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Erken Değil Çok Çok Erken Gelen Acı!
Bir Yıldız Kaydı!
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Eylül 2011, bu kez acı haber Eskişehir’den geldi. Prof.
Dr. Tülay Sarıçam Pazartesi günü işe gelmeyince ve telefonuna da yanıt vermeyince endişelenen çalışma arkadaşları ile yakınları hocanın evine koşarlar. Kapının zilini
çalarlar, kapıyı açan yoktur artık. Resmi görevliler kapıyı açarlar ama tablo yüreklere acı verir. Hoca yaşamını yitirmiştir,
gözyaşları sel olur akar, acı haber üniversiteye ulaşır. Yapılan
otopsi 2-3 gün önce hocanın kalp hastalığından yaşamını yitirdiğini ortaya koyar. Olan olmuştur zor olan bitmiştir artık,
geride kolay olan kalmıştır. Kim ne derse desin ölümden ötesi kolaydır. Artık yıldız kayıp geçmiştir.
“Her ölüm erken olsa da, bu kez bir bilim kadını için çok mu
çok erken olmuştur. Hocanın hayalleri de çalışmaları da yarım kalmıştır.”
Prof. Dr. Tülay Sarıçam gastroenteroloji eğitiminin önemli bir
kısmını Ankara Tıp Gastroenteroloji Kliniği’nde geçirdi. Bu
nedenle Prof. Dr. Esat Erenoğlu, Tülay’ın gastroenteroloji uzmanlık jürisine hocam Özden Uzunalimoğlu ve
beni davet etti. Bir sonbahar günü Tülay’ın uzmanlık imtihanını Eskişehir’de yaptık. Başarılı bir
imtihanla yıllardır çektiği sıkıntıları geride bıraktı.
Tülay gece gündüz çalışarak tırnaklarının izini bırakarak bir yerlere gelmiştir. Yalnızdı, yakın
zaman önce de sevgili annesini kaybetmişti.
Onu da kaybedince yapayalnız kaldı. Hocanın öteki âleme olan yolculuğunda bulunmak için Eskişehir’e gitmeye
karar verdim. Bazı arkadaşlara
haber verdim.

6 Eylül 2011 sabah 8.30’da Eskişehir’e giden hızlı trende Doç.
Dr. Erkan Parlak ve ben vardım. Bir sonraki trenle de Prof. Dr.
Cihan Yurdaydın geldi. Hızlı trenle seyahat gerçekten hızlı
oluyor, 85 dakikada Eskişehir’e ulaştık.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü’ndeki Necla Özdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen
törene katıldık. Salon öğretim üyeleri ve arkadaşları ile tıka
basa dolu idi. Tüm insanlar acı içinde, gözleri yaşlı, şaşkın ve
çaresizlik içinde idiler. Bu toplantı salonunda yapılan törende
çalışma arkadaşı Prof. Dr. Ayşegül Özakyol özgün bir konuşma yaparak, hocayı dile getirerek yüreklerdeki acıyı hafifletmeye çalıştı. Dekan Prof. Dr. Necmi Ata ve Rektör Prof. Dr.
Fazıl Tekin’in konuşmalarından sonra ben de bir konuşma
yaptım. Ne yapsak, ne söylesek olanı dile getirmek, acıya dayanmak mümkün değildi. Ölüm bir gerçek, er ya da geç geliyor, kabullenmek zor, anlamak ise daha zor. Doğayı okudukça gerçeği anlayacağız diye düşünüyorum. Olan şu; Atatürk’ün aydınlık bir kızı daha sonsuz yolculuğuna çıktı. Bir
bilim kadınının bu ülkede ne zorluklarla yetiştiğini, nelerle mücadele ettiğini, ne özverilerde bulunduğunu
düşünün, o zaman neyi yitirdiğimizi daha iyi anlayacağız.
Prof. Dr. Tülay Sarıçam’ın cenaze namazı Nasrettin Hoca Camiinde öğle namazını takiben
kılındı. Cenaze namazını kıldıran hoca efendi Prof. Dr. Tülay Sarıçam için çok güzel şeyler söyledi. Dinimizin bilim adamlarına
ve hekimlere saygın bir yer verdiğini ifade eden hoca efendi gönüllere serinlik
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bu ülkede, en azından çalıştıkları kurumlarda
sevgi saygı gösterilmesi gerektiğini söyledim.
Prof. Dr. Tülay Sarıçam’ı üniversitesinin unutmamasını ve ismini geleceğe taşımasını umduğumu
da ifade ettim.

verdi. Cenaze namazına yeni atanan ve henüz göreve başlamayan Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen ve eski Rektör Prof. Dr.
Nejat Akgün de katıldılar. Üç rektörü bir arada Eskişehir’de
görmek insana umut veriyor.
Eskişehir’de 1970 yılında faaliyete geçen tıp fakültesinin hala
bilim adamı gücünün yeterli olmadığı, bunun da yeterli kadro verilmediğinden kaynaklandığı açıkça görülmekte. Bu nedenle yan dallar ve yan dalların dalları oluşmamıştır. Ben konuşmamda hepimizin geçici olduğu, kalıcı olanın Türkiye ve
kurumları olduğunu dile getirdim. Bilim ve bilim adamlarına
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Kısaca Prof. Dr. Tülay Sarıçam’ın yaşam öyküsünü de aktarmak istiyorum. Hocamız 6 Haziran
1957 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. 30
Haziran 1981’de Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesinden mezun olur. 14 Mayıs 1986 tarihinde de
Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dâhiliye uzmanlığını alır. Hocamız 1986-1988 yılları arasında
mecburi hizmetini yapar. 1988-1989 arası Ankara Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniğinde Gastroenteroloji uzmanlık çalışmasında bulunur. 27 Ekim 1992’de Gastroenteroloji uzmanı olur. 1 Mart 1990’da Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi İç
Hastalıklarında yardımcı doçent, 3 Ekim 1995’de aynı fakültede doçent, 2 Mayıs 2001’de profesör kadrosuna atanmıştır.
Hoca uzun yıllar Gastroenteroloji bilim dalı başkanlığını da
üstlenmiştir.

ARALIK 2011

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” şiirinde ne diyor;
“Neylersin ölüm herkesin başında,
Uyudun uya nmadın olacak
Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak,
Taht misali o musalla taşında”

Prof. Dr. Tülay Sarıçam uzun yıllar hocası Prof. Dr. Esat Erenoğlu ile uyum içinde çalışmış ve hocasının sevgisini kazanmıştır. Şimdi ikisi de gerçeğin öteki boyutunda nur içinde.
Orada var olsunlar. Şimdi geride kalanlar gerçeği kavrayıp onların hayallerini gerçekleştirerek Eskişehir’de gastroenterolojiyi güçlendirme durumundadırlar.

Sevgili kardeşim,
fakültede yaptığım konuşmada
da dile getirdiğim
gibi onlar seni
unutmayacaklar
ve seni gelecek
kuşaklara taşıyacaklardır. Böylece bu ülkenin geleceğe yürüyüşü güvenle sürecek ve sen de nurlar diyarından izleyeceksin. Bu toplum ne
çektiyse unutkanlığından çekti, genç nesillerin çekilenleri
unutmayacağını umut etmek istiyorum. Orada gönlünce ol.
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

MEZOPOTAMYA

Alt›ndan yap›lm›ﬂ Mezopotamyal› bir anne ve çocuk figürü, MÖ 1400-1200) muhtemelen bir do¤urganl›k imaj›.
Norbert Schimmel Koleksiyonu, New York
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