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Dr. Kriton Dinçmen 
ile hitapları üzerine 
söyle˛i... 
Umut B. TURANI 

Psikiyatri doçenti Dr. Kriton 
Dinçmen hekim kimliinin yanında 
varolu˛çu edebiyatın ülkemizdeki 
ender temsilcilerinden biri... 
Varolu˛çuluu bir üslup olarak 
deil, bir ya˛am görü˛ü olarak 
benimsediini belirten Dr. Kriton 
Dinçmen 'in eserleri hüzün ve 
duyarlılık dolu... En saygın meslek 
olarak gördüü hekimlik ve a˛ıı 
olduu Heybeli Ada, Dinçmen 'in 
hayatında çok önemli yere sahipler... 

Psikiyatrlar arasından epeyce iyi ya-
zar çıkıyor. Bunu insanları daha ya-
kından tanımanıza mı balanıalıyız? 

Evet. doru; ancak, sadece psikiyatrlar ara-
sından deil hekimler arasından iyi yazar-
lar çıkıyor. Hekimler meslek olarak, aldık-
ları eitim olarak, kafa yapısı olarak insana 
en yakın olan; hatta o insana kendisinden 
dahi yakın olan ki˛ilerdir. Dolayısıyla insan 
ve hekim birbirinin içine girmi˛, birbirleriy-
le sarmala˛mı˛ iki kavramdır. 

Son dönemde psikiyatriyi popülerle˛-
tiren yazarlar var. 

Allah korusun! Allah korusun! Böyle ˛ey 
olmaz. Hekimlik popularize edilemeyecek 
kadar ciddi ve kutsal bir meslektir. Bu 
son zamanlarda muayenehaneyi çalı˛tır-
ma kültürüyle hareket eden, kanal kirala-
yan... daha da ileri gideyim, show prog-
ramlarına çıkıp suç i˛lemeyi bile göze 
alarak meslei popularize eden hekimler 
var. Ben bunları zaten meslekta˛ olarak 
kabul etmiyorum. Bırakın psikiyatr falan 
olmamı, benim en büyük gururum hekim 
olmamdır. Akademisyen olmam da deil-
dir. 

Irwin Yallom gibi edebiyat dünyası 
içine giren yazarlara nasıl bakıyorsu-
nuz? 

Durun durun! Bir defa Yallom hekim deil-
dir. O psikologdur. Psikologları bizim mes-
lekten hiç kabul etmeyin. Psikologlar bi-
zimle beraber çalı˛acak, hatta açık söyle-
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Kriton Dinçmen Kimdir? 

1924 doumlu Psikiyatri doçenti Dr. Kri-
ton Dinçmen 1948'de ›stanbul Tıp Fakül-
tesinden mezun olup 1955'te aynı fakül-
tenin Psikiyatri ve Nöroloji kliniklerinde 
ihtisasını tamamlayıp fakültenin Psikiyat-
ri Klinii'nde bir süre ba˛asistan olarak 
görev yapmı˛ ve 1961-1964 yıllan arasın-
da A.B.D. New Jersey. Monmouth Medical 
Center ve Maryland, Crownsville State 
Hospital'de çalı˛ıp orada ara˛tırma ve ya-
yınlarda bulunduktan sonra Bakırköy 
Akıl Hastanesi'nde klinik ˛efi görevine 
devam etmi˛tir. 1982'den sonra Adli Tıp 
Kurumu IV. ›htisas Kurulu Ba˛kanlı-
ında bulunmu˛ ve bu görevinden istifa 
ederek. 1994 yılı sonunda görevinden 
ayrılmı˛tır. 

1990 yılında ba˛lamı˛ bulunduu ›stan-
bul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü'ndeki 
öretim üyelii görevini yine kendi arzu-
su ile 1998 yılında sonlandırmı˛ ve bir sü-
re Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi'nde Adli Tıp ve Adli Psikiyatri dersle-
rinin öretim üyeliini yapmı˛tır. 
Dr. Dinçmen Türk Tıp Dernei'nce yayın-
lanmı˛ bulunan "Son 150 yılda Tıpta Ge-
li˛meler" adlı kitabın Psikiyatri Bölü-
mü'ndeki Türkiye'deki Geli˛meler kısmın-
da adı geçen 4-6 hekimden biri olduu gi-
bi; 2000 yılında 1st. Üniv. Adli Tıp Ana Bi-
lim Dalı'nca yayınlanmı˛ bulunan "Adli 
Tıp" kitabının Adli Psikiyatri bölümünde 
Türkiye'de Adli Psikiyatri'nin kurucusu 
olarak tanımlanmaktadır. 

