
güncel gastroenteroloji 21/3

171

Cumhuriyete kol kanat olarak Anadolu’da sayısız çoban ateşi-
nin yakılmasına destek olmuşlardır.

Rıdvan Hoca tıp fakültesini bitirdikten sonra Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi’ndeki bir yıllık stajı takiben iki buçuk yıl Erzin-
can’da pratisyen hekim olarak, altı ay da Diyarbakır’da uçuş 
hekimi olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Rıdvan Ege Türkiye’de genel cerrahi uzmanı ol-
duktan sonra 1955’de Amerika’da Columbia Üniversitesi’ne 
giderek ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmuştur. 1961 yı-
lında GATA’da Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’ni kurmuştur. 
Hoca, 1961’de doçent olur ve klinik direktörü olarak atanır. 
Bakanlar Kurulu kararıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniklerinde 5 yıl süre için 
görevlendirilir. 1962 yılında bir yıl süreyle Harward ve Co-
lumbia Üniversitesi’nde çalışır. Hoca 1968’de de Güney Ca-
lifornia ve Columbia üniversitelerinde “el cerrahisi” eğitimi 
alır. Cerrahinin, ortopedinin de yan dallarının oluşmasına 
hocamız öncülük ederek ortaçağ yaklaşımını yıkmıştır. Prof. 
Dr. Rıdvan Ege Avrupa ve Amerika’daki gelişimleri yakından 
izlediği ve anladığı için ülkemizde de değişimin, gelişimin 
şart olduğunu anlatarak tıpta gelişime önemli katkılar ver-
miştir. 1972-1974 döneminde Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi’nde dekanlık görevini üstlenmiş ve elinden gelen çabayı 
göstermiştir. Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gazi Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşuna da katkısı olmuştur. 
Hoca sayısız Türkçe ve İngilizce kitabın yazarıdır. 316 adet  

Hocamız, bu toprakların yetiştirdiği, Cumhuriyete kol 
kanat olmuş, bilimden yana tavırlı, uluslararası tanın-
mışlığı olan bir bilim insanıydı. Cumhuriyetin yetiş-

tirdiği Anadolu çocukları Cumhuriyete karşı olanlara rağmen, 
bu ülkeyi bu günlere taşımışlardır. Hocamız Rıdvan Ege, 1925 
yılında, Denizli’de dünyaya gelmiştir. Denizli Cumhuriyet’in 
öncelikli olarak aydınlattığı bir vilayetimizdi. Denizli’nin ho-
rozu kadar lisesi de tanınmıştı. Prof. Dr. Rıdvan Ege ilk, orta 
ve lise eğitimini Denizli’de tamamlayarak 1942 yılında İstan-
bul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne askeri öğrenci olarak girer ve 
1948 yılında pekiyi derece ile mezun olur.

Prof. Dr. Rıdvan 
Ege’nin eğitim gör-
düğü 1942-1948 dö-
neminde İstanbul 
Tıp Fakültesi 1933 
Almanya fırtınası ile 
dünyanın en iyi üni-
versiteleri arasında 
idi. Rıdvan Hocanın 
da ifade ettiği gibi o 
hocalar unutulmaz 
insanlardı. Elbette 
ki o hocaların eğiti-
mi ile böyle hocalar 
yetişmiştir. Onlar da 
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engelleri aşarak yarattığı Ufuk Üniversitesi bir bilim adamının 
bilime olan aşkını nasıl ortaya koyduğunun en güzel kanıtıdır.

Prof. Dr. Rıdvan Ege; o tarihi yaratan bir gerçekti, onu an-
lamak için önce eserlerini anlamak gerekir. Hocayı dün ba-
zıları anlamakta zorluk çekmişse de, yarın yeni nesillerin 
onu iyi anlayacağına ve onun eserlerine sahip çıkacaklarına, 
destek olacaklarına inanıyorum. Hocamız 08.06.2017’de 
31.12.2013’de vefat eden sevgili eşi Prof. Dr. Binnaz Ege’nin 
gittiği ışıklar ülkesi için yola çıkmıştır. Hocamız da nur içinde 
var olacaktır. Gönül ister ki bilim insanlarımız bilimden yana 
kesin tavır koyarak karanlıkları aydınlatsınlar.

yayınlanmış araştırma ve bildirisi mevcuttur. Hoca birçok 
bilimsel derginin editörlüğünü üstlenmiştir. ABD’nin ve Av-
rupa’nın bilimsel gelişiminde önemli rol oynayan birçok 
uluslararası derginin yönteminde yer aldığı gibi benzer or-
ganizasyonların ülkemizde kurulmasına Hoca öncülük yap-
mıştır. 1996’da TÜBİTAK Hizmet Ödülü, 1997’de Tabip Oda-
larının yılın hizmet ödülünü almıştır. Sayısız plaket, onursal 
üyelik ve fahri doktora unvanına sahiptir. Hoca ulusal ve ulus-
lararası birçok kongreyi de bizzat gerçekleştirmiştir. Her ko-
nuda genç bilim insanlarına örnek olan Hoca, 1999’da yaşa-
ma geçirdiği Ufuk Üniversitesi’nin kuruluşunda, tüm maddi 
ve manevi imkanlarını da kullanmıştır. Bu konudaki davranışı 
bu ülkeye sevgisini ve Atatürk’e saygısını açıkça ortaya koy-
maktadır. Milliyetçi, Atatürkçü, antikomünist, bilimden yana 
tavırlı, çağcıllaşma arzusu özellikle 20. yüzyılın ilk yarısını ya-
şayan hocalarımızda genel bir özellik idi.

Prof. Dr. Rıdvan Ege 1998 yılında Olimpiyat komitesi kariyer 
dalı “Fair Play” bilim dalı büyük ödülünü de almıştır. Hocaya 
2006 yılında da Japonya “Japanes Society for Surgery of the 
Hand” onursal üyelik unvanını vermiştir.

Prof. Dr. Rıdvan Ege kendisi ve eşi Prof. Dr. Binnaz Ege adına 
Ankara Anadolu Lisesi, kızı Prof. Dr. Ufuk Ege adına anaokulu, 
kardeşi Av. İlhan Ege adına İzmir’de ilkokul yaptırarak MEB’in 
hizmetine vermiştir. Prof. Dr. Rıdvan Ege’nin tüm zorlukları, 

“Hekimlik gönül işidir,
aşk işidir. Hekimin
yüreğinde bir sıcaklık
olacak, iyi bir
akademisyenin de
özverili olması,
fedakar olması gerekir. 
İyi bir bilim adamı
zengin olmayabilir,
fakat gönlü zengindir.
Prof. Dr. Rıdvan EGE




