerekmektedir. Bir meşguliyeti 
olmayan hekimin yoğun tıp stresinden ve tek yönlü 
bir işten deşarj olması mümkün değildir. Bunun 
dışında müzik, resim. gezi. şiir. yazarlık gibi konu
larla uğraşmalarını öneririm ve mesleğinde de başarılı 
örnekleri görmekten memnuniyet duyuyorum. 
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