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Ankara Tıp Fakültesi’nin Kuruluşunda Görev Alan Yabancı Bilim Adamları

Mazhar Semih BASKAN, Prof. Dr.

İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

msbaskan@yahoo.com

Genel Giriş

Köklü kurumlar kendi yetiştirdikleri değerlere ve 
eserlere sahip çıkmaları ile ancak tarihteki saygın 
yerlerini alabilirler. İşte Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi buna yakı-
şır örnek bir tutum sergileyerek kuruluşunda görev 
alan yabancı bilim adamlarını anmakta ve genç 
nesillere tanıtmayı bir misyon edinmiş bulunmak-
tadır. 
 
Burada anlatacaklarım vatanlarından ve üniversi-
telerinden aileleri ile birlikte kopartılan ve Cum-
huriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün 
daveti ile ülkemize gelerek burayı ikinci vatanları 
olarak gören saygın bilim adamlarının gerçek hayat 
hikâyeleridir.

1933 yılının 30 Ocağında Almanya’da Nasyonel 
Sosyalistler (Reich) Hükümeti devralıyorlardı. Bu 
hükümet 7 Mart 1945 tarihine kadar Almanya’da 
iktidarda kalacaktı. Yaklaşık 12 yıl boyunca Nas-
yonel Sosyalist iktidarı tüm Avrupa’daki Yahudiler 
üzerinde sistematik bir şekilde baskı uyandırıyor 
ve pek çoğunun ölümüne neden oluyordu. 1 Eylül 
1939’da sabah 04.45’de Almanya’nın Polonya’ya 
saldırısıyla başlayan II. Dünya Savaşı 7 Mart 1945 
tarihinde Almanya’nın müttefik kuvvetlere karşı 
teslim olmasıyla sona eriyordu. İnsanlık tarihinin 
en kanlı savaşlarının başında gelen II. Dünya Sa-
vaşı yaklaşık 60 milyon insanın hayatının kaybol-
masına da neden oldu. İşte bu Nasyonel Sosyalist 
iktidar 1933 yılında ilk icraatları olarak Yahudi kö-
kenli bilim adamlarına karşı bir yıldırma politikası 

başlatıyordu. Hitler taraftarı olmayanlar ve Yahu-
diler veya Yahudi eşlerle evlenenler emekliye sevk 
ediliyor, işten uzaklaştırılıyor veya tutuklanıyordu. 
Çoğu bilim adamları Almanya dışındaki yabancı 
ülkelere iltica etmek için büyük uğraş veriyorlardı. 
1933 Yılının Mart’ında Zürich’de oturan tıp dok-
toru Philip Schwartz’da işine son verilenler arasına 
katılıyordu. Bu bilim adamları en kısa zamanda 
örgütlenmeye gidilmesine karar verdiler. Sonunda 
“Yurtdışındaki Alman Bilim Adamları Yardım-
laşma Cemiyeti” Prof. Schwartz’ın başkanlığında 
İsviçre’de kuruldu. 1936 yılına gelindiğinde 458 
uzman doktor Alman Üniversiteleri’nden politik 
nedenlerle uzaklaştırılıyordu. Bunların 23 tanesi 
dermatolog idi. 1939 yılında tüm akademik kad-
roların %45’i Nasyonal Sosyalist iktidar tarafından 
yeni elemanlarla doldurulmuştu. 

1933 yılında ülkemizde ise genç Türkiye Cumhu-
riyeti 10. yıldönümünü kutluyordu. Ulu Önder 
Atatürk Darülfünun’un yerine yeni bir üniversite 
kurmak için reform çalışmalarını başlatıyordu. 
Atatürk, kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti 
için gerekli olan geleceğin bilim adamlarını ve 
yöneticilerini çağın en modern metotları ile yetiş-
tirmeyi amaçlayan Darülfünun’un yerini alacak İs-
tanbul Üniversitesi’nde Avrupa’nın dünyaca ünlü 
bilim adamlarını bir araya getirmeyi hedefliyordu. 
1931 yılında Prof. Albert Malche Türkiye’ye davet 
ediliyor ve Üniversite Reformu için kendisinden 
bir rapor isteniyordu. Prof. Malche 29 Mayıs 
1932’de raporunu tamamlayarak Türk Hüküme-
ti’ne sunuyordu (1).
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31 Mayıs 1933’de 2252 Sayılı Kanun’la İstanbul 
Darülfünun’u kendine bağlı bütün kuruluşları ile 
ortadan kaldırılıyor ve Maarif Vekâleti 1 Ağustos 
1933’den itibaren İstanbul Üniversitesi’ni kur-
makla görevlendiriliyordu. 5 Temmuz 1933 günü 
Prof. Schwartz Türk Hükümeti’nin davetlisi olarak 
ülkemize geliyordu. 6 Temmuz 1933’de yapılan bu 
toplantıda 30 Alman profesörün İstanbul Üniver-
sitesi’ne öğretim üyesi olarak çağrılması, hatta ve-
rilecek aylıklar kararlaştırılıyor ve buna dair proto-
kol imzalanırken, Prof. Dr. Schwartz’ın hatıratında 
belirttiğine göre Maarif Vekili Dr. Reşit Galip şu 
konuşmayı yapıyordu;

“Bugün emsalsiz bir işin yapıldığı çok önemli bir 
gündür. 500 yıl önce İstanbul feth edildiğinde, Bi-
zans bilim adamları İstanbul’u terk etmişlerdi. Buna 
mani olunamamıştı. Bunların çoğu İtalya’ya gittiler. 
Bunun sonucu Rönesans doğdu. Bugün bunun tam 
tersi olarak, Avrupa’dan ilim adamlarının İstanbul’a 
gelmesinin hazırlığını yaptık. Bunun ülkemize kat-
kıda bulunacağına ve bir yenilik getireceğini ümit 
ediyoruz. Siz Avrupalı ilim adamları, bize ilminizi, 
metotlarınızı getirin, gençliğimize ilerlemenin yolla-
rını gösterin. Size teşekkürlerimizi ve saygılarımızı 
sunuyoruz” (1).

7 Temmuz 1933’de Sağlık Bakanı Dr. Refik Say-
dam ileride kurulacak Ankara Tıp Fakültesini 
teşkil edecek inşa halindeki Numune Hastanesi 
ve Hıfzıssıhha Enstitüsüne tayin edilecek Alman 
hocaların durumunu İstanbul’da Prof. Schwartz ile 
görüşüyordu.
 
Cumhuriyet hükümeti adamları başta Büyük Gazi 
olmak üzere Türkiye’de ilim hareketini takip edi-
yordu. Kapatılmış İstanbul Darülfünunu iki sene 
evvel ziyaretleri esnasında müderrislere en can alıcı 
soruyu sordular: “Türkiye’de yabancı bilim adamları 
tarafından atıf yapılan kaç kişi ve kaç eser vardır?” 
bu sorunun cevabını, İstanbul Darülfünun’un ka-
patılmasında buluruz (2).

Sonunda 31 Mayıs 1933 tarihinde 2252 sayılı 
Kanun ile Darülfünun kapatılarak yerine 2467 
Sayılı Kanun’la İstanbul Üniversitesi kuruluyordu. 

18 Kasım 1933 tarihinde hizmete açılan İstanbul 
Üniversitesi’nde Mustafa Kemal Atatürk bu kuru-
mun çalışmalarını yakından izlemeye devam ede-
ceğini yolladığı şu mesajla ifade ediyordu. “İstan-
bul Üniversitesi’nin açılışından çok sevinç duydum. 
Bu yüksek ilim ocağında kıymetli profesörlerin elinde 
Türk çocuğunun zekâ ve kabiliyetinin çok büyük ge-
lişmelere mazhar olacağından eminim.”

Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda İstanbul 
Üniversitesi bu dönemde Türkiye’nin batılılaşma 
ve çağdaşlaşma ideolojisinin en gerçekçi şekilde 
ortaya konulduğu kurum olarak ülkemizi bilimsel 
açıdan Avrupa’yla birleştiren en önemli köprü gö-
revini başarıyla üstlenmiştir.

1934-35 kış sömestrinde Sağlık BakanıDr. Refik 
Saydam bir yıl aradan sonra Prof. Schwartz ile bir 
kez daha görüşerek Ankara’daki Hastaneler ve Ens-
titüler için gerekli hocaların temini şartlarını so-
nuçlandırmaya çalışıyordu. Dr. Saydam 31 Ocak 
1935 tarihinde Ankara’da, Cumhuriyet’in başken-
tinde yeni bir tıp fakültesi kurulmasıyla ilgili bir 
kanun tasarısı hazırlıyordu (3). 

Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1936’da T.
B.M.M.’nin yasama yılının açılışında “Yükseköğre-
tim için Ankara Üniversitesi’ni kurmak yolunda tıp 
fakültesinin yapımından başlayarak yeni ve en zor 
çabaların harcanmasını dilerim.” sözleri ile hem 
Ankara Üniversitesi hem de Ankara Tıp Fakül-
tesi’nin kurulması konusundaki dileklerini ifade 
ediyordu (4).

1 Kasım 1937’de TBMM’nin açılışında bu kez 
Atatürk “Bunun için şimdilik ülkeyi üç kültür böl-
gesine ayırarak Batı bölgesi için İstanbul Üniversite-
si’nde başlamış olan reform programının daha köklü 
bir biçimde uygulanmasıyla Cumhuriyete modern 
anlamda bir üniversite kazandırmak, merkez bölgesi 
için Ankara Üniversitesi’ni az zamanda kurmak 
gerekir. Doğu bölgesi için Van Gölü sahillerinin en 
güzel bir yerinde her aşamada okulları ve bunlara ek 
olarak üniversitesiyle modern bir kültür şehri yarat-
mak için şimdiden harekete geçilmeliydi” sözleriyle 
dileklerini bir kez daha tekrarlıyordu (4).
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1938 yılında T.B.M.M.’nin açılış konuşmasını 
hazırlayan Mustafa Kemal Atatürk aynı dilek-
lerini burada da tekrarlıyor ancak bu konuşma 
T.B.M.M.’de sağlığının bozulması nedeniyle kür-
süden zamanın Başbakanı Celal Bayar tarafından 
okunuyordu (4).

Bu dönemde önemli bir gelişme de Hitler Alman-
ya’sının Türkiye’ye sığınan ve İstanbul ve Ankara’da 
görev alan profesörlerle ilgili durumlarını değer-
lendirmek için 1 Mayıs 1934 tarihinde oluşturu-
lan İmparatorluk Bilim ve Milli Eğitim Bakanlığı 
Yüksek düzeydeki bir bürokratı Oberregierungs-
rates (Hükümet Yüksek Danışmanı) Dr. Herbert 
Scurla’yı önce 1937’de yani Atatürk’ün yaşadığı 
dönemde ve Atatürk’ün ölümünden sonra 11 - 25 
Mayıs 1939’da Ankara ve İstanbul’a göndererek 
Türkiye’deki görev yapan Alman asıllı profesörler 
hakkında geniş bilgi içeren rapor hazırlanmasını 
sağlamasıydı. Dr. Scurla Raporu’nda anlaşıldığına 
göre Hitler Almanya’sının kültür politikası neticesi, 
Dr. Scurla’nın bu seyahatinin, Yahudi asıllı Alman 
profesörlerin Nazi-Almanya’sı hakkındaki menfi 
propagandasını önlemek amacı güttüğü, ölen veya 
Amerika’ya giden Alman hocaların yerine Yahudi 
asıllı değil de Alman asıllı profesörlerin Türkiye’ye 
gönderilmesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır 
(5).

Bu rapor ilk kez 1987 yılında Almanya’daki Türki-
ye Araştırmaları Merkezi’nde Prof. Dr. Faruk Şen 
tarafından yaklaşık 48 yıl sonra gün ışığına çıkarıl-
mıştır. Daha sonra Prof. Dr. Faruk Şen’in çalışması 
“Ayyıldız Altında Sürgün: Herbert Scurla’nın Nasyo-
nel Sosyalizm Döneminde Türkiye’de Çalışan Alman 
Bilim Adamları Hakkında Yazdığı Rapor” olarak 
Almanca yayınlanmış ve 2008 yılında da Türkçe’ye 
çevrilmiştir.

Dr. Scurla, bu bilim adamlarının faaliyetlerini sa-
dece teftiş ve rapor etmekle kalmaz, aynı zamanda 
3. Reich’ın bu faaliyetlerdeki etkileme konusunda-
ki çabalarını belgeler. Ama aynı şekilde Türkiye’nin 
de bu etkin çabalara karşın kendi bildiğinden şaş-
maz bir şekilde kararlı bir tutumunu da raporun-
da açıklar. Dr. Herbert Scurla şöyle demektedir; 

“Numune Hastanesi ile Hıfzıssıhha Enstitüsü, Tür-
kiye’nin uygulamalı tıp ve halk sağlığı alanındaki en 
önemli iki kuruluşudur.  Her ikisi de Sağlık Bakan-
lığı’na bağlıdır. Bu Bakanlığın Müsteşarı Dr. Asım 
Arar’ın Alman bilimlerine özellikle hayran olduğunu 
söyleyebiliriz. Asım Arar’ın tıp alanında Almanya 
ve Türkiye arasında ilişkilerin gelişmesine büyük 
hizmeti dokunmuştur. Üstelik Ankara’da Numune 
Hastanesi’nin klinik şeflerinden başka yabancı hekim 
bulunmadığından ve bu hekimler hükümet üyelerine 
de sık sık hizmet edeceklerinden bu kişilerin konumu 
büsbütün önem kazanmaktadır. Numune Hastane-
si’nin bizim için taşıdığı özel önem, ileride kurulacak 
olan tıp fakültesi’nin klinik bölümünü oluşturacak 
olmasından da ileri geliyor.”
 
Dr. Asım Arar’ın uzun zamandır tasarladığı fakül-
tenin kuruluşu, henüz gerçekleştirilemiyor. Asım 
Arar, tıp fakültesinin inşaatına muhtemelen, o da 
şimdiki kaydıyla ve ihtiyatla 1940’da başlanacağını 
söylüyordu. “Yakın bir gelecekte ise, Numune Hasta-
nesi’nin kapsamlı yeni binasının inşaatına başlana-
caktır.” diye açıklamalarda bulunuyordu (5).