Ayrıca, kendisi, YKY'nin yayınladıı "Tan-
zimattan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklo-
pedisi" ile Can Yay. tarafından yayınlanan 
"Edebiyatımızın Yol Haritası" adlı ansik-
lopediye kabul edilmi˛ bulunmaktadır. 
Dr. Kriton Dinçmen'in birçok çalı˛ma ve 
makalesi Türk. Amerikan ve Avrupa Tıp 
dergilerinde yayınlanmı˛, iktibas edilmi˛ 
ve "cite" edilmi˛ olduu gibi. kendisi Psi-
kiyatri ve Nöroloji sahasında yayınlanmı˛ 
be˛ tıp kitabı ile iki tıbbi monografinin de 
yazarıdır. 

Dinçmen'in ˛imdiye kadar dört öykü, bir 
roman, iki ˛iir ve Psikiyatri'nin mitolojik 
kökenleri ile ilgili bir kitabı yayınlanmı˛-
tır. Ayrıca üç tarihi eser, bir felsefi 
deneme kitabı, iki ˛iir, üç roman ve iki 
biyografik romanı Yunanca. Fransızca ve 
›ngilizceden çevirmi˛ ve yayınlanmı˛tır. 
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mek gerekirse bizim yanımızda ve bizim 
denetimimizde çalı˛acak, deerli, saygı 
duyduumuz bir meslek grubudur. ›nvin 
Yallom'a gelince, bu Türkiye'nin ˛anssızlı-
ıdır. Yallom bir yalancıdır. "A˛kın Celladı" 
isimli kitabının ba˛ında sözde kendi görü-
˛ü diye ortaya attıı dü˛ünce benim Ameri-
ka'da yaptıım Neoextansiyalizm ile ilgili 
bir yazımdan alıntıdır. Ancak, bu yazıyı ol-
duu gibi kendi dü˛üncelerini ifade etmek-
te kullanmı˛ ise de, en ufak bir nezaket ku-
ralını dahi dikkate almayarak kaynak be-
lirtmemi˛tir. Yazının orijinali bendedir. Ta-
mamen kelimesi kelimesine kopya etmi˛ 
olduu yazım 1962 yılından bu yana pek 
çok yazar tarafından site edilmi˛tir. Ama 
ben Yallom'a kızmıyorum, çünkü hekim 
deildir. Benim muhatabım deildir. Onla-
rın yazdıkları edebiyat bile deildir. Best 
sellerdir. Onları kim okur biliyor musu-
nuz? fiimdi gidin Bodrum'a, ak˛am üzeri 

barlarda, azında kocaman bir aızlıı, si-
gara içip elindeki kitabı okur gibi yaparken 
bir yandan da 'bana bakıyorlar mı?' diye et-
rafı kolaçan eden pseudo-ulema, pseudo-
entellektüel ki˛iler okur. 

Bir röportajınızda "psikiyatriye kendi 
hıızıırsıızlııııınıın nedenini bulmak 
için girdim" demi˛siniz. Bu huzursuz-
luun nedenini buldunuz mu? 

Tabii ki mesleim bana çok yardım etti. O 
huzursuzluum geçti mi? Geçmedi, o bir yı-
lan gibi içimde duruyor. Bazı bazı içimden 
çıkıp beni tırmalıyor. Ama ben bu huzur-
suzluumu bir yaratıcı güç olarak kullan-
mayı örendim. Ben seviyorum bu huzur-
suzluumu. 

K r i t o n D i n ç m e n 
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Siz varolu˛çu bir yazarsınız. Özellik-
le Nietzclıe'yi çok seviyorsunuz. 

Seviyorum deil. O kadar büyük ki Nietzc-
he. ben kim!.. 'Nietzche'yi seviyorum' de-
mek kim. O. insan varlıının, insan kafası-
nın en büyük dehası. Nietzche dürüstlüü 
ve gerçei arayan bir dü˛ünürdür. 

Nietzche batıdan douya bakıyordu. 
Siz ise kendi deyiminizle "eitimli bir 
doulu" olarak batıya bakıyorsunuz. 
Nietzche ile dou ile batının tam ola-
rak neresinde bulu˛uyorsunuz? 

Benim içim doulu, kafam batılı. 

Eserlerinizin birçounda otobiyogra-
fik öelere rastlıyoruz. Edebiyat sizin 
için kendini arama ya da ifade etme-
nin bir aracı mı? 

O bakımdan çok haklısın. Kendimi arama 
ve kendimi anlatmanın yanı sıra, ˛ayet on 
ki˛inin kafa yapısını etkileyebilir, bu insan-
ları hümanizmaya yönlendirebilirsem bu 
bana yeter. 

Varolu˛çulua yakın yazarlarımızda 
ya bir karamsarlık, anlamsızlık duy-
gusu ya da tepeden bakan bir peygam-
ber, bir mesih havası görülür. Sizin 
eserleriniz de varolu˛çu eserler olduu 
halde bu iki - bence olumsuz - unsura 
rastlamıyoruz. 

