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bük’de, Amerika Visa Qualifying imtihanlarını geçmiştim ve
direkt ABD’ne gitmeyi planlıyordum. Bir bayramı eşi ve toru-
nu ile birlikte Karabük’de ben ve ailemle geçirdi ve beni ön-
ce Cerrahpaşa’ya gelmeye ikna etti ve bütün prosedürleri
bizzat tamamladı, ben hiç bir şey yapmadım diyebilirim. Ha-
yatımda bir daha bu kadar verici bir insanla karşılaşmadım.

Ünitemiz içinde viroloji laboratuvarı kurdu ve araştırma kitle-
rinin çoğunu yurt dışından kişisel temaslarla getiriyordu. Yurt
dışından o kadar farklı endoskopik cihaz ve aksesuar getir-
mişti ki, ben bunları inceliyor, ancak bazılarını kullanabiliyor-
dum. Beni kullanırken gördüğünde de “Oyna da bozma” di-
yordu. 

Devrinin Avrupadaki tüm gastroenteroloji hepatoloji men-
torları kişisel arkadaşıydı ve birlikte yurt dışına gittiğimizde
bizi hava alanında karşılıyorlar, hocanın bavullarını taşıyorlar-
dı. Bu özel ilişkileri sayesinde ülkemizden onlarca insan yurt
dışında eğitim imkanına kavuştu. 

Nihayet son günlerinde bile hastanede yatarken her işini ken-
disini yapıyordu. Elinde bavuluyla geliyor, giderken kendisi
toplayıp gidiyordu. Hiç kimseye yük olmadı. İtiraf etmeliyim
ki şu anda göz yaşlarıma hakim olamıyorum. Nur içinde yat
sevgili hocam, Türkiye Gastroenterohepatoloji’si seni her za-
man saygıyla ve rahmetle anacaktır. Bir başka Muzaffer Güra-
kar gelecek mi? Sanmıyorum. 

Işıklar Ülkesine Yolculuk...

Zaman bizden hızlı ise biz zamanın dışında ve gerisindeyiz
demektir. Artık zamana ayak uydurmaya çalıştığımız dönem
geçmişte kaldı. Acılar içindeyiz, çünkü geçmişte kaldık, gele-
cek için ise umut tükendi. Bizi zamanın dışına atan bilim dışı,
akıl dışı güçlerin gücüdür. Artık akademik kurumlar da
zamanın içinde değil dışındadırlar. Varlığı ha var, ha yoktur.
Bir zamanlar umut vardı, gelecekte sonsuza dek var olmak
için. Bugün yine acılar içindeyiz. Bir değerimizi daha yitirdik.
Dr. Muzaffer Gürakar’ı 20 Şubat 2014’te kaybettik. 

Hoca Cumhuriyet’in Anadolu’da yaktığı çoban ateşleriyle
aydınlığa kavuşmuş ve aldığı öğreti ile yaşamı boyunca elin-
den, gönlünden gelen her şeyi yapmıştır. Paranın esiri
olmamış, bilimsel çizgide kalabilmek için çaba göstermiştir.
Gençlerin yarınlara koşması için de her türlü desteği
vermiştir. Hoca; Türk Gastroenteroloji Vakfı’mızın da kurucu
üyelerindendir. Prof. Dr. Muzaffer Gürakar bu ülkede gas-
troenterolojinin yan dalı hepatolojinin hayata geçmesinde

emeği olan sayılı
hocamızdan biridir.
Hoca neredeyse
yaklaşık 50 yıl önce bilimde ilerlemenin yolunun belli konu-
da uzmanlaşma olduğunu gündeme getirmiştir. Bilim karşıtı
güçler ise hala gastroenterolojide yan dalların oluşmasına
karşı tavır koymaktadır. 

Prof. Dr. Muzaffer Gürakar Cumhuriyet’in olanakları ile
yetişmiş, bilime katkıda bulunmuş, Cumhuriyet’in kurtuluş

ve kuruluş felsefesine kol kanat olmuş
bir hocamızdı. Oğlunu da bilim yolun-
da ilerlesin ve karaciğer hastalıkları
konusunda insanlığa hizmet etsin diye
yetiştirerek yarattığı sürece devamlılık
getirmiştir. Hocam, nurlar içinde
olasın, ışığa yolculuğunuz da Tanrı
yardımcınız olsun. Saygılarımla...

Prof. Dr. Muzaffer Gürakar (Kısa hayat öyküsü)
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