9 Haziran 1937 tarihinde Ulu Önder Atatürk’ün 
direktifleri doğrultusunda 3228 Sayılı Kanun 
Mecliste yürürlüğe girmiştir. “Ankara’da Bir Tıp 
Fakültesi Tesisi Hakkında Kanun” o gün Mecliste 
bulunan 246 milletvekilinin oy birliği ile kabul 
edilmiştir (4).
 
II. Dünya Savaşı’nın olağanüstü zor koşulları ve 
ülkemiz üzerine getirdiği ekonomik yük Ankara 
Tıp Fakültesi’nin açılmasını uzun süre ertelemiştir. 
Harbin sona ermesinden sonra konu tekrar görü-
şülmeye başlanmış ve Milli Eğitim Bakanı Hasan 
Ali Yücel’in olağan üstü çabalarıyla TBMM’nde 
yeni bir yasayla gündeme getirilmiştir. 20 Haziran 
1945 tarihinde Ankara Tıp Fakültesi’nin Kurul-
ması Hakkındaki Kanun 4861 sayı numarasıyla 
yürürlüğe girmiştir.
 
Ankara Tıp Fakültesi bu kanun doğrultusunda 
gerekli alt yapı hazırlıklarını tamamlayarak 19 
Ekim 1945 tarihinde 2. Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü’nün teşrifleriyle Ankara Cebeci’deki G ülhane 
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Hastanesi’nde görkemli bir törenle hizmete açıl-
mıştır. Temel bilimlerin Sıhhiye’deki Dr. Refik 
Saydam Enstitüsü’nde kliniklerin ise Gülhane 
Hastanesi ve Numune Hastanesi’nde yapıldığı An-
kara Tıp Fakültesi ilk mezunlarını da bir yıl sonra, 
yani 1946 yılında veriyordu (4).

Nazi rejiminden kaçarak Ulu Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün eşsiz öngörüleriyle ülkemize davet 
edilen ve gerek İstanbul’da gerekse de Ankara’da 
başta üniversiteler olmak üzere değişik kurumlarda 
görev yapan değerli bilim adamlarıyla ilgili çok 
çeşitli yayınlar yapılmıştır.

Bunların içinde özellikle birkaçı ön plana çıkar.  
Bunlardan birincisi Prof. Dr. Horst Widmann’ın 
kaleme aldığı ve Türkçemize Prof. Dr. Aykut Ka-
zancıgil ve Doç. Dr. Serpil Bozkurt tarafından 
kazandırılan “Atatürk ve Üniversite Reformu” isimli 
eserdir (6).

İkinci değerli çalışma Arnold Reisman’ın çok 
kapsamlı bir eseri olan ve Türkçemize Gül Çağrı 
Güven’in kazandırdığı “Nazizmden Kaçanlar ve 
Atatürk’ün Vizyonu”dur (7).

Üçüncü kayda değer eser ise uzun yıllar İstanbul 
Üniversitesinde görev yaptıktan sonra ülkesine dö-
nen Frankfurt Üniversitesinde rektörlük görevinde 
bulunan Prof. Dr. Fritz Neumark’ın Almanca ya-
yınladığı “Zufkuct am Bosforus (Boğaziçine Sığınan-
lar)”dır. Bu eser daha sonra İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü yayını olarak 
1982 yılında yayınlamıştır (8).

Dördüncü önemli kitap ise Dr. Scurla’nın raporu 
olup Prof. Dr. Faruk Şen tarafından yayınlanan, 
daha önce sözü edilen “Ayyıldız Altında Sürgün” 
kitabıdır (5).

Bir diğer eser Stanford J. Shaw’un çevirisini Prof. 
Dr. Fahir Armaoğlu’nun yaptığı “1933-1945 Ya-
hudi Soykırımı ve Türkiye” kitabıdır (9).

Son eser ise Prof. Dr. Ernst Hirsch’in “Anılarım. 
Kayzer Dönemi Weimer Cumhuriyet, Atatürk Ülkesi” 

isimli Tübitak Popüler Bilim Kitapları serisinden 
çıkan yayınıdır (10).

Başta bu kaynak kitaplar olmak üzere değişik 
belgelere dayalı olan ve Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin kuruluşunda görev alan yabancı bi-
lim adamlarının hayat hikâyelerini ve Türkiye’deki 
anılarını aktarmaya başlayalım.

Sözleşmeler

Gerek İstanbul Üniversitesi gerekse Ankara Üni-
versitesi ve Ankara Numune Hastanesinde görev 
alacak olan yabancı bilim adamları imzaladıkları 
sözleşmelerde şu maddeler yer alıyordu;

İlk üç yıl derslerini Almanca verecekler; bu sürede 
Türkçe öğrenecekler ve daha sonra da derslerini 
Türkçe vereceklerdi. Üç yılın sonunda tıp öğrenci-
lerine Türkçe ders kitabı yazacaklardı. Günümüz-
de “Yabancı Dilde Eğitim” çarpıklığı göz önüne 
alındığında Cumhuriyeti kuranların Türkçe’ye 
gösterdikleri duyarlılık daha bir anlam taşımakta-
dır. Türkiye’de profesörler 150 TL alırken yabancı 
profesörlere 1250-2000 TL maaş veriliyordu. Bu 
ücretler milletvekillerinin maaşlarının yaklaşık 3-4 
katına eşitti. Bu verilen ücretler Cumhuriyeti ku-
ranların bilime ve bilim insanına verdikleri değerin 
önemli bir göstergesidir (11).

Ord. Prof. Dr. Eduard Melchior (cerrahi) 
13.03.1883 tarihinde Dortmund’da doğdu. Aka-
demik kariyeri olarak 1906’da tıp doktoru unvanı-
nı aldı. Profesör James Israel ve Prof. W. Körte’nin 
yanında genel cerrahi ihtisası yaptı.1909’da Breslau 
Cerrahi Kliniğinde Prof. Dr. H. Küttner’ in yanın-
da çalışmaya başladı. 1916’da Breslau Üniversite-
si’nde genel cerrahi doçenti oldu. 1921 yılında ise 
Breslau Üniversitesi’nde cerrahi profesörlüğüne 
atandı. 1931-1936 yılları arasında Breslau Wen-
zel–Hankel Şehir Hastanesi’nde başhekim olarak 
görev yaptı. 1935 yılında Yahudi kökenli olması 
nedeniyle pek çok meslektaşı gibi işine Nazilerce 
son verildi. 1936 yılında eşi ve üç çocuğu ile Tür-
kiye’ye sığındı. 02.09.1936 tarihinde Ankara Nu-
mune Hastanesi Cerrahi Servisine direktör olarak 
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atandı. 1945 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 
kurulması ile buraya geçerek II. Cerrahi Kliniği 
direktörü oldu. 1945-1954 yılları arasında Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi II. Cerrahi Kliniği Di-
rektörü olarak görev yaptı (12, 13, 14).

Kendisinin yanında uzun yıllar görev yapan Prof. 
Dr. Osman Akata, hocası hakkında şunları söy-
lemiştir; “Prensip sahibi bir insan olarak disiplinli 
çalışmayı seven bir karaktere sahipti. Kendisinin 
yanında bir yıl baş asistan olarak çalışma mutlulu-
ğuna kavuştum. Yanında çalıştığım yıllar boyunca 
sabahları 7:30’da vizitelerin, 8:00’da ameliyatla-
rın başladığını çok iyi hatırlarım. Antibiyotiklerin 
henüz bulunmadığı o dönemlerde Emetin’i anaerob 
cerrahi enfeksiyonlarda yaygın olarak kullanıma so-
kan ilk araştırmacı olmuştur. Almanya’ya döndükten 
sonra da bununla ilgili bir kitap yazmıştır. Çok kısa 
bir süre içerisinde Türkçeyi çok iyi konuşur ve yazar 
hâle gelmişti. Derslerini Türkçe verirdi. Türkiye’ye ve 
Türklere hayrandı. Bakanlıklarda oturur, hastaneye 
her gün yürüyerek gelir giderdi. Hafta sonlarında 
Dikmen, Oran gibi ören yerlerine gitmeyi ve gezmeyi 
çok severdi” (15).

Uzun yıllar Numune Hastanesinde kendisi ile bir-
likte görev yapmış olan Uzm. Dr. Nezihe Yener, 
Ord. Prof. Dr. Melchior için şunları söylüyordu: 
“Kâmil bir insan olan Prof. Doktor Eduard Melc-
hior’un yanında 14 sene çalışmış olmayı her şeyden 
evvel mesleki bir mazhariyet addetmekteyim. Tıbbi 
gözlem yeteneğinin mükemmelliği, cerrahi müdaha-
leleriyle ispat ettiği bilimsel yeteneği, cesareti ve aynı 
zamanda titizliği ile biz öğrencileri için akla gelebi-
lecek en iyi örnekti. Yapmacıktan uzak, samimi ve 
saygılıydı.  Türkçeyi çok iyi öğrendi, Türkiye’yi ikinci 
vatanı olarak gördü. Ana lisanı Almanca’dan başka 
hakkîyle vâkıf olduğu İngilizce, Fransızca, İtalyanca, 
Latince ve gerekçe lisanlarına ilâveten kısa zamanda 
Türkçe öğrenmiş meramını vasıtasız olarak bizlere ve 
tıp talebelerine anlatmıştır. Edebiyat, müzik, resim 
sahasındaki bilgisi ile muhitini her an kendisine hay-
ran bırakmış, yerinde esprileri ile bizlere zevkli anlar 
yaşatmıştır” (16).

Ünlü yazar Sabahattin Ali’nin kızı Pof. Dr. Filiz 
Ali anılarında Prof. Dr. Eduard Melchior’u bakın 
nasıl anlatıyor?

“Yanımızdaki binada Alman Prof. Melchior ve eşi 
otururlar. Melchior cerrah, Numune Hastanesi’nde 
çalışır. Sokağımıza kazılan kanalizasyon çukuruna 
düşüp bileğimi kırdığımda alçımı o yapmıştı. Nazi 
Almayasından kaçıp Türkiye’ye sığınan gümüş rengi 
saçlı bu iki insan, geçmişlerinde ne trajediler yaşa-
mışlardı bilemem, ama Melchior’un hastaneden eve 
döndüğünde kuyruklu piyanosunun başına geçip Be-
ethoven’in piyano sonatlarını çalması beni çok etki-
lerdi. Sonradan öğrendiğime göre cerrahların parmak 
uçlarının çok duyarlı olması gerekirken ve bu neden-
den cerrahlar iyi piyano çalarlmış. Acaba gerçekten 
doğru mudur bu rivayet, hep merak ederim” (17).

17,5 yıl Ankara Numune Hastanesi’nde genel 
cerrah olarak görev yapan Op. Dr. Nimet Taşkıran 
birlikte çalıştığı hocası Ord. Prof. Dr. Melchior 
için Numune Hastanesi’nin 40. yılında yayınlanan 
kitapta neler kaleme almış?

“Profesör Melchior gençlere gerçek çalışmanın, klinik 
disiplinin ne olduğunu gösteren bir insandır. Profesör 
Melchior, ünlü düşünür Kant gibi yolda saatlerin 
ayarlanacağı kadar dakik olarak servise gelmiştir. 
O da erkenci idi. Melchior’un bir portresini çizmek 
istersek şu cihetleri tebarüz ettirmek yerinde olur: İyi 
insandı. Çalışkandı. Bilgindi. Geniş genel kültüre 
sahipti. Sanatkârdı. Klasik ameliyatları kitap gibi 
yapmakta mahirdi. Genç kuşaklar Melchior’un bilgi-
lerinden faydalanarak feyz almışlar ve gelişmişlerdir” 
(18). 

Ord. Prof. Dr. Eduard Melchior’un Veda Mektubu

Pek muhterem Prof. Dr. Nusret Karasu
Tıp Fakültesi Dekanı
 
Profesörler Kurulu’nun hissiyatına tercüman olan 
iltifatkar mektubunuza çok teşekkür ederim. Tak-
dirkâr cümlelerinizden cidden çok mütehassis oldum. 
Her zaman mesleğim dahilinde talebelerimi yetiştir-
mek yegâne gayem oldu. Bu hususta ne dereceye kadar 
muvaffak olduğumu bilemiyorum.

Gerek profesör arkadaşlarımdan ve gerek bu talebelerimden 
ayrılmakla teessür duymakta isem de arkadaşlarımın 
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gösterdikleri yüksek teveccüh ve taltifleri beni müte-
selli etmektedir.

Zatı alinize ve sayın profesör arkadaşlarıma muvaffa-
kiyetler diler, derin saygı ve şükranlarımı arz ederim. 
                                                 

Ord. Prof. Dr. E. Melchior

Ord. Prof. Dr. Eduard Melchior Ankara Tıp Fakül-
tesindeki son veda dersini 1954 yılının şubat ayın-
da Psikiyatri Kliniği’nin yanındaki Çukur Amfi 
isimli dershanede verdi. Dersinin konusu “Eme-
tin’in Karaciğer Piyojenik Apselerinin Tedavisindeki 
Rolü” idi. Son derece duygusal bir konuşmaydı. 
“Büyük cerrah büyük kesi, küçük cerrah küçük kesi 
yapar, söz uçar yazı kalır. Haydi eyvallah” dedi ve 
dersi sonlandırdı (19).

1954 yılında Almanya’ya döndü. Jugenheim’a yer-
leşti. 1966 yılında Tessin/İsviçre’ye taşındı. 1974 
yılında Tessin’de 91 yaşında vefat etti.