Bunun nedeni hekim olmam. Huzursuzlu-
uma ramen, kendimle barı˛ık olmam. Ben 
varolu˛çuluu kendini takdim etme aracı 
olarak kullanmıyorum. "Kendini ifade et-
mek" ile "kendini takdim etmek" ayrı ˛eyler-
dir. Ben varolu˛çuluu ya˛ıyorum. Karam-
sar mıyım? Karamsarım. Ben kendi açımdan 

bakıyorum. Dier yazarlar için yorum yap-
mayayım, ama ben varolu˛çuluu bir 
orijinalite, bir kendini takdim etme aracı 
olarak görmüyorum. Benim ya˛am felsefem, 
ya˛am biçimim varolu˛çuluk. 

Sizin çok önemli çevirileriniz de var. 
Bir eseri çevirmeye nasıl karar verir-

Ben ticari bir çevirmen deilim. Elbette 
çevirilerim kar˛ılıında para alıyorum. Ama 
yayınevi "al bu kitabı çevir" dedii zaman 
ben yokum. O yüzden önemlidir benim 
çevirilerim. Öncelikle ben o kitabı okuyaca-
ım, bende bir co˛ku uyandıracak ve bu 
co˛kuyu okur ile payla˛acaım. Bunun 
yolu da o eserin Türkçe'ye çevrilmesidir. 
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Yazarlar için kendi eserleri arasında 
seçim yapmak çok zordur. Ancak ben, 
"Hüzünlü Intermezzo"yu daha çok 
sevdim. 

Ben o hikayemde 55 - 60 ya˛larında evli bir 
erkek ile 50 ya˛ında evli bir kadını anlat-
tım. ›li˛kilerini yürütemeyeceklerini anla-
yınca, intihar etmek için Ka˛'a gitmeye ka-
rar verirler. Ancak intihar etmezler. Ayrılır-
lar. Çünkü intihar bile bir ˛eydir; oysa ben 
"hiçlii" anlattım orada. "Hüzünlü ›nter-
mezzo"daki ikinci bir öyküde bir de küçük 
bir o...pucuk vardır. Sokakta bulduu bir 
köpei ile kaçacak ve hayatına ba˛ka bir 
yön verecekti. O gün otobüs bulamadı ve 
oranın e˛rafından biri gelip köpei aldı 
elinden. Yardımcı olmak istedim ama 
"aman amca; polisi bula˛tırma bu i˛e" de-
di.. Ve kızcaız ertesi gün eski "meslek" kı-
yafetlerini giyerek, eski hayatına devam et-
ti. Yani bu hikaye ya˛anmı˛tır. 

Sızı tanıyan herkes Ada'nın sizin için 
önemini biliyor. Niçin adada ya˛amı-
yorsunuz? 

Ben 54 ya˛ına kadar adada kaldım. Ölünceye 
kadar da adada kalacaktım. ›lk e˛imden 
ayrılınca adadan da ayrıldım. Ada benim 
babam kadar önemlidir. Beni etkileyen babam 
var. Bir de hocam vardı, benim mesleki 
geli˛memde çok önemli yeri olan Rahmi 
Duman Bey. Ada, benim için ya˛ayan bir 
organizmadır; ben adayla konu˛urum, ada 
bana cevap verir, ada bana küser... Burayı bu 
yüzden aldım (Heybeliyi tam kar˛ıdan ve 
tamamen gören, en üst kattaki dairesini 
kastediyor Sn. Dinçmenl. Son olarak adada 
gömülmek istiyordum, ama tüm hayaümca 
insanları birini dierineden ayıran hiçbir ˛eye 
inanmadıım için. ˛u veya bu dine göre de 
gömülmeyi kendime sadakatsizlik olarak 

görmem nedeniyle cesetimi de. Cerrahpa˛a 
Anatomi Anabilim Dalına verdim: tabii bu 
ya˛tan sonra organ nakli olmayacaına göre. 
çocuklar otopsi yapsın bari. Yani adaya 
gömülemeyeceim de. 

