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Cumhuriyetin ilk yıllarında Kırklareli’nin 
Vize ilçesinde hükümet doktoru baba ve ev 
hanımı annenin ilk çocuğu olarak dünyaya 
geldi. Yaşamının büyük bölümü, Atatürk 
tarafından örnek köy olarak kurulan ve 
babasının sağlık merkezi başhekimliği 
yaptığı Ankara’nın Etimesgut ilçesinde geçti. 
TED Ankara Koleji’nde tamamladığı orta ve 
lise eğitiminin ardından, 1953 yılında Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
oldu. Fakültemizin Dermatoloji Anabilim 
Dalı’ndan ”Deri ve Zührevi Hastalıklar” 
uzmanlığı aldı. 1959-1960 yıllarında British 
Council bursuyla gittiği Londra Üniversitesi 
St. John’s Hastanesi’nde dermatopatoloji 
eğitimi yaptı. Yurda dönerek uzmanlığını 
aldığı bölümde çalışmayı sürdürdü. 
Doçentliğini 1965 yılında aldı ve 1968 
yılında ABD’nin Boston şehrindeki Tufts 
Üniversitesi’nde dermatopatoloji alanında 
ileri eğitim aldı. Bu dönemde alanında 
yapılmakta olan birçok araştırmaya katıldı 
ve Boston Üniversitesi’nde dermatopatoloji 
uzmanı olarak eğitim verdi. Yurda 1971 
yılında dönerek Profesörlük ünvanını aldı. 
1960-1982 yıllarında Anabilim Dalı’nda 
Dermatopatoloji laboratuvarını yönetti. İlk 
emekliliği 1982 yılında seçti ve bir süre serbest 
hekimlik yaptı. Bu dönemde ülkemizdeki 
ilk PUVA ile tedavi merkezini kurdu ve bir 
bankanın Ankara ve çevresine hizmet veren 
sağlık merkezinin başhekimliğini yaptı. 
AÜTF Dermatoloji Anabilim Dalı’na 1992 
yılında dönerek öğretim üyeliği görevini 
yaş haddinden emekli olduğu 1996 yılına 
dek sürdürdü. Sevgili eşi Sevim Güler ile 
1960 yılında evlendi; her zaman eşi ve iki 
çocuğuna düşkün, iyi bir aile babası oldu. 

Prof. Dr. Ahmet Nur Or, mesleğine duyduğu 
büyük saygı ve sevgiyi her fırsatta dile getirdi. 
Mesleğini, hayranlıkla sevdiği babasına 
öykünerek seçmişti. Öğrenme tutkusu ve 
çeşitli merakları ile mesleği dışında birçok 
alanda derin bilgi birikimine sahip oldu. 
Bunların başında tarihi Anadolu uygarlıkları 
geliyordu. Hitit, Frigya, Lidya, İyonya ve Roma 
uygarlıklarına ilişkin arkeolojik bulguları 
ayrıntılarıyla bilir, yaşam biçimlerini büyük 
merak ve keyifle araştırırdı. Yaşamı boyunca 
bir diğer büyük tutkusu klasik batı müziğiydi. 
Herhangi bir eserin ilk mezürlerini duyması, 
eseri tanıması ve hangi bölümü olduğunu 

bilmesi için yeterliydi. Klasik batı müziği 
çevrelerinden pek çok yakın dostu vardı 
ve bilgisiyle büyük saygı görürdü. Salvador 
Dali hayranıydı. Bütün tutkularıyla yaşam 
sevincini çevresine yansıtır, olumsuzlukların 
üzerinde durmaz, çok ender olarak can 
sıkıntısı gösterirdi. Sorunların eninde 
sonunda çözüleceğine inanır, umudunu asla 
yitirmezdi. Olayların komik yönlerini bulup 
çıkartmakta çok başarılıydı. Çevresindekilere 
takılmayı, onlarla ilgili nazım biçiminde 
hicivler yazmayı çok severdi. Hobilerini 
paylaştığı çok farklı yaşlarda, mesleklerde 
ve konumlardaki arkadaşları onu yaşamı 
boyunca yalnız bırakmadılar. Her birine 
sevgisinden, bilgisinden ve zevklerinden 
parçalar sunmaya çalışırdı. Son yıllarında aile 
ve özyaşam öyküsünü, kendine özgü tatlı 
anlatımıyla Başkent Üniversitesi tarafından 
basılan “Anılarım” adlı kitapta topladı. Prof. 
Dr. Ahmet Nur Or, onu tanıyanlar tarafından 
sıcak duygularla anılacak.
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