Ord. Prof. Dr. Alfred Marchionini (dermato-
loji) 1899 yılında doğu Prusya’da doğdu. Sosyal 
Demokrat Partisi’nin bir üyesi idi, eşi Yahudi 
kökenliydi. Aralık 1932’de Freiburg Üniversitesi 
Dermatoloji Kliniği hocası iken 1934 yılının şubat 
ayında büyükannesinin ve eşinin Yahudi olması 
nedeni ile üniversiteden uzaklaştırıldı. 1938’de 
Ankara’dan teklif aldı. Reich Hükümeti’nin iznini 
alarak Türkiye’ye geldi. 1938 yılında Ankara Nu-
mune Hastanesi Dermatoloji Kliniği’ne Direktör 
olarak atandı. 1946 yılından itibaren ise Ankara 
Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği Direktörlüğüne 
atandı. 1949 yılına kadar burada görev yaptı (20, 
21, 22).

Ulu Önder Atatürk’ün sağlığında ve hastalığının 
son döneminde konsültan hekim olarak görev aldı. 
1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün hastalığı-
nın ilerlediği dönemde vücudunda kaşıntılar mey-
dana gelmeye başlamıştı. Atatürk bu kaşıntılardan 
son derece rahatsız idi. Yanındaki görevlilerden bir 
grup bu kaşıntıların haşerelerden ileri geldiğini 
öne sürerek köşkü ilaçlatıyorlardı. Bunu pek bir 
sonuç vermediği ortaya çıktı. Bunun üzerine bu 

kaşıntıların dermatolojik bir rahatsızlıkla bağlantısı 
olabileceği görüşünden hareketle Ankara Numune 
Hastanesi Dermatoloji Kliniği Direktörü Prof. 
Dr. Alfred Marchionini’nin görüşlerine başvuru-
luyordu. Prof. Dr. Marchionini Mustafa Kemal 
Atatürk’ü muayene ediyor ve kendisine bir takım 
dermatolojik merhemler öneriyordu. Ama ne yazık 
ki uygulamaların hiçbirisinden olumlu bir sonuç 
çıkmıyordu (23, 24, 25, 26, 27).

Savaş yıllarında Ankara’da görev yapan başta 
Büyükelçi von Papen olmak üzere Alman Büyü-
kelçilik mensupları bizzat Ord. Prof. Dr. Marhi-
onini’nin hastası idiler. Marchionini, Ankara’ya 
da İstanbul’daki Yahudi meslektaşlarının toplama 
kamplarına götürülen aile bireyleri konusunda 
von Papen’den yardım istemişti. Marchionini, 
kordiplomatiğin güvenilir hekimi olmak sıfatıyla 
müttefik diplomatlarını da tedavi ediyor, her yer-
den savaşın gidişatı hakkında bilgi almaya çalışıyor, 
sonra da bu bilgileri Türkiye’deki bütün mülteci-
lerle paylaşıyordu. 

Ankara’daki Nazi grubu lideri “Prof. Marchionini, 
hekim olarak değerli katkısını Reich’ın bu en büyük 
kader savaşında bilinçli olarak geri çekmiş, ama bi-
zimle ilişkilerini kendi isteğiyle kesmiş olan bir ülkeye 
bu hizmeti sunmayı sürdürmüştür.” Muhtemelen 
vatandaşlıktan çıkartılması için bir işlem başlatıl-
mıştır.  Alfred Marchionini, 1944’te vatandaşlıktan 
çıkartıldığının radyo ile ilan edildiğini, kendisinin 
de bunu gazetede okuduğunu yazar. 

Ord. Prof. Dr. Alfred Marchionini’nin Veda 
Mektubu

Ankara 23.10.1948 
Tıp Fakültesi Dekanlığına

Fakülte üyelerinin gelecek toplantısında aşağıdaki 
mektubumun okunmasına müsaadelerini hürmetle-
rimle rica ederim.

Muhterem meslektaşlarım ve dostlarım;
Ankara’da fevkalâde bir misafirperverlik gördüm. 
Onun için Türkiye’yi ikinci vatanım olarak telâkki 
ediyorum. Ve hayatımın sonuna kadar seveceğim. 
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Alman olmayan memleketler arasında Türkiye benim 
için kalbime en yakın olanıdır.

Maddi yaşama şartları Hamburg’ta Ankara’ya na-
zaran fevkalâde kötüdür. Verilen ücret aşağıdır, yi-
yecek evvelkine nazaran gayri kâfi, mesken vaziyeti 
evvelcekine nazaran gayri müsaittir, müşkülatla kal-
kınmaya çalışan eski vatanımı şimdi şayet bir tarafa 
bırakamıyor, ihmal edemiyorsam Türk dostlarımın 
her biri beni daha iyi anlamış olacaklardır.

Şimdi sayın meslektaşlarım, dostlarım, bugün siz-
lerden kış sömestrsinin hitama ermesinden sonra, 
yani Şubat 1949 nihayeti Ankara Tıp Fakültesi 
camiasından ayrılmak ricasında bulunuyorsam, bu 
yalnız vatanıma duyduğum yüksek vazife hissinden 
doğmaktadır. Cemiyetinizden ayrılmayı ben şahsen 
zahiri bir formalite olarak hissediyor, kendimi dai-
ma sizlere ait, sizlere bağlı olarak telâkki ediyorum. 
Almanya’da Türkiye’nin şayani itimad bir insanı 
olarak, bu yaz olduğu gibi, daima çalışacağım. Daha 
şimdiden Hamburg’da Tıp Fakültesi hükümet nez-
dinde harpten sonra ilk yabancı olarak Türklerin kli-
nik ve Enstitülere kabulünü temin etmiş bulunmak-
tayım. Almanya’ya ikmali tahsil için gelecek bütün 
Türk doktorlarının daima candan dostu ve müşaviri 
olacağım. Evvelce bahsettiğim Dermatoloji kitabının 
ikinci cildini yazmaya başladım, tahminen iki sene 
zarfında bitirecek ve sizlere göndereceğim. Bu suretle 
müstakbel Türk tıp talebe jenerasyonuna, memleketi-
nizde topladığım tecrübe ve bilgileri, intikal ettirmiş 
bulunacağım.

Bu vesile ile misafir olarak, sizlere gelmem, konferans 
vermem, çok sevdiğim memleketinizi tekrar görebil-
mem için, bana sık sık fırsatlar vereceğinizi ümit 
ederim. Sevgili dostlarım, bu suretle sizleri kararım-
dan malûmattar ediyor, ayni zamanda uzun seneler 
müşterek çalışmamız esnasında bana karşı göstermiş 
olduğunuz dostluk ve iyilik temennilerine samimi 
teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu dostluk 
hayatımın sonuna kadar devam edecektir. Sözlerimi 
Türkiye Ankara Tıp Fakültesinin gelişmesi hususun-
da samimi iyilik temennilerimle bitiriyorum.

Sonsuz hürmetlerimle A: Marchionini” (28).
Profesörler kurulu Marcionini’nin daha sonra ver-

diği ve Almanya’ya dönüş harcı ile nakil ücretinin 
artırılmasını talep eden dilekçeyi de göz önünde 
tutarak tüm istek ve dileklerini onaylamış ve 1949 
yılı sözleşmesini de kendi isteği doğrultusunda 
hazırlamak suretiyle bu değerli hocaya karşı hoşgö-
rülü ve kadirbilir davranmıştır.

Ord. Prof. Dr. Alfred Marchionini’nin yukarıda 
açıklanan veda mektubunda da belirttiği gibi Al-
manya’ya döndükten sonra Türkiye’den gelen dok-
torlara ve çalışanlara gösterdiği yakın ilgi ve alaka 
her zaman takdirle karşılanıyordu. Bu doğrultuda 
Ankara Tıp Fakültesinin kurucu dekanı Ord. Prof. 
Dr. Abdülkadir Noyan bu gelişmelerin ışığı altında 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına aşa-
ğıdaki yazıyı yazıyordu;

23.05.1952 Tıp Fakültesi Dekanlığına; Ankara

Halen Almanya’da Münih’te Deri ve Zührevi Has-
talıklar Kliniği Ord. Profesörlüğü vazifesinde bulu-
nan ve Alman Deri ve Zührevi Hastalıklar Kurulu 
Başkanı olan Ord. Prof. Dr. A. Marchionini fakül-
temizin ilk kuruluşunda deri ve zührevi hastalıklar 
kliniğini uzun müddet idare ederek Türk talebelerine 
ve tabiplerine faydalı hizmetler yapmıştır. Alman-
ya’ya avdetinden beri de oraya giden tabiplerimize ve 
talebelerimize bir hemşeri gibi candan yardımlarını 
esirgememektedir. Bundan başka Almanya’nın bir-
çok yerlerinde verdiği konferanslarla memleketimiz 
hakkında çok iyimser fikirler yaymaktadır. Bu gü-
zide meslektaşımızın fakültemiz fahri profesörlüğü 
unvanını taşımasını kendime çok faydalı buluyor ve 
bunun tahakkuku için Profesörler Kurulu arkadaşla-
rımın reylerine müracaatı uygun buluyorum.

Bu yolda bir sertifika tanzim edilerek bu zata gön-
derilmesi için bu takririmin Profesörler Kuruluna 
havalesini arz ve rica ederim.
 

İntan Hastalıkları Kliniği Direktörü
Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan

Kendisinden sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Dermatoloji Kürsüsü Direktörlüğü görevini 
yapan Prof. Dr. Richard Richter “Ankara’dan Bir 
Mektup”unda hocasının özelliklerini şöyle anlatır;
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“Onun üzerine aldığı bölüm küçüktü ve hiçbir su-
rette modern bir dermatoloji araştırma merkezinin 
şartlarına uymamaktaydı. Fakat Marchionini’nin 
enerjisi, diğer bölümlerdeki meslektaşları ile bir dost-
luk havası içinde birlikte çalışarak, kliniğini gitgide 
genişletmesini ve büyük bir klinik çalışmayı kaldı-
rabilecek bir enstitü ortaya çıkarmasını mümkün 
kıldı. Marchionini’nin etkisinin nasıl geniş bir halk 
tabakasına kadar sokulabildiğini, çok tutucu olan ve 
yeniye karşı temkinli ve reddedici bir tavır takınan 
bu halk topluluğunda, başvuran hasta sayısının yılda 
24.000 kadar bir artış göstermesi en iyi şekilde ispat-
lar. Bu işi en basit klinik şartlarında başarabilmiş 
olması, hayranlık uyandırır. Fakat bu bile yetmezmiş 
gibi, kendi laboratuvarları olmadığı halde, en derin 
ilmi çalışmalar yapılıyor ve Marchionini sayısız ya-
yınlarla dermatolojik araştırmalarda yepyeni çığırlar 
açıyordu.

Derinin klimatofizyoloji ve patolojisi üzerine çalış-
maları, hastalık tabloları hakkında yaptığı ilk ta-
rifler, subtropikal hastalıkların tedavisinde denediği 
yeni yollar daima bir temel teşkil edecek ve bunların 
üzerinde yeni dermatolojik araştırmalar yapılmaya 
devam edilecektir. Bugün Türkiye’deki pek çok çalış-
kan öğrencisi onun mirasını yaşatmaktadır.

Bu öğrenciler arasında en başta 1946/47’de Marchi-
onini’nin asistanı olan ve bugün Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları Kürsüsü Başkanı 
Lütfi Tat gelmektedir.

Ülkemizden ayrıldıktan sonra Hamburg daha sonra 
Münih’te Dermatoloji Kliniği Direktörü olarak gö-
rev yaptı. Bu arada Münih’te iki kez de Rektörlük 
görevini üstlendi.1949-1953 yılları arasında Alman 
Dermatoloji Cemiyeti Başkanlığını üstlendi. Dünya-
nın değişik ülkelerindeki 41 dermatoloji cemiyetinin 
üyesi oldu. Çıkarttığı Der Hautarzt, bugün bilinen 
en iyi dermatoloji dergisidir. Marchionini 66 yaşında 
iken 1965 yılında Münih’te lösemiden vefat etmiştir” 
(29, 30, 31).

Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein 1891 yılında 
Ulm şehrinde doğan Prof. Eckstein 1935 yılında 

Düsseldorf Tıp Akademisi Çocuk Hastalıkları 
Direktörlüğüne getiriliyor ve aynı yıl görevinden 
Naziler tarafından uzaklaştırılıyordu. 1 Temmuz 
1935’te Düsseldorf ’daki kliniğinde kişiye özel 
damgasını taşıyan bir mektup alır. Mektupta 
şunlar yazıyordu: “Reich adına, 12 Haziran 1935 
tarihli emirlere dayanarak sizi Haziran 1935 itiba-
riyle Prusya Hükümeti Hizmetindeki görevlerinden 
azlediyorum. İmza: Adolf Hitler” O tarihlerde Dr. 
Albert Eckstein biri İngiltere’den diğeri Amerika 
Birleşik Devletleri’nden iki teklif alır. Fakat kendisi 
ve eşi Türkiye’den gelen teklifi güvenli ve garantili 
görerek çalışmak için ülkemize gelir (32, 33, 34).

Numune Hastanesinde çalışmaya başlayan Prof. 
Eckstein Ankara Tıp Fakültesi’nin açılmasından 
sonra bu genç fakültenin Çocuk Hastalıkları Di-
rektörlüğüne getiriliyordu. 

Bir ülkenin sağlık sistemini tanımak istiyorsanız, o 
ülkenin bebek ölümlerine bakmanız gerekir. Çün-
kü en dayanıksız, derdini anlatmaktan aciz ve acil 
sağlık hizmeti gerektirenler bebeklerdir. Bundan 
dolayı genç Türkiye Cumhuriyeti, en önde gelen 
bulaşıcı hastalıklar olan sıtma, verem, trahom ve 
frengiden sonra öncelikli hedef olarak kendisine 
“Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarını” seçmişti.

Eylül 1935’te Eckstein ve ailesi Ankara’ya gelir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Refik Say-
dam’la görüşür. Dr. Saydam, Eckstein’a kendisinin 
Prof. Schwarz tarafından özellikle tavsiye edildiğini 
söyler. 