Kriton Dinçmen'den ilk kez Dirim'de 
yayınlanan küçük bir hikaye: 

Koca meydanda küçücük bir 
sümüklü böcek 

Yürüyordu... Ne zamandır yürüdüünü, 
daha dorusu, ne zamandır süründüü-
nü kendisi de bilmiyordu. Kim getirmi˛ti, 
kim bırakmı˛tı kendisini... Ve, en önemli-
si, neden getirmi˛ti kendisini orada... 
kendisi de bilmiyordu... 
Koskoca, kalabalık, her taraftan gelip ge-
çen ve hatta, bu geçi˛lerinde birbirlerini 
ezip geçen binlerce insanın ayakları ara-
sında yolunu bulmaya çalı˛an bir sümük-
lü böcek... Evet... bunca acımasız ve hoy-
rat ayakkabının arasında korumasız bir 
sümüklü böcek... Sırtında ta˛ıdıı o ince-
cik evi, kendisine herhangi bir güvence 
vermemesi bir yana. yük de veriyordu. 
Her an herhangi bir ayaın altında ezilip 
yok olması i˛ten deildi. 
Tek bir ˛ey, biliyordu. Bir an ba˛ını kaldı-
rıp ileriye baktıında, kar˛ı tarafta mey-
danın bittiini... Ve orada, bu tehdit dolu 
hoyratlıın bulunmadıını görmü˛tü. Ve 
o andan beri de, o kar˛ı tarafa geçebilmek 
tek amacı olmu˛tu. 
Her ˛eyi... Ama her ˛eyi unuttu... Tüm va-
rolu˛u tek bir ˛eye odaklanmı˛tı: bir an 
önce o kar˛ı tarafa geçebilmek! 
Ne var ki, sümüklü böcein bilmedii çok 
önemli bir nokta daha vardı: O kar˛ı 
tarafta her ˛eyin bittii, onun ötesinde hiç 
bir ˛eyin bulunmadıı... 

Mayıs 2002 
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DEVAMLI ADALE GEVfiET›C›  C a b r a l 
MÜKEMMEL A–RI G›DER›C›  ETK›  rST™ 
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• Beyin ve medulla spinaliste polisinaptik refleksleri bloke etmek suretiyle, 

arı-kasılma zincir ini yıkar. 

• Monosinaptik refleksleri etki lemez.
 t 

• Reaksiyon zamanını uzatmaz. 

• Y orgunluk vermez. 

• Konsantrasyon kabiliyet ini etki lemez. 
I 

• Alı˛kanlık yapmaz. 

• Ampul ve Dr a je formlarının bir l ik t e kullanılması hız l ı ve güvenil ir bir 

etki yaratır. 
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lanmaları. 
Boyun arısı, Lumbago, Siyatikte 

ÜRATL›  - ETK›N TEDAV›  

sJîTsfl 
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Formülü: 40e jel formülü 
Etken madde: Aesin (amorf) 0.4g 

Dietilamin salisilat 2.0g 
Yardımcı Madde: Lavanta yaı. Nemli yaı ve isoprop›I alkol. 
Farmakolojik Özellikleri: Alkol vasat içerisinde özel formülü ve andiödermatöz. antienflamatuar ve analjezik etkiye sahiptir. 
Aescin (amorph) deriden emilir, dokudaki sıvı birikimini durdurur ve dokunun ˛i˛mesini önler, çarpma ve darbelerden olu˛an 
lokal ˛i˛meler hızlı bir ˛ekilde elimine edilir. Salisilik asit bile˛eni, antienflamasyon etkiyi artınr ve derin anlan azaltmak için 
tam olarak etkilidir. Prepagel transparandır ve süratle emilir. 
Endikasyonları: Entieksudatif. antiflojistik ve analjezik olarak travma sonucu olu˛an ezik. çürük, distorsiyon. hematom ve 
tendosinavit durumları, omurga kemii anlan. (servikal sendrom,boyun arısı. lumbago, siyatik) vakalannda endikedir. 
Kontrendikasyonlar: Birle˛imindeki herhangi bîr maddeye a˛ın duyarlılıı olanlar ile 2 ya ı̨ndan küçük emen çocuklarda kont-
re talikedir. 
Uyarılar/Önlemler: Açık yaralara ve ı̨ m tedavisi gören deriye uygulanmamalıdır. 
Yan etkiler/Advers Etkiler: Çok nadir durumlarda cilt reaksiyonu olabilir. 
Kullanım fiekli ve Dozu: Herhangi bir kullanım yolu önerilmemi˛se gerekli yere günde bir kere veya birkaç kere ince bir ta-
baka halinde sürülür. Masaj gerekmez, arzu edilirse yapılabilir. 
Tedavi süresi: fiikayetler bitinceye kadar kullanılabilir. Ancak geni˛ yüzeyde kullanımda etken maddelere ait etkiler gözardı edil-
memelidir. 
Saklama Ko˛ulları: 30°C'nin altındaki oda sıcaklıında, tercihen serin yerde saklanmalıdır. 
Çocukların ula˛amayacakları yerde ve ambalajında saklayınız. 
Ticarî Takdim fiekil ve Ambalaj: 40 gr'hk aluminium tüp 
Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik ›laç San. ve Tic. Lid. fiti. 
›STANBUL 
Ruhsat tarihi ve no: 25.07.1997- 183/93 
›mal Yeri: Planlat arma Bitkisel ›laç San. A.fi. DÜZCE 
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