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Osman Barlas
Hocam›z...
Leziz ONARAN
Emekli Gastroenteroloji Uzman›

›s›namad›m. Derslerimize giren üç doçent hocam›z›
tan›d›k: Afife Cenani Demirel, Osman Barlas ile
Hakk› Ogan.
O klinikten etkisinde en çok kald›¤›m, sesini hâlâ duyar gibi oldu¤um, sevgili Osman Barlas’t›. Anlat›s›n›n özellikleri vard›. Söyleflir gibi, candan konuflurdu. Hastal›k tablolar›n› büyük bir canl›l›kla gözler
önüne sererdi; Hasta gece kar›n a¤r›s› ile uyan›verirdi. Atefli belli aral›klarla yükseliverirdi. Bakars›n›z,
bedeninde döküntüler oluverirdi. Tifüsü mü anlat›yor, atefli on dördüncü gün düflüverirdi. Bu anlat› biçimi dikkatlerimizi uyan›k tutard›. Sanki ilginç bir
öyküyü dinlerdik.

Ö

¤rencili¤imde ‹stanbul Üniversitesi’nde tek
t›p fakültesi vard›. Bu fakültenin de dört iç
hastal›klar› klini¤i. Böylece dört hastanenin
hocalar›ndan da ders alma zenginli¤imiz vard›. Birinci iç Hastal›klar› Klini¤i Cerrahpafla Hastanesindeydi. ‹kincisi Afla¤› Gureba’da, üçüncüsü Çapa’da,
dördüncü ad›yla an›lan tedavi klini¤i de Haseki’deydi.
Klinik derslerimiz bafllad›¤›nda, iç hastal›klar› derslerimin ilk sömestrini Birinci ‹ç Hastal›klar› Klini¤inde alm›flt›m. O klini¤in büyük hocas› Ord. Prof.
Dr. Muzaffer Esat Güçhan idi. Ama O, derslerimize
hiç girmedi. Birkaç kez koridorda gördüm. Ona hiç
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O sömestr amcam hastalanm›fl, Söke’den gelmiflti.
Hekim seçmek için t›p ö¤rencisi ye¤enine baflvurmas› do¤ald›. Ben kimi tan›yorum? Osman Barlas Hocay›, muayenehanesini ö¤renip, yaln›z amcam›n ad›n› vererek randevuyu al›yorum. Birlikte gidiyoruz.
Ben ö¤rencisi oldu¤umu sakl›yorum; nereden tan›yacak! Biz t›bbiyeye alt› yüz altm›fl kifli girmifliz.
Amfiler dolup tafl›yor. Amcam›n muayenesi bitiyor.
Ücretini ödeyecek. Ama Osman Bey beni tan›d›¤›n›
o zaman belli ediyor. Paray› kabul etmiyor. Bana ilk
uygulamal› deontoloji dersini vermifl oluyor. Bizi geçiriyor. Amcam çok s›k›l›yor. Tek yapabildi¤i, benden de saklayarak hemfliresinin cebine bir fleyler
sokmak.
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T›bbiyeyi bitirdikten sonra, Üçüncü ‹ç Hastal›klar›
Klini¤ine asistan girdim, on dört ay sonra da Ankara’ya tafl›nd›m, evlendim. Uzmanl›¤›m› tamamlad›ktan sonra baflasistan olarak orada kald›m. Sonra, eflimin Kayseri Askeri Hastanesine atanmas› ile ben de
ona kat›ld›m. Böylece bir Kayseri serüveni yaflad›k.
Oradan gene Ankara’ya döndük. Ben Gastroenteroloji toplulu¤una kat›ld›m.
Osman Barlas Hocay› sonradan gastroenteroloji toplant›lar›nda gördüm. Ayn› içtenlik, ayn› güler yüz.
‹çimi ›s›tan bir olay daha vard›; k›z› da hekimdi.
Genç yafl›nda sayg› toplayan biriydi. Osman Hocam›za uygun bir durumdu bu.
Gel zaman git zaman, benim de dönencem tamamland›. Yafl s›n›r›ndan emekli oldum. ‹lk aflamada,
Antalya’da yap›lan bir kongrede plaketler verildi.
Beni, Osman Barlas Hoca’n›n plaketini sunmak flerefine ulaflt›rd›lar, bunun mutlulu¤unu yafl›yorum.

retme yetene¤iyle hekimlikte de¤il, bütün insanl›kta
bir öncü olmufltur. En büyük özelli¤i de alçak gönüllülü¤üdür. Onun için geçmifl zaman kipini kullanmamak gerekir. Her zaman gönüllerde yaflayacak.

Osman Barlas Hocam›z, her aflamada örnek al›nacak,
s›cak, içtenlikli davran›fllar›yla, yaln›z bilgisiyle, ö¤-

Tan›ma olana¤›na kavuflamam›fl olanlara da onu anlatmak görevimiz. Ifl›klar içinde yat›yor.

ROMA ZAMANINDA TIP

Yaralanan adam savafl meydan›ndan uzaklaflt›r›lmak için savafl arabas›na kald›r›l›yor. Darbo¤azl› bir Ertrüsk vazosunun detaylar›ndan.
Ayr›ca t›bbi yetenekleri de olan Akhilleus, Patroclus’a bak›m yaparken gösteriliyor. Museo Archeologico, Floransa
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