Bu ilk görüşmede, Dr. Eckstein resmi sözleşmeyi 
bir kenara bırakarak, Bakan’a kendisinden tam 
olarak ne beklendiğini sorar. Dr. Saydam’ın yanıtı, 
“Sizden ayrıca Türkiye’de çocuk sağlığı ve hastalıkları 
konusunda bir rapor hazırlamanızı rica ediyorum. 
Bu rapor, uhdemdeki bakanlığın çocuk sağlığı po-
litikalarını belirleyecektir. Devletin başlıca görevi-
nin, çocuklarımızın sağlıklı ve güçlü olmalarını ve 
sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak olduğuna 
inanıyoruz. Ne var ki, vurgulamak istediğim husus, 
bu raporu Alman görüşlerine dayanarak yazmama-
nız. Almanlara özgü bir yaklaşım, bizim ülkemize 
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uygun olmayabilir. Binaenaleyh, gidin Anadolu’yu 
gezin ve inceleyin, sonra önerilerinizle birlikte bana 
gelirsiniz”. 

Bakan, Dr. Eckstein ve eşinin, Eckstein’ın yeni 
atanan asistanı Dr. Selahattin Tekand’ın eşliğinde 
1937 yılının temmuz ve ağustos aylarında Orta ve 
Güney Anadolu’nun on üç vilayeti ve köylerinde 
çocuk hastalıkları ve ölüm oranlarını incelemek 
üzere bir yolculuğa çıkmasını ister. 

Bu araştırmalar, Türkiye nüfusunun önemli bir 
kesiminin sağlık ve demografik istatistiklerinin 
yapılmasına yönelik ilk girişimdir. Bu yolculukta 
toplam nüfusu 52,662 olan 60 köy gezilir. Bu 
yolculuklarda bir çocuk doktoru olan ve Weimar 
Almanya’sının tanınmış isimlerinden Arthur Sch-
lossmann’ın kızı olan Dr. Erna Schlossmann Ecks-
tein, ülkenin ilk kamu sağlığı istatistiklerini top-
lamak üzere Türkiye’nin iç kesimlerindeki köylere 
yapılan ziyaretlerde kocasına ve Türk asistanı olan 
Dr. Selahattin Tekand’a eşlik eder. Bu veri toplama 
gezilerinde ekibin önemli bir üyesidir.
 
Dr. Selahattin Tekand’ın anılarında bu gezi ile ilgili 
şunlar anlatılmaktadır.: “Anadolu’ya yapılan incele-
me gezileri sırasında Prof. Eckstein en ağır koşullara 
bile kolayca alışıyordu, köylülerle derhal yakınlık 
kuruyor onlarla şakalaşıyor ve kendisine sunulan 
yemekleri yiyordu” (35).

Dr. Eckstein taşrada 1937 ve 1938 yıllarında geniş 
çapta araştırma gezileri yapar. Bunların sonuçla-
rını gazetelerde ve bilimsel çalışmalarında aktarır. 
Türkiye’de süt çocuğu bakımıyla ilgilenen sosyal 
yardım kuruluşlarının kurulmasında öncü rolü 
üstlenir. Onun faaliyet yıllarında Türkiye’de çocuk 
ölümleri %33’den %12’ye kadar düşmüştür (36) 
(Belge-1).

1941 yılında yazdığı “Çocuk Gelişim, Metaboliz-
ması, Fizyolojisi ve Patolojisi” kitabı Türk Çocuk 
hekimlerine yol gösterici olur. Bu kitap Sağlık Ba-
kanlığı tarafından bastırılarak tüm çocuk hekimlerine 
dağıtılır. Ayrıca uzun yıllar boyunca tıp fakültele-
rinin müfredat programlarında yer alır. Bir diğer 

önemli kitabı ise “Türkiye’de Çocuk Hastalıkları 
ve Çocukların Korunması Problemleri” Ankara Tıp 
Fakültesi’nin yayınları arasında 1947 yılında ya-
yınlanır.

1938 yılının Ekim ayında Ankara’da 1. Türk Pe-
diatri Kongresi düzenlenir. Çocuklarda önemli 
sağlık sorunlarından biri olan sıtma ile mücadele 
yöntemlerini Ankara Tıp Fakültesi Mecmuasında 
yayınlanır (Belge-2).

Bir diğer başarısı Noma hastalığının eradikasyo-
nunda sağlanıyordu. Bu hastalık direkt olarak 
kötü malnütrisyon ve altta yatan hastalıklardan 
kaynaklanmakta idi. Noma’nın kurbanları da ge-
nelde çocuklar olmakta idi. Bununla ilgili çalışma-
ları Ankara Tıp Fakültesi mecmuasında yayınlandı 
(Belge-3).

Belge-2

Belge-1
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Ankara Numune Hastanesi’nin 40. yıldönümü 
münasebetiyle hazırlanan kitaba 17,5 yıl görev 
yaptığı döneme ait anılarını aktaran Op. Dr. Ni-
met Taşkıran birlikte görev yaptığı Ord. Prof. Dr. 
Albert Eckstein için bakın neler yazıyor?

“İkinci yabancı hoca Eckstein’nın Almanya’ya dön-
dükten sonra bu fani dünyadan göçtüğünü elemle 
öğrendim. Eckstein mütekâmil bir insan, iyi bir 
hoca idi. Yetiştirdikleri bugün kalburüstü hekimler-
dir. Kendisi ile ne kadar çok ve yakın dostluğumuz 
olmuştur. Yabancıların ve sefaretlerin özel hekimi 
gibi idi. Buralardaki cerrahi vakalara tercihan beni 
çağırırdı. Ne kadar çok gecelerimizi sabahlara kadar 
hasta başında geçirmişizdir!... Dostluğu ve beraberli-
ği bende daima hoş bir hatıra bırakmıştır” (37).

Dr. Scurla’nın da raporunda belirtildiği gibi Albert 
Eckstein hem Türk Hükümeti Üyeleri hem de 
kordiplomatiğin saygın ve aranan bir doktoru ola-
rak Ankara’da görev yapmıştır. Türk hükümetinin 
isteğiyle, Prof. Eckstein yalnız müttefik büyükel-
çilerinin değil, Alman Büyükelçilik mensuplarının 
çocuklarını da tedavi ediyordu. Bayan von Papen 
torunlarıyla birlikte hastaneye gelirdi. Elbette, 
poliklinik de değil, Prof. Eckstein’nın ofisinde mu-
ayene edilirlerdi (38).

Ankara Numune Hastanesi’nde görev yapan 
profesörlerden uyruksuz Melchior, Çekoslovak 
uyruklu Eckstein ve Alman uyruklu Marchionini 
yeni kurulan Ankara Tıp Fakültesi’nde 01.09.1945 
tarihinden itibaren çalıştırılmaları 31.08.1945 
tarihli ve 4/4376 sayılı yazısı ve 788 sayılı Kanu-
nun 5. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun 
20.09.1945 tarihli kararı ile kararlaştırılıyordu  
(Belge-4).

Prof. Dr. Albert Eckstein 19.10.1945 tarihinde 
hizmete açılan Ankara Tıp Fakültesine geçiyor ve 
burada Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinin di-
rektörü oluyordu. Buradaki görevini 1949 yılının 
sonuna kadar sürüyordu.

Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel adına Ankara 
Tıp Fakültesi Dekanı Ord. Prof. Dr. Abdülkadir 
Noyan ile Prof. Dr. Eckstein arasında 12.06.1946 
tarihinde sözleşme imzalanıyordu.

1250 TL aylıkla göreve başlayan Prof. Dr. Eckstein 
derslerini Türkçe vermeyi kabul ediyor ve yükle-
niyordu (Madde 1). Ayrıca halkı aydınlatmaya 
yönelik konferanslar vermeyi ve Türk Hükümeti 

Belge-3

Belge-4
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tarafından kendisinden istenilen bir eksper göre-
vini de kabul etmeyi taahhüt ediyordu (Madde 5, 
madde 6) (Belge-5).

Ankara Tıp Fakültesi Profesör Kurulu 12 Mayıs 
1947 tarihli toplantısında Almanya’da Düsseldorf 
Hastanesi’nde 13.05.1932-01.06.1935 tarihleri 
arasında Ordinaryus Profesör Doktor unvanı ile 
görev yaptığından Ankara Tıp Fakültesi’nde de 
aynı unvanla görev yapabilmesinin uygun olacağı-
na karar veriyordu (Belge-6).

Ülkemizdeki şartlardan memnun olan Prof. Dr. 
Eckstein, Almanya’da Düsseldorf, Giessen, Frei-
burg ve Leipzig üniversitelerinden 2. Dünya Har-
binin sonrasında çalışmak için davetler aldığını, 
ancak burada çalışmaya devam edeceğini Ankara 
Tıp Fakültesi Dekanlığına bildiriyordu (Belge-7).

Prof. Dr. Albert Eckstein bir taraftan bilimsel çalış-
malarını yoğun bir şekilde sürdürürken diğer yan-
dan da bürokratik engellerle uğraşıyordu. Aslında 
Prof. Dr. Albert Eckstein ve eşi Erna Eckstein ve 
çocukları Berlin Konsolosluğumuzun 20.05.1935 
günü vizesi ile Alman pasaportu ile ülkemize gel-
mişlerdi. 1941 yılında yayımlanan bir kanunla Al-
man vatandaşlığından çıkartılmışlardı. Bunun üzerine 

Çekoslovakya’nın Kudüs Konsolosluğundan temin 
ettikleri Çekoslovak uyruklu pasaportları ile ülke-
mizde görev yapmaya başlamışlardı.

Pasaportunun uzatılması için Çekoslovakya Bü-
yükelçiliğine yaptığı başvuru olumsuz olarak 

Belge-5
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yanıtlanıyordu. İlgili yazıda “02.01.1942 tarihin-
de ve 73 sayılı size ve eşinize pasaport verilmişti. Bu 
pasaport 31.12.1945 tarihine kadar geçerli olup, 
daha sonra yenilenmemiştir. Bu nedenle Çekoslovak 
tebaasından olmadığınızı talebiniz üzerine saygıla-
rımla bildiririm. Çekoslovakya Maslahatgüzarı.” 
denilmekte idi (Belge-8).

Prof. Dr. Albert Eckstein 30.01.1948 tarihli ve 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine hitaben yaz-
dığı yazıda şunları belirtiyordu, “Ben bu memlekete 
eşimle beraber Alman uyruklu olarak gelmiştim. 
Daha sonra hiçbir devletin geçerli saymadığı Hit-
ler’in 2 Ekim 1941 tarihli emirnamesiyle Alman ta-
biiyetinden ihraç edildim. Daha sonra mecburen Çe-
koslovakya Konsolosluğu’ndan aldığım bir pasaportla 
dolaşmak zorunda kaldım. Ekte sunduğum Çekos-
lovakya Elçiliğinden alınan belgede görüleceği üzere 
Çekoslovak tabiiyetinde bulunmuyorum. Alman uy-
ruğunda olduğumu gösterecek bir belgeyi verebilecek 
herhangi bir makam mevcut değildir. Hitlerin aldığı 
karar hiçbir devlet tarafından onaylanmadığından, 
eskisi gibi bizlere Alman uyruklu olarak oturma 
belgesi verilebilmesi için İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne yazılması için desteğinizi saygı 
ile rica ederim.” diyordu (Belge-9).

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 
7 Mayıs 1949 tarihli yazısında “Çekoslovakya 

Büyükelçiliğinden alınan pasaportun süresinin 
31.12.1945 tarihinde sona erdiği, Çekoslovak uyru-
ğundan çıkartılan profesör ve ailesinin tekrar Alman 
uyruğuna kabul edildiklerini onaylayacak bir merci 
bulunmadığından taleplerinin onaylanmasına im-
kân görülmemiştir.

Durumun kendisine tebliği ve sözü geçen Prof. Dr. 
Eckstein ve eşine ait 148 sayılı uzman oturma bel-
gelerinin Haymatlos sıfatı ile değiştirilerek, ilişik be-
yannamenin doldurularak acilen gönderilmesini rica 
ederim.” denilmekteydi (Belge-10).

Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Mü-
dürlüğü 24 Mayıs 1949 tarihli yazısı ile Prof. Dr. 
Albert Eckstein ve Eşi Erna Schlossman Eckstein’in 
uzman çalışma belgesini uyruğu Haymatlos olarak 
çıkartarak 31.12.1949 tarihine kadar uzatıldığını 
Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığına yolluyordu (Bel-
ge-11).

İmzaladığı sözleşmelerde belirtilen konularda da ti-
tizlik gösteriyor ve bunları eksiksiz yerine getirmeyi 
gerçekleştiriyordu. Verdiği konferanslar ve hazırladı-
ğı kitap bu konuda güzel bir örnekti (Belge-12).

Belge-9

Belge-8
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Ülkemizde görev yapan Alman bilim adamları 
yurtdışında ve farklı ülkelerde zor durumlarda ya-
şayan yakınlarına yardım etmeleri istekleri Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından kabul görüyor ve Millî 
Eğitim Bakanlığı’nın 18/04/1946 ve Bakanlar Ku-
rulu’nun 18/04/1946 tarih ve 4191-9/2071 sayılı 
yazısı ile onaylanıyordu (Belge-13).

Kurumuna karşı daima saygın bir tutum sergileyen 
Prof. Dr. Albert Eckstein’ın kendi orijinal el yazısı 
ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Abdülkadir Noyan’a verdiği izin dilekçesini 
buna örnek olarak gösterebiliriz.

Bu dilekçede; “Senelik 2 aylık iznimi 05.07-
05.09.1947 tarihleri arasında kullanmak istiyorum. 
Lüzum gelen muvafakatlerimin yapılmasını rica ede-
rim. Prof. Dr. Albert Eckstein” diye kaleme almıştır 
(Belge-14).

Belge-10

Belge-11
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Yaptığı çalışmalar sadece ülkemizde değil dünya-
nın dört bir yanında değerli görüldüğünden pek 
çok uluslararası kongreye konuşmacı olarak da-
vet ediliyordu. 14-17 Temmuz 1947 tarihlerinde 
New York’ta toplanan Beşinci Uluslararası Pediatri 
Kongresi bunlara bir örnektir (Belge-15).

Bir diğer örnek ise 06.04.1948 tarihinde Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına verdiği izin 
dilekçesinde belirttiği gibi 11 Haziran 1948 tari-
hinde Zürih’te toplanan Çocuk Hekimleri Kongre-
si, Freiburg ve Würtzburg Üniversitelerinden aldığı 
davetleri ve İngiliz Çocuk Hekimleri toplantısına 
konuşmacı olarak aldığı davetleri gösterebiliriz 
(Belge-16).

Prof. Dr. Albert Eckstein 04.11.1948 tarihinde 
Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığına bir yazı yazarak 
Tıp Fakültesi Yeni Çocuk Kliniği inşaatı projesinin 
bütçesindeki olanaksızlıklar nedeni ile reddedilişi 
nedeni ile üzüntülerini bildiriyordu. Bu yazısında 
Numune Hastanesi Çocuk Hastalıkları Şefliğini 
devir aldıktan sonra 11.10.1935 tarihinde Sağlık 
Bakanlığı’na yolladığı raporla bunun önemi üze-
rinde duruyordu. Kaleme aldığı raporunun esasla-
rını Almanya’da yazdığı “Hasta Çocuklara Mahsus 
Çocuk Hastaneleri ve Hastane Kısımlarının Faali-
yeti” hakkında yol gösterici makalesinin olduğunu 
vurguluyordu (Belge-17).

Ünlü yazar Sabahattin Ali’nin kızı Prof. Dr. Filiz 
Ali “Filiz Hiç Üzülmesin” isimli anılarını topladığı 

Belge-15Belge-14
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kitabında “Bu yemek meselesi babamın benimle 
ilgili tek takıntısıydı zaten. Belki de onun yemek 
konusundaki aşırı hassaslığı yüzünden can sıkıcı de-
recede mızmız bir çocuk olmuştum. Izgara köfte ve 
pilavdan başka hiçbir yiyeceği normal sürede çiğneyip 
yuttuğum görülmemişti. Lokmalar bir yanağımdan 
ötekine geçer, bu arada babam gözlerini koca koca 
açarak bana “Yut!” diye bağırırdı.  İştahsız ve mızmız 
çocuğunun her an zafiyet geçirebileceği korkusuyla en 
ufak ateşlenmede Karanfil Sokak’ta oturan Alman 
komşularımızdan Dr. Eckstein hemen eve çağrılır, 
ciğerlerimde leke olup olmadığı konuları görüşülür-
dü. Dr. Eckstein’ın, babamın aşırı paniği karşısında 
bir gün evdeki bütün dereceleri kırıp atmasını ve bir 
daha benim ateşime bakmamasını tavsiye ettiğini 
dün gibi anımsıyorum (39).

Toplumdaki iyi ilişkilerin sonuçlarının nasıl alın-
dığını Erna Eckstein anılarında şu örnekle anlat-
maktadır; “Dr. Eckstein eski Sağlık Bakanı, o sırada 
Başbakan olan Dr. Refik Saydam’la görüşmeye gitti. 
Saydam ona, Britanya hükümetinden Filistin’e giden 
Yahudilere vize verilmemesi yönünde baskı olduğunu 
anlatmış. Gelgelelim, Refik Saydam kişisel olarak 
bu çocukların vizelerinin verileceğine dair güvence 
verdi. Tüm tanıdıklarımızı toplayıp çocukları garda 

karşıladık. Onlara tatlılar, şekerler ve meyveler ver-
dik. 1944’te Filistin’e yaptığımız ziyaret sırasında bu 
çocukların çoğuyla tanıştık” (40).

1936 yılında Amerika’nın İstanbul’daki II. Kâtibi 
S. Walter Washington’a çektiği 14 Temmuz tarihli 
ve 73 sayılı telgrafında şunları yazıyordu: “Anka-
ra’daki yetkililer çalışmalarını yürütmek için Alman 
hocalara mümkün olan her türlü kolaylığı sağlamış-
lardır. Hastanelerin ve laboratuvarların donanımı 
için muazzam paralar harcanmıştır. Şimdi Türki-
ye’deki hastanelerin, donanım bakımından, dün-
yanın herhangi bir hastane ile eşit duruma geldiği 
görülmektedir. Ayrıca bu sağlık kuruluşlarının işle-
tilmesi için az veya çok yeterli ödeneklerde verilmiştir. 
Ankara’daki yüksek mevkilerde bu hocaların gayet 
kuvvetli savunucuları bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Bundan dolayı, bunlar hakkında yapılan şikâyetlerde 
Başkent’te kulak arkasına atılmaktadır” (40). 

Ord. Prof. Dr. Eckstein Ankara’da bir çocuk hasta-
nesi kurmayı düşlüyordu. 50 yatağı ortopedik va-
kalar, 50’si tüberküloz ve geri kalanı da diğer hasta-
lıklar için ayrılmış bir 300 yataklı çocuk hastanesi 
planı vardı. Bu dileğini 23 Eylül 1949 tarihinde 
Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığına yazdığı yazıda 
da dile getiriyordu. 23.09.1949 tarihinde Ankara 
Tıp Fakültesi Dekanlığına yazdığı mektupta;

“Teklif edilen Hamburg Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği 
Ordinaryüs Profesörlüğünü kabul etmek kararında 
bulunduğum cihetle fakültenizle olan ve bu sene 
sonunda hitama eren mevcut kontratımı yenileyeme-
yeceğimi şimdiden üzülerek bildirmek zaruretinde 
kaldım. Her türlü ihtiyaçları karşılayabilecek bir 
çocuk kliniğinin Ankara Üniversitesi için olan büyük 
lüzumuna ait kanaat ve temennilerimi güzel memle-
ketinizden ayrılırken son bir defa daha tekrarlamak-
tan kendimi alamıyorum. Türkiye’de bulunduğum 
müddetçe müteaddit raporlarla zaruretini tebarüz 
ettirdiğim böyle bir çocuk kliniğinin yapıldığı haber-
leri beni Hamburg’da bile çok sevindirecektir.

Büyük yardım ve teveccühlerine mazhar olduğum 
Ankara Tıp Fakültesine teşekkürlerimi sunarken, 
istikbal için de önemli başarılar dilemeği bir borç 
sayarım. En derin saygılarımla” (Belge-18).

Belge-17
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Bu mektup ile bağlantılı olarak Ankara Tıp Fakül-
tesi Profesörler Kurulu 27.10.1949 tarihli 26. otu-
rumunda 4. no.lu karar olarak “Fakültemiz Çocuk 
Kliniği Ord. Prof. Dr. Eckstein’ın Hamburg Tıp Fa-
kültesi Çocuk Kliniği Ord. Profesörlüğüne seçilmesi 
nedeni ile yeni sözleşme yapılmaması hakkında ver-
diği dilekçe Profesörler Kurul’unda görüşülerek kabul 
edilmiştir” şeklinde kayıtlara giriyordu (Belge-19).

Eckstein’ın ayrılışından sonra, asistanlarından 
ikisi, onun Ankara’da bir çocuk hastanesi hayalini 
gerçeğe dönüştürdü. Tıp Fakültesi’nde onun yerini 
alan Dr. Bahtiyar Demirağ 1953’te 150 yataklı bir 
hastanenin temelini attı. Bunu, 1950’lerin sonun-
da Hacettepe Çocuk Hastanesi’nde 300 yataklı 
bir hastaneyle Dr. İhsan Doğramacı izledi. Bu iki 
seçkin çocuk hekiminin kimden ilham aldığı çok 
açıktı. Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein’ın büyük 
hayali 2013 yılında gerçekleşiyor ve Cebeci’de 
Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde 42 milyon TL 
harcanarak modern ve çağdaş bir çocuk hastanesi 
2014 yılında hizmete açılıyordu.

Almanya’da Hamburg Üniversitesi’nde göreve 
başlayan Prof. Eckstein 18.06.1950 tarihinde 
Hamburg’da geçirdiği bir kalp krizi sonunda ha-
yata veda etmiştir. Eşi Dr. Erna 1952-1955 yılları 
arasında yeniden Ankara’da yaşamış ve Hacettepe 
Çocuk Hastanesi’nin inşası ve kuruluşu sırasında 
danışmanlık görevi yapmıştır. Oğlu Dr. Herbert’de 
aynı hastanede çocuk cerrahı olarak görevde bu-
lunmuştur (41).

1982-1992 yılları arasında Yükseköğretim Kuru-
lu Başkanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı yanında çalıştığı hocası için ölümünün 
ardından kaleme aldığı yazısında bakın neler be-
lirtiyordu;

“Profesör Eckstein’i ilk defa 1938 yazında Manisa’da 
tanıdım. Ege bölgesinin köy çocuklarını tıbbî ve içti-
maî bakımlardan tetkik için bir seyahat çıkmıştı. Bu 
gezinin son kısmına ben de iştirak ettim. O zamana 
kadar Profesörü tanımamış olduğum için kendisini 
merakla takip ediyordum. Bu arada en çok dikkatimi 
çeken cihet bambaşka hayat şartları içinde yetişmiş 
olmasına rağmen bizim köyümüzü ve köylümüzü ya-
dırgamıyor, onlarla kaynaşmaktan âdeta zevk alıyor-
du. Hareketlerinde samimî idi. Köy çocuğu hastalık 
ve ölümlerine ait araştırmalarını muhtar kayıtların-
dan değil, bizzat evlerin kapısını birer birer çalarak 
ana ve babalardan tahkik ediyordu.

Belge-18 Belge-19
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Yanında çalıştığım müddetçe hocamın meziyetlerini 
her gün yeni bir misal ile görmek mümkün oluyor-
du. Rahmetlinin insanlık cephesi çok kuvvetli idi. 
Başkasının ve bilhassa mesai arkadaşlarının en ufak 
müşküllerine çare aramak için her zahmete katlanır, 
elinden gelen yardımı asla esirgemezdi. 

Eckstein çok mütevazi bir hoca idi. Daima genç mes-
lektaşlarının vakalar üzerinde kanaatlarını sorar, 
onlardan birinin herhangi bir mevzuda derinleştiği-
ne inanırsa, kendisi ile o konuda istişareyi katiyen 
ihmal etmezdi.

Türkiye’de yaptığı etütler ve bilhassa medikososyal 
problemler hakkında basılmış kitap ve broşürleri 
vardır.

Rahmetlinin memleketimizde hoca ve hekim olarak 
yaptığı hizmetleri hürmetle yad etmeyi bir vazife te-
lakki ediyorum.” (42) (Belge-20).

Ankara Tıp Fakültesi’nin Adli Tıp Kürsüsü’nün 
kurucusu olan Prof. Dr. Behçet Tahsin Kamay 
Prof. Dr. Albert Eckstein’ın ölümünün ardından 
Ankara Tıp Fakültesi Mecmuasında şu görüşlerini 
bizlere aktarıyordu (Belge-21). 

“Türkiye’ye rahmetli Dr. Refik Saydam’ın Bakanlığı 
zamanında beş senelik bir mukavele ile 4/9/1935 
tarihinde Ankara Numune Hastanesi Pediatri Ser-
visi Direktörü olarak gelerek, 1/10/1945 tarihinde 
Ankara Tıp Fakültesinin kuruluşu üzerine ise Fa-
kültemizin Pediyatri Kliniği profesörlüğüne geçti. 
Memleketinden vaki dâvet ve vazife tekliflerine bir-
çok defalar göğüs geren bu iyilikbilir insan, nihayet 
Hamburg Üniversitesi Pediatri Kliniği Ordinasyüs-
lüğüne tayini reddedemeyerek istemeye istemeye ve 
yüreği sızlayarak on beş sene emek verdiği Ankara 
Numune Hastanesinden, Fakültemizden ve mem-
leketimizden talebelerini ve hasta yavrularını göz 
yaşı ve matem içinde bırakarak ayrıldı. Meğer ki bu 

Belge-21

Belge-20
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ayrılık kısa zaman sonra ebedî olacakmış ve bu veda 
son bir veda imiş.

Eckstein, kıymetli bir doktor, değerli bir çocuk hasta-
lıkları profesörü olduğu kadar; çok geniş kültürlü bir 
âlim, felsefi ve sosyal problemler üzerinde kafa yoran 
bir mütefekkirdi.
 
Öyle babacan bir hali, öyle tatlı bir bakışı, öyle kan-
dırıcı ve ikna edici yumuşak bir konuşuşu vardı ki, 
en yaramaz ve huysuz çocuklar bile, kendilerini bu 
konuşmanın sihrine kaptırarak yumuşayıverirlerdi.

Memleketimize gelen ecnebilerden Prof. Eckstein ka-
dar Türk ailelerinden büyük ve samimî bir dost hâle-
siyle etrafı çevrilmiş pek az insan tanıyorum. Zira, o, 
her ailenin kara gün dostu idi. Anaların, yavruların, 
tanıdıklarının ve tanımadıklarının acılarını paylaş-
maktan derin ve insanî bir zevk duyardı.

Rahmetli, yalnız Ankara Numune Hastanesinin 
klinik ve polikliniği içine kapanarak veya Tıp Fakül-
tesindeki kürsüsünden derslerini vermekle kendisini 
vazifesini yapmış ve başarmış bir insan olarak asla 
telâkki etmemiştir.

En büyük emeli Ankara’da 300-500 yataklı bir ço-
cuk hastahanesinin açıldığını görmekti.  Bunun için 
ne kadar çalıştığını ve ne kadar uğraştığını hepimiz 
biliriz. Ne yazık ki, bu güzel idealini görmeden veya 
duymadan maddi varlığı toprağa göçtü. Eckstein’ın 
Türkiye’yi ikinci vatanı kadar sevdiğine ve Türk mil-
letine yürekten bağlanmış olduğuna eminim.

Tıp Fakültesi Mecmuasının bu fevkalâde nüshası Fa-
külte Profesörler Kurulunun müttefikan verdiği ka-
rarla aziz ölünün hâtırasına ithaf edilmiştir.” (43).

Ankara Tıp Fakültesi’nin kurucusu olan hocalar bir arada. 1. Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein
2. Eşi Dr. Erna Eckstein 3. Prof. Dr. İhsan Doğramacı 4. Prof. Dr. Bahtiyar Demirağ.
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Ülkemizin karaciğer naklinde en önde gelen isim-
lerinden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Eckstein ile 
ilgili anılarını bize şöyle aktarıyor (44).

“1940 doğumluyum. Babam ben doğduğumda 
Dinar’da Cumhuriyet Savcısı, annem ise ilkokul 
öğretmeniydi. Anneme zor bir hamilelik dönemi ya-
şatmışım. 4 kg 700 gram olarak dünyaya gelmişim. 
Dinar’da doğum yapılamadığından annemi doğum 
için Ankara’ya götürmüşler. 1 aylıkken Ankara’dan 
annem beni kucağına almış Dinar’a dönmüşüz. Ora-
da bir böbrek problemim olmuş beni tekrar Ankara’ya 
getirmişler ve Numune Hastanesi’nde Dr. Eckstein’a 
götürmüşler. 1935 yılında Hitler’in zulmünden kaç-
mak zorunda kalan Yahudi Ordinaryus Profesör Dr. 
Albert Eckstein, Atatürk sayesinde dönemin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Dr. Refik Saydam tarafından 
Ankara’ya davet edilmiş ve Numune Hastanesi’nde 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde çalışmak-
taymış.

Dr. Eckstein beni muayene etmiş, karnımda şişlik 
varmış. Ben anlatılanları söylüyorum tabi hatır-
lamama imkân yok. Dr. Eckstein tercümanları 
aracılığıyla anneme “Ne yaptın bu çocuğa, hemen 
gidin sıcak keten tohumu getirin” demiş. Dayım-
lar keten tohumu aramaya koyulmuşlar. Babam bu 
sırada halen savcı olarak Dinar’da görev yapıyor ve 
bugünkü gibi haberleşme imkanları zengin değil, 
dolayısıyla olan bitenden haberi yok. Neyse gelen o 
sıcak keten tohumu lapasını Dr. Eckstein bir beze 
koyarak benim karnıma sarmış. Herhalde sıcak ne-
deniyle damarlar bütün kanallar açıldı, vazodilate 
oldu. Hakikaten ben o sırada idrarla taş çıkartmış-
tım ve birden bire düzelmiştim. Karnımın şişliği 
falan geçmiş. Dr. Eckstein “İyi iyi demiş, bundan 
sonra iyi olur artık. Ben de ondan sonra gerçekten 
bayağı gürbüz bir çocuk olarak büyümüşüm.
 
Daha sonra ben doktor olduğumda Hacettepe’deyken 
hayatımı kurtaran Dr. Eckstein’ın oğluyla birlikte ça-
lıştım. Onun oğlu da Hacettepe Çocuk Hastanesi’nde 
böbrek ameliyatları yapıyordu.”

Prof. Dr. Paul Pulewka (farmakoloji) 
11.02.1896’da Elbing’de doğmuştur. 1902-1914 

yılları arasında ilkokul ve liseye devam etmiş ve o 
yılın sonunda liseden mezun olmuştur. 1914-1918 
yılları arasında I. Dünya Savaşı’na iştirak etmiştir. 
1918-1922 yılları arasında Münih ve Königsberg 
Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde tahsilini ta-
mamlamış ve 1923 yılında tıp doktoru unvanını 
kazanmıştır. 1923 yılında Königsberg’de Hermann 
Wieland’ın yanında farmakoloji asistanı olarak 
çalışmaya başlamıştır. 1927 yılında aynı üniver-
sitenin Farmakoloji Enstitüsünde farmakoloji ve 
toksikoloji dallarında doktora derecelerini almış-
tır. 1929 yılında Tübingen Üniversitesine doçent 
olarak atanmış ve 1933 yılının mayıs ayında aynı 
üniversitenin farmakoloji ve toksikoloji dalında 
ordinaryüs profesörlüğe yükseltilmiştir. Aynı üni-
versitenin senatosuna seçilmiş fakat daha sonra da 
görevinden azledilmiştir (45).

Prof. Dr. Paul Pulewka 1935 yılında Türkiye’ye 
gelmiş ve Ankara’daki Refik Saydam Hıfzıssıh-
ha Enstitüsünde göreve başlamıştır. Ankara Tıp 
Fakültesi’nin 1945 yılında hizmete açılmasıyla 
birlikte Farmakoloji Kürsüsünün kuruculuğunu 
üstlenmiş ve yurdumuzdan ayrıldığı tarihe kadar 
da bu görevini başarıyla sürdürmüştür.

Yanında yetiştiği öğrencilerinden ve daha sonra 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji 
Kürsüsü başkanı olan Prof. Dr. Şükrü Kaymakça-
lan Hocası için şu görüşleri kaleme alıyordu. 

“Prof. Pulewka yüzlerce doktorun farmakoloji hoca-
sıydı: Ankara Tıp Fakültesi’ni bitirip şimdi Ankara 
ve İzmir’deki üniversitelerin tıp fakülteleri’de farma-
koloji dersi veren doktorlar, Prof. D. Berkan, Prof. İ. 
Kantemir ve bu satırların yazarı; bugünkü mesleki 
durumlarını Prof. Pulewka’ya borçludur. 

Ayrıca Dr. Remziye Erkmen, Dr. Sami Bağlum, Dr. 
Aziz Yeğinsoy, Dr. Haydar Saatçı, kimyacı Handan 
Kiper, Prof. Saip Ragıf Atademir, Prof. Eyüp Ca-
nat, Prof. Remsiye Hisar, Prof. Perihan Çambel ve 
bugün hayatta olmayan Prof. Mustafa Suner değişik 
zamanlarda Prof. Pulewka ile beraber çalışmışlardır. 
Pulewka’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği en büyük 
hizmet, Refik Saydam Enstitüsü’nün Farmakodinami 
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Bölümü’nün Direktörü sıfatıyla, Türk halkını ya-
rarsız ve zararlı ilaçlara karşı uyarmış ve korumuş 
olmasıdır. Prof. Pulewka’nın gidişinden sonra, Refik 
Saydam Enstitüsü’nde bir süre sorumluluğu taşıyan 
farmakolog olarak bulunduğu için, bu görevin güç-
lüklerini en iyi ben değerlendirebilirim” (46).

Öğrencilerine ve asistanlarına karşı açık kalpli bir 
hocaydı, pedagojik düşüncelerle dar ve geniş an-
lamda çok ilgilenir ve çalışıma tarzıyla örnek alına-
cak bir tavır takınırdı.
 
“Prof. Pulewka’nın yanında asistan olduğum için, 
öğrenim sürem boyunca ondan mutlaka pek çok şey 
öğrendim. Fakat benim düşünceme göre bunların en 
önemlisi, ilmi çalışmalar sırasında ciddiyet, disiplin, 
sabır ve sebatın önemini anlamış olmaktır.” 

Yanında asistan olarak çalıştığım esnada Prof. 
Pulewka’dan muhakkak ki pek çok şeyler öğrenmi-
şimdir. Fakat bence bunların en önemlisi ilmî ça-
lışmalarda ciddiyet, disiplin sabır ve tahammülün 
manasını idrak etmek olmuştur.

Pulewka memleketimizde halk sağlığını ilgilendi-
ren çeşitli toksikolojik konular üzerinde araştırma-
lar yapmıştır. Pulewka’nın teşhis ettiği bir pilocar-
pine zehirlenmesinin de tarihimiz bakımından özel 
bir önemi mevcuttur. Pulewka bir konferansında 
bu zehirlenmeden, karaciğer yetmezliği olan has-
tada sık kullanılan bir saç losyonunun bir gün şid-
detli terleme, bol tükürük ifrazı ve bulantıya sebep 
olduğu şeklinde bahsetmiştir. Bahis konusu olan 
hastanın Atatürk olduğunu Pulewka bu satırların 
yazarına ifşa etmiştir. Atatürk’ün hastalığı ile ilgili 
çeşitli makaleler ve kitaplar yayınlandığı halde, 
pilocarpine’li saç losyonunun sebep olduğu bu ze-
hirlenme hadisesinden bahsedilmeyişi enteresandır 
(47).

Türkiye’de kaldığı yirmi yıl boyunca Profesör Pu-
lewka, farmakoloji, farmakolojik denetimler ve 
farmakoloji eğitiminin müfredatı konularında pek 
çok katkıda bulundu. 1980 yılında Almanya’da 
yayınladığı anılarında kendisine Hıfzıssıhha Ensti-
tüsü İlaç Kontrol Laboratuvarını kurma görevinin 
verildiğini anlatır ve şöyle devam eder”. Bakanlık da 

(Sağlık Bakanlığı), benim Enstitümde hormon pre-
paratları ve özellikle de insülin üretilmesini istiyordu. 
Çünkü, ileri gelen bazı politikacılarda diabet vardı 
ve onlar da tedavilerinin dışa bağımlı olmasını iste-
miyorlardı. İnsülin üretimi için ısrar edildi. Bütün 
yetersizliklere karşın, birkaç gram, nispeten saf insü-
lin elde etmeyi başardık…” (48).

Prof. Dr. Kaymakçalan yukarda sözünü ettiğimiz 
anılarında hocası Prof. Pulewka’nın bir başka 
özelliğine de şöyle dikkat çeker: “Ancak şu hususta 
kesinlikle söylenebilir ki, eğer memleketimizde bir 
Thalidomide faciası meydana gelmemiş ise bunda 
Türkiye’ye getirilen yeni ilaçlara ruhsat verilirken 
Prof. Pulewka’nın göstermiş olduğu titizliğin, onun 
prensiplerini benimseyenler tarafından bir müddet 
daha devam ettirebilmesinin büyük rolü olmuştur. 
Amerika’da Thalidomide kullanılmasına mâni olan 
farmakolog Dr. Frances O. Kelsey, Başkan John F. 
Kennedy tarafından en büyük nişan ile taltif edilir-
ken Türkiye’de aynı neticeyi doğuran koşulların oluş-
turulmasında emeği geçen farmakologlar maalesef 
resmi makamlar ve politikacılar tarafından tenkit ile 
karşılaşmışlardır” (49).

1954 yılında sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine 
Almanya’ya geri dönen Paul Pulewka ilk toksiko-
loji enstitüsünü (Baden Würtemberg Toksikoloji 
Enstitüsü) kurdu. 1989 yılında Prof. Paul Pulewka 
Almanya’da vefat etti (50).

Bu bölümümüzü daha önce de kendisinden alıntı-
lar yaptığımız Prof. Dr. Fritz Neumark’ın sözleriyle 
noktalayalım. Prof. Dr. F. Neumark 1933-1950 
ylları arasında Nazi zulmünden kaçarak Türkiye’ye 
gelen ve İstanbul ve Ankara’da görev alan öğretim 
üyelerini anlattığı kitabı olan “Zuflucht am Bospo-
rus (Boğaziçine Sığınanlar)” Almanca yayınlandı. 
Daha sonra bu kitap İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi tarafından Türkçe’ye tercüme edilerek 
1982 yılında yayımlandı. 

Türkiye’den ayrıldıktan sonra Almanya’da Frank-
furt Üniversite’nde uzun yıllar rektörlük görevinde 
bulunan Prof. Dr. F. Neumark, kamu maliyesi 
alanında milletlerarası kuruluşlarda görev yapmış 
ve vergi alanındaki önemli çalışmaları yönetmiştir. 
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Prof. Dr. F. Neumark kitabında şunları anlatıyor;
“1933 yılında Cenova’dan bindiğim gemi sisli bir 
sonbahar sabahı İstanbul limanına girerken, güver-
teden ilk kez gördüğüm bu güzel kentte, biz Alman 
mültecilerinin yirmi yıl, belki de daha uzun zaman 
kalacağımızı aklıma bile getirmemiştim.” Başlan-
gıçta birçoğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin mali 
konularda bize vaat ettiği edildiği gibi güvenilir olup 
olmadığı hakkında kuşkuluyduk. Bu kuşkularda, 
dağılan Osmanlı İmparatorluğu’nun tutumunun, 
devletin şeklen iflası da dahil olumsuz biçimde anım-
sanması, belirli bir rol oynamakta idi. Bu ödemeler 
genç Cumhuriyetin hükümeti için bir yerde “Ulusal 
prestij” meselesiydi Hükümet Atatürk’ün ruhuna 
sadık bir şekilde bizlere karşı kusursuz davranmaya 
büyük önem veriyordu. Bu da bizlerin bu ülkeye 
minnettar olmak ve onu haksız uygulamalara karşı 
savunmak için başka bir nedenimizi oluşturuyordu” 
(51).

Dünyanın hiçbir ülkesinde öğrenci öğretmen ilişkisi 
Türkiye’deki kadar candan ve uzun süreli değildir. 
Türkiye’deki tüm öğretim kademelerinde öğrenci ile 
“Hocam” diye hitap edilen öğretmeni arasındaki bağ 
ancak taraflardan birinin ölümü ile son bulur. Tür-
kiye’de karşılaştığımız en büyük sorun Türkçe idi… 
Türkçeyi bildiğim öteki diller gibi çabuk öğreneceği-
mi anladım. Ancak iki yıl içinde derslerimi Türkçe 
anlatacak düzeye geldim… Öğretmen-öğrenci ilişkisi 
her yerden çok güzeldi. Birkaç yıl önce konferanslar 
vermek üzere Ankara’ya gittiğimde, o sırada başba-
kan yardımcısı olan eski öğrencim, Turhan Feyzioğ-
lu’nun gönderdiği bukete ilişik kartta şöyle yazılıydı: 
“Sayın hocam ikinci vatanınıza hoş geldiniz” (52).

Atatürk, yaklaşık on beş yıllık cumhurbaşkanlığı 
süresinde ülkede o denli benimsenmişti ki; hayata 
erken yaşta gözlerini yumduğu zaman (1938), onun 
döneminde güvence içinde yaşamakta olan Türkler-
den farksız muamele gören azınlıklar da dahil olmak 
üzere bütün halkın yas tuttuğunu söylemek abartma 
olmaz. İstanbul Üniversitesi’nin tertiplediği bir ma-
tem töreninin yanı sıra biz yabancı profesörler de ce-
nazenin İstanbul’dan Ankara’ya nakledilmesiyle ilgili 
tüm merasimlere katıldık. Bu büyük devlet adamının 
cenazesinin Dolmabahçe Sarayı’ndan limandaki bir 
savaş gemisine taşınışı, gerçekten unutulmaz ve şaha-
ne bir merasimdi. Türk olsun, yabancı olsun, profe-
sörlere toplum içinde verilen değerin bir ispatı olarak 

bahse değer bir nokta da; bunların cenaze alayında 
bakanlar, milletvekilleri ve dış ülke delegelerinden 
hemen sonra yer alması olmuştur” (53).

Son Söz

Kuruluşu 74 yıl öncesine giden Türkiye Cumhu-
riyeti’nin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversite-
si’nin Tıp Fakültesi’nde görev alan bu değerli bilim 
adamlarını anmanın tarihi bir görevimiz olduğuna 
inanmaktayım. Bu eşsiz insanların aziz hatıraları 
önünde bir kez daha saygı ile eğilirim.

Teşekkür

Yazımın hazırlanışında değerli katkıları olan Okan 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Sekreteri Se-
nem Korkut’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
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Albert Eckstein war von 1935 bis 1950 Leiter der 
Kinderabteilung des Nümune Hastahanesi (im 
Folgenden NH) in Ankara. Er war Mitbegründer 
des Lehrstuhls für Pädiatrie an der Universität An-
kara und er wurde 1947 der erste Lehrstuhlinhaber 
des Fachs an der Universität (1).

Albert und Erna Eckstein haben durch ihren uner-
müdlichen Einsatz tausenden von Kindern in der 
Türkei geholfen. Die Bemühungen des Ehepaars 
im ländlichen Anatolien trugen zu einer Senkung 
der Kindersterblichkeit bei (2).

Das Ehepaar war dabei aber nicht allein. Um be-
handeln zu können, mussten sie die Erkrankun-
gen und die Bedingung ihres Entstehens und die 
Erscheinungsformen der Kinderkrankheiten erst 
kennenlernen und dann oft auch passende Medi-
kamente neu entwickeln. Dies war nur möglich 
durch die Zusammenarbeit mit türkischen Assis-
tenten, der türkischen Verwaltung und einem tür-
kisch-deutschen Kollegenkreis. Im Hintergrund 
standen staatliche Maßnahmen: Die kemalistis-
chen Reformer der dreißiger und vierziger Jahre 
schufen die infrastrukturellen Bedingungen für 
eine bessere Gesundheit vor allem der Landkinder.  
Der Erfolg des Ehepaars beruhte also auf einer 
konzertierten Aktion und war Resultat geme-
inschaftlicher Bemühungen von Deutschen und 
Türken im Reformprojekt der neugegründeten 
Türkischen Republik ab 1923.

Dabei ist nicht zu vergessen, dass im Jahre 1935 
zahlreiche Deutsche  in der Türkei Emigranten 

(mülteci) waren: Die deutsche Kolonie in der Tür-
kei bestand im Jahre 1935 aus etwa 2000 Personen. 
Die meisten arbeiteten in staatlichen Behörden 
oder Bildungseinrichtungen. Viele von ihnen wa-
ren, wie auch das Ehepaar Eckstein, aufgrund ihrer 
jüdischen Abstammung aus dem nationalsozialis-
tischen Deutschland vertrieben worden. Deutsche 
mit Emigrantenstatus verloren im Ausland und in 
der Regel auch in der Türkei im Jahre 1941 ihre 
deutsche Staatsbürgerschaft (3).

Mein Vortrag gliedert sich in vier Abschnitte
1. Die Aufgabenstellung in der Türkei
2. Staatliche Maßnahmen
3. Sozialpädriatische Bestandsaufnahmen
4. Kinderkrankheiten und ihre Behandlung

Ziel der Türkischen Republik war es, den Gesund-
heitszustand der Bevölkerung anzuheben. Mit 
diesem Ziel vor Augen stand den verantwortlichen 
Reformern nach der Gründung der Türkischen 
Republik im Jahre 1923 eine gewaltige Aufgabe 
bevor. 

Einige Daten zum türkischen Gesundheitswesen 
sollen dies verdeutlichen. 

1. Die Aufgabenstellung

Hohe Bevölkerungsverluste durch den ersten 
Weltkrieg und den Türkischen Unabhängigke-
itskrieg, weitverbreitete, immer wiederkehrende 
Epidemien von Typhus, Pocken und Malaria und 
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insgesamt eine niedrige Lebenserwartung der 
Landbevölkerung, das war die Problemstellung 
für den ersten Gesundheitsminister der Republik 
Refik Saydam. 1935 kamen auf ein Krankenhaus-
bett 1260 Einwohner, auf einen Arzt kamen über 
12000 Einwohner. Vor allem in ländlichen Regi-
onen war die Gesundheitsversorgung mangelhaft. 
Ein Kinderkrankenhaus gab es nur in Istanbul. 
Der Kinder anteil an der Gesamtbevölkerung bet-
rug im Jahre 1935 41,3%, davon lebten 87,2% 
auf dem Lande. Die Säuglingssterblichkeit lag im 
Jahre 1935 auf dem Lande bei durchschnittlich 
20% mit Schwankungen zwischen 12 und 33% 
zwischen Stadt und Land und zwischen den Regio-
nen. Noch nicht einmal 1% der Landfrauen wurde 
damals geburtshilflich betreut (4).

Die Reform des Gesundheitswesens ab 1923 war 
ein Teil  einer gesamtgesellschaftlichen Umgestalt-
ung, die im 19. Jahrhundert begonnen hatte. 
Beruhte das Gesundheitswesen des Osmanischen 
Reichs noch bis ins 19. Jahrhundert auf dem 
System der Frommen Stiftungen, so musste nun 
die säkulare Republik das Gesundheitswesen von 
Grund auf neu gestalten.   Sozialstaatliche Prin-
zipien und die in der Verfassung festgelegte Tren-
nung von Staat und Religion waren die Grundlage 
für ein neues, staatliches Sozial- und Fürsorgewe-
sen (5). Wichtigstes Gesetz in dieser Hinsicht war 
das Allgemeine Gesundheits- und Hygienegesetz 
(Umumi Hifzisihha Kanunu No. 1593) von 1930. 

Das Gesetz regelte die Verteilung der Zuständigkei-
ten im Gesundheitswesen auf zentraler staatlicher 
und regionaler Ebene. Es enthielt Regelungen des 
Arbeitsschutzes, des Mutterschutzes, Hygiene- und 
Seuchenschutzbestimmungen ebenso wie die Neu-
ordnung der Institutionen kostenloser staatlich er 
Krankenbehandlung und der Geburtshilfe, der 
Ausbildungsstätten für das staatliche Personal im 
Gesundheitsdienst (6).

Zu bedenken ist bei diesen Angaben, dass die 
Volksgesundheit von Faktoren der sozialen Sicher-
heit oder dem Ausbau des Bildungssystems ebenso 
abhängt wie von der Organisation des Gesund-

heitswesens. Wirkliche Veränderungen waren in 
diesen Bereichen nur langfristig möglich, Gesetze 
konnten nur nach und nach praktisch umgesetzt 
werden.
 
Als Erna und Albert Eckstein 1935 in die Türkei 
kamen, gab es zum Beispiel schon eine Kinderarzt-
ausbildung an der Universität Istanbul, aber nur 
10 Kinderärzte. Wer versorgte aber die Kranken 
während das Universitätswesen und die Ärzteaus-
bildung insgesamt noch im Aufbau waren? 

2. Staatliche Maßnahmen

Für Hilfe sorgte ein gezieltes staatliches Eingreifen 
(7). Zur Anhebung der Ärztezahl vergab der Staat  
Stipendien, deren Empfänger nach dem Studium 
einen Pflichtdienst auf dem Lande absolvieren 
mussten. Sanitätsstationen (dispanser) und Kin-
derfürsorgestationen (çocuk bakım ve tedavi evle-
ri) standen auf dem Land für eine Grundversor-
gung der Bevölkerung zur Verfügung. Von großem 
Nutzen vor allem bei der Seuchenbekämpfung, 
waren die Gesundheitsbeamten, mit zweijährigem 
Studium an einer Fachhochschule. 

Die Arbeit der Gesundheitsbeamten gewährleiste-
te auf dem Lande einen gewissen Ausgleich des Är-
ztemangels. Zu den Gesundheitsbeamten schreibt 
Eckstein: `Sie haben die Aufgabe, die Hygiene der 
Dörfer und den Gesundheitszustand der Bewoh-
ner zu kontrollieren, und führen in regelmäßigem 
Abstand Pockenimpfungen aus. Bei Ausbruch 
einer Epidemie benachrichtigen sie den Kreisarzt 
und sorgen nach Möglichkeit dafür, dass Kranke, 
bei denen eine Krankenausbehandlung nötig ist, 
dorthin transportiert werden. Besondere Beach-
tung haben sie dem Vorkommen von Malaria, 
Trachom, Lues und Tuberkulose sowie Typhus zu 
schenken und dafür zu sorgen, dass alle notwendi-
gen Maßnahmen getroffen werden. Beispielsweise 
wird bei Auftreten eines Falles von Typhus sofort 
das ganze Dorf vakziniert (8). 

Frau Erna Eckstein schildert ein konsequentes 
Vorgehen des Hygieneministeriums bei der Poc-
kenbekämpfung: “Auch eine schwere Pockenepidemie 
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erlebten wir ... .Die Regierung ging aber sehr energis-
ch vor und die gesamte Bevölkerung wurde, vor allem 
in den Städten, zwangsweise geimpft - die Kinder 
in der Schule alle mit einer Nadel und ohne Desin-
fektion. Da es zu dieser Zeit gerade Brotkarten gab, 
bekam nur derjenige eine neue, der den Stempel des 
Impfens vorweisen konnte...” (9).

Erna und Albert Eckstein waren auf ihren Reisen 
häufig von Impfteams dieser Beamten begleitet, 
die auch Desinfektionen der dörflichen Haushalte, 
wie damals üblich mit DDT, durchführten.

3. Sozialpädiatrische Bestandsaufnahmen

Diese Inspektionsreisen des Ehepaars waren von 
der kemalistischen Regierung verordnet, um eine 
Bestandsaufnahme des allgemeinen Gesundheits-
zustands und der Lage der Kinder in Anatolien  zu 
erstellen.   

Wie Herr Professor Akar bereits berichtet hat, ma-
chte das Ehepaar auf Anordnung des türkischen 
Gesundheitsministeriums in den Jahren 1937 und 
1938 (10) zwei jeweils dreimonatige Reisen durch 
Anatolien. 

Im Jahre 1949 führte das Ehepaar mit den türkis-
chen Kollegen außerdem eine Kampagne gegen 
eine Flecktyphusepidemie in der Gegend von Van 
durch (11).

Insgesamt besuchte Eckstein mit seiner Frau über 
300 Dörfer in 25 Provinzen.

Gesundheitsminister Refik Saydam hatte zum Leit-
prinzip  seiner Gesundheitsreform  die Präventiv-
medizin gemacht. Es galt vor allem, Krankheiten 
im Vorfeld ihrer Enstehung zu verhindern. Mit der 
Anstellung Albert Ecksteins hatten die Reformer 
und Saydam einen Vertreter der Sozialpädiatrie 
gewählt und damit den passenden Experten für 
Aufgaben in der Türkei gefunden. Zu Ecksteins 
Forschungsthemen, unter anderem in Afrika (12), 
hatten schon vor der Emigration in die Türkei die 
sozialen und natürlichen äußeren Bedingungen 

der Entstehung von Kinderkrankheiten gehört. 
Mit der Feststellung solcher Bedingungen konnten 
entsprechende  Präventivmaßnahmen zur Verhin-
derung von Krankheiten eingeleitet werden. 

Auch Frau Erna Eckstein war in dieser Hinsicht 
geschult. Zwar durfte Erna Eckstein in der Türkei 
nicht offiziell arbeiten, aber sie stand  Eckstein bei 
seinen Reisen neben dem Assistenten Selahattin 
Tekand als sozialpädiatrische Ärztin zur Seite. 

Bei der Vorbereitung seiner Studienreisen war 
Eckstein klar, dass es große regionale Unterschiede 
zwischen  den Lebensverhältnissen in den Dörfern 
gab. Mit dem Sammelbegriff der “Situation der 
ländlichen Bevölkerung” oder gar “des Dorfes in 
der Türkei kann man hier nicht arbeiten” meinte 
Albert Eckstein und schreibt: `Wir bemühten uns 
deshalb, möglichst genaue Einzelerhebungen […] 
anzustellen, und konnten so in der Mehrzahl der 
Dörfer jedes Haus, jede Frau undjedes Kind […]
untersuchen. Auf diese Weise konnten wir wenig-
stens eine klare Situation des einzelnen Dorfes 
herausarbeiten. Da wir außerdem in jeder Provinz 
solche Dörfer auswählten, die möglichst verschie-
dene Lebensbedingungen hatten, so konnten wir 
erwarten, dass wir ein einigermaßen abgerundetes 
Bild der Situation der Dörfer in den einzelnen 
Provinzen erhielten. Beispielsweise untersuchten 
wir in den einzelnen Provinzen je nach Lage wohl-
habende und arme Dörfer, solche im Gebirge u. in 
der Ebene (Ova), an der Küste und im Innern der 
Provinz. Auf den Reisen machten zunächst in jeder 
Provinz die Direktoren der Gesundheitsämter und 
die Ärzte allgemeine Angaben über die Lebensbe-
dingungen und die Gesundheitsverhältnisse der 
Kinder. Nach solchen Angaben wurden ebenso die 
Kreiskrankenhäuser, und, wenn vorhanden, die 
Zentralen für die Malaria- und Trachombekämp-
fung befragt. In einigen Provinzstädten hielten 
Eckstein und sein Assistent und Reisebegleiter Dr. 
Selâhaddin Tekand zusammen mit Frau Eckstein 
poliklinische Sprechstunden ab, die ihnen ebenfal-
ls Einblick in das Krankheitsgeschehen gaben. Die 
Mütter kamen zu diesen Sprechstunden aus Sorge 
um die kranken Kinder. In größeren Orten mit 
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einer Schule versammelte der Lehrer die Schulkin-
der. Bei der Sprechstunde wurden manchmal bis 
zu 150 Kinder untersucht und geimpft, alle Kran-
ken behandelt und Medikamente zur Prophylaxe 
verteilt (13). 

Eckstein fasste nach den Reisen zunächst seine Er-
gebnisse zu den allgemeinen Lebensbedingungen 
und den Ernährungs- und Aufzuchtbedingungen 
der Kinder zusammen. 

Statistiken zur Geburtenhäufigkeit und zur Ster-
berate der Kinder nach Altersgruppen der Frauen, 
zu Sterberaten nach Alter der Kinder und der 
Todesursache und die Verteilung der Daten nach 
Regionen wurden von Franz Eppenstein ausgewer-
tet, einem Emigranten aus Berlin, der ab 1934 
als Regierungsberater am Präsidialamt (başbakan-
lık) angestellt war (14). Zur Interpretation dieser 
Statistiken nutzte Eckstein die Arbeiten von Kol-
legen. Herbert Louis von der Fakultät für Sprache, 
Gesch ichte und Geographie (Dil, Tarih, Coğrafya 
Fakültesi) und Fritz Christiansen - Weniger von der 
Landwirtschaftlichen Hochschule (Yüksek Ziraat 
Enstitüsü) in Ankara lieferten mit ihren Arbeiten 
zu den klimatischen Verhältnissen in der Türkei 
die Grundlagen für Ecksteins Untersuchung der 
Klimabedingtheit mancher Krankheiten. Die Ver-
öffentlichungen der Landwirtschaftlichen Hoch-
schule waren die Grundlage für sozialpädiatrischen 
Eckstein Massnahmen (15).

Als relativ häufigste Todesursache bei Kindern 
stellte Eckstein Malaria fest (21,4%), gefolgt von 
Durchfallerkrankungen (15%).

4.1.   Malaria

In Bezug auf die Malaria beobachtete Eckstein 
einen ungewöhnlichen Verlauf der Krankheit bei 
Neugeborenen und den nur wenige Monate alten 
Säuglingen.

Eckstein vermutete, dass bereits Säuglinge vor der 
Geburt im Mutterleib mit Malaria infiziert waren. 
Der Nachweis von Malaria besonders im ersten 

Lebensjahr der Kinder war jedoch schwierig, denn 
die Malaria der Babies verlief oft verdeckt mit nur 
leichten Symptomen, konnte aber durch die Fol-
gen der Krankheit leicht zum Tode führen.
 
Bei der Feststellung  einer antenatalen oder vor-
geburtlichen Malarie kamen Eckstein jedoch die 
klimatischen Bedingungen in Ankara entgegen. 
Da dort während der Monate Oktober bis Mai 
die durchschnittlichen Tagestemperaturen 15°C 
nicht überschritten, konnte der auf wärmere 
Temperaturen angewiesene Malariaüberträger, die 
Anopheles- Mücke, in dieser Zeit nicht auftreten. 
Eine Infektion der in dieser Zeit Geborenen nach 
der Geburt war also ausgeschlossen, zumal in An-
kara auch die Pflegebedingungen der Säuglinge 
kontrollierbar waren: Eckstein stützte seine Un-
tersuchung der pränatalen Malaria auf die Kinder 
in seiner Kinderstation im Ankaraner Nümune 
Hastahanesi. Dazu kam eine Fallgruppe aus dem 
Ankaraner Säuglingsheim in Keçiören, das von 
seiner langjährigen Mitarbeiterin Sahide Köymen 
(16) geleitet wurde. Bei den Laborarbeiten stützte 
sich Eckstein auf die Kollegen Hikmet Baskut und 
Kamile (Aygün) Mutlu, die später den Lehrstuhl 
für Embriyologie und Pathologie der Ankara-Uni-
versität begründen sollte. 

Eckstein konnte unter diesen Bedingungen zunä-
chst einige Fälle von vorgeburtlicher Malaria iso-
lieren, die er einer systematischen Untersuchung 
unterzog. Eckstein kommt zu dem Schluß, daß 
die angeborene Malaria entgegen den bisherigen 
Meinungen keine seltene Erkrankung ist…(17). 
In zahlreichen Untersuchungen konnte Eckstein 
auch die weitreichenden Folgen  einer chronischen  
Malariaerkrankung der Kinder nachweisen. Die 
pränatale Malaria wurde Ecksteins zentrales Fors-
chungsthema (18). Für seine Ergebnisse erhielt er 
internationale Anerkennung. Nun konnte man die 
Erkrankung auch bei Neugeborenen richtig diag-
nostizieren und entsprechend behandeln.
 
Neben der internationalen Fachliteratur führt 
Eckstein bei der Erläuterung seines Forschungs-
ansatzes auch regelmäßig türkische Arbeiten zum 
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Thema an: So hatte zum Beispiel bereits Lütfi 
Aksu, Professor für Pathologie am Militärkranken-
haus Gülhane, aus der Untersuchung der Placenta 
malariakranker Schwangerer auf die Übertragungs-
gefahr der Krankheit auf das Kind aufmerksam 
gemacht hatte, bevor Eckstein dann systematische 
Forschung zum Thema betrieb (19). 

Die erkrankten Kinder wurden mit den damals 
üblichen Medikamenten behandelt, die auch 
Erwachsene bekamen. Angesichts der hohen Rück-
fallquote musste Eckstein aber feststellen, dass die 
Malariaprophylaxe die wichtigste Methode der 
Bekämpfung der Krankheit blieb.

Eckstein schreibt: “Diese Aufgabe umfasst letzten 
Endes die Gesundheitsfürsorge der gesamten Bevölker-
ung. Die Maßnahmen der Regierung sind an dieser 
Stelle sehr zu loben. Aber die Arbeit ist noch nicht 
beendet und die Malariabekämpfung wird weiterhin 
unsere Hauptaufgabe in der Gesundheitsfürsorge der 
Kinder bleiben.” (20)

Die türkische Regierung sagte der Malaria den 
Kampf an. Eckstein schreibt: “Wir hatten in allen 
Malariazentralen Gelegenheit, einen guten Einblick 
in die Organisation u. [die] Bekämpfungsmethoden 
zu bekommen. Als Beispiel sei die Zentrale in Sam-
sun gewählt. Dort wurden vom März bis Juni 1937 
nicht weniger als 89,457 Menschen untersucht u. ge-
gebenenfalls behandelt...”  In den Jahren von 1925-
1935 wurden 55,251 ha Sumpfland trockengelegt. 
In diesen 10 Jahren erhielten 3,104 Millionen Per-
sonen eine Malariabehandlung. Bis 1950 soll die 
Zahl der Erkrankungen in der Gesamtbevölkerung 
von über 40% auf 11% gesunken sein (21). 

4.2. Stillverhalten

Aber nicht nur Krankheiten waren das Thema der 
Ecksteins. 

Albert und Erna Eckstein untersuchten nicht nur 
Krankheiten, sondern auch das Pflegeverhalten 
der anatolischen Mütter. Sie beobachteten die 
Wickeltechnik und die Benutzung von tonhaltiger 

Erde, mit der die Kinder im ersten Lebensmonat 
eingewickelt wurden - Kundak-Methode genannt 
- und sie mussten erkennen, dass diese Methode 
alle hygienischen Anforderungen der Säuglings-
pflege erfüllte. Im Unterschied zu europäischen 
Verhältnissen würden Hautkrankheiten bei den 
türkischen Säuglingen fast vollständig fehlen. Die 
beiden Ärzte  konnten feststellen, dass die Pflege-
bedingungen von Brustkindern in allen Schichten 
der Bevölkerung auch unter schlechten sozialen 
Verhältnissen gut waren: “Auch wenn die äußere 
Bekleidung gelegentlich zu wünschen übrig lässt, das 
Kind ist immer sauber gehalten und die Haut gut 
gepflegt”(22).  

Die Mütter auf dem Lande nähmen ihre fest-
gewickelten Kinder im Sommer mit aufs Feld, 
so berich ten die Ecksteins. Die Frauen legten die 
Kinder dort in den Schatten und gäben ihnen die 
Brust, wenn die Kinder Hunger hätten. Die Ecks-
teins unterzogen besonders die Stillgewohnheiten 
der Mütter einer systematischen Untersuchung 
und sie veröffentlichten ihre Resultate gemeinsam. 
Ihr Urteil widersprach den in Deutschland damals 
kinderärztlich empfohlenen Stillmethoden.

“Nach all diesen Beobachtungen hat es den Anschein, 
dass die Stillfähigkeit bei der Methode der `freien” 
Ernährung an der Brust der dogmatisch und zeit-
lich fixierten Stilltechnik überlegen ist. Wir schla-
gen daher vor, auch in anderen Ländern wieder 
mehr zu einer biologischen Methode des Stillens 
zurückzukehren und wenigstens in den ersten 
Lebensmonaten häufigere und mehr individuell 
angepasste Stillmethoden zu versuchen (23), so 
die pädiatrische Empfehlung. Hier stellten die 
türkisch en Erfahrungen etablierte Standards des 
Stillens von Säuglingen in Deutschland infrage.

4.3. Sommerdurchfälle

Allerdings änderten sich die guten Pflegebedin-
gungen nach der Stillzeit. Bei seinen Untersuch-
ungen machte Eckstein die Entdeckung, dass die 
Kindersterblichkeit nach dem ersten Lebensjahr 
anstieg Er stellte fest: Die Morbiditätskurve erreicht 
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bei türkischen Kindern mit 25% im 12.Lebens-
monat einen Höhepunkt und flacht auch in den 
folgenden Jahren nur gering ab. “Schicksalsmo-
nate”, so Eckstein, seien also nicht, wie in west-
europäischen Ländern, die Monate nach der Ge-
burt. Nach der Beendigung der Stillzeit steige die 
Kindersterblichkeit in der Türkei vergleichsweise 
stark an, dies aufgrund der Hygienebedingungen 
der Kleinkindphase, in der die Kinder in starkem 
Maße der Gefahr von Infektionen ausgesetzt seien. 
Die Kinder fingen mit einem Jahr an sich frei zu 
bewegen, sodass sie in dem bäuerlichen Umfeld 
mit Infektionsherden in Berührung kamen. Sie 
infizierten sich auch über die Nahrung nach Been-
digung des Stillens (24). 

Durchfälle waren häufig die Folge

Im Fall der Durchfallerkrankungen, also der zweit-
häufigsten Todesursache der Kinder, führten  in 
der Türkei hergestellte Medikamente zum Be-
handlungserfolg.

Der Behandlung der Durchfallerkrankungen ging 
ebenfalls eine genaue Analyse voraus, Laborun-
tersuchungen wurden zum Teil in Deutschland 
durchgeführt. Nach Klassifikation der Ursachen 
gelang ein durchschlagender Heilerfolg mit Bakte-
riophagen (das sind Virendie Bakterien angreifen) 
und mit einem Antidysenterieserum(25). Eckstein 
kam bei der Herstellung der Präparate das staat-
liche Hygiene-Institut (Hifzisihha-Enstitüsü) zur 
Hilfe. Leiter der Immunbiologischen Abteilung 
war dort seit 1935 Dr. Stefan Bächer, Emigrant aus 
Wien. Stefan Bächer schreibt:

“Mit der Gründung der (Immunbiologischen) Abte-
ilung konnten bisher aus dem Ausland bezogene Sera 
nun in der Türkei hergestellt werden. Einfuhren von 
Präparaten unterlagen außerdem nunmehr auch der 
strengen Kontrolle durch das Institut” (26). 

Eckstein arbeitete immer eng mit seinen Assisten-
ten zusammen. So zum Beispiel auch mit İhsan 
Dogramacı, der nach seiner Tätigkeit bei Eckstein 
zum Leiter der Kinderklinik in Bagdad berufen 

wurde . Mit Doğramacı veröffentlichte Eckstein se-
ine Ergebnisse zur Behandlung der Sommerdurch-
fälle mit Bakteriophagen.

Neben Doğramacı waren Haldun Tekiner, Bah-
tiyar Demirağ, Necdet Özlem, Selahattin Cevdet 
Tekand Oberärzte und Assistenten Ecksteins an 
der Kinderabteilung.

Necdet Özlem übersetzte auch türkische Texte 
Ecksteins ins Deutsche.

Eckstein schreibt zur Würdigung seiner Assistenten 
anlässlich eines Rückblicks auf die Noma-Bekäm-
pfung [einer Erkrankung der Mundschleimhaut 
– Anmerkung der Autorin] in der ersten Ausgabe 
der Zeitschrift der Medizinischen Fakultät der An-
kara-Universität: “Wenn ich als Beitrag zur Veröf-
fentlichung der Tıp Fakültesi in Ankara meine 10 
jährigen Erfahrungen im Kampfe gegen die Noma 
gewählt habe, so geschah dies, um zu zeigen, dass 
auch auf dem Gebiet der Kinderkrankheiten nur 
eine programmatische Arbeit erfolgreich sein kann. 
Wir haben unsere Aufmerksamkeit während dieser 
Zeit aber nicht nur auf dieses Problem gelenkt, 
sondern gleichzeitig auch uns bemüht, auf anderen 
Gebieten, nämlich denjenigen der Malaria im Kin-
desalter, den Durchfallerkrankungen u. den all-
gemein sozialhygienischen Aufgaben Fortschritte 
zu machen. Ohne die Mitarbeit meiner Kollegen, 
von denen ich besonders Dr. Haldun Tekiner, Dr. 
Necdet Özlem und Dr. Selahattin Cevdet Tekand 
dankbarst erwähnen möchte, wäre eine erfolgrei-
che Arbeit nicht möglich gewesen (28).

Dieser Überblick über das Vorgehen der Eckste-
ins zeigt, dass das Ehepaar Eckstein seine Erfolge 
bei der Behandlung der Kinderkrankheiten in der 
Türkei gemeinsam mit anderen Menschen erreicht 
hat: Mit einem Stab von Assistenten, Mitarbeitern 
und Kollegen, mit entschlossenen Vertretern des 
türkischen Reformprojekts und mit den Müttern, 
die den beiden Ärzten ihre Kinder anvertraut ha-
ben.
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