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Bir İstanbul Beyefendisi;
Dr. Raşit Öznur KUŞAKÇIOĞLU
Ecz. Jülide G. ÖZLER
Türk Gastroenteroloji Vakfı, Ankara

Haziran 2019 kayıplar ayı
oldu. Türk Gastroenteroloji camiası Haziran ayının
sonunda yine bir çınarını,
Dr. Raşit Öznur Kuşakçıoğlu’nu kaybetti. Zaman durmuyor, değerlilerimiz bir
bir bize veda ediyor.

logların mesleki bilgi ve görgülerini arttırmaya büyük katkı
sunmuştur. Işıklar içinde uyusun Hocamız.
Hocayı çok ama çok seven Ali Özden’in, Öznur Hoca’nın “Ülseratif Kolit” kitabı için yazdığı önsöz ile sizleri baş başa bırakıyorum. Eminim ki kendisi size yeni bir yazı ile seslenmek
isterdi, ama şartlar böyle, ne yapalım...

Dr. Öznur Kuşakçıoğlu’nu
Ali Hoca vasıtası ile tanıdım. Tanıdım derken yüz yüze gelme fırsatımız hiç olmadı,
ama bir kaç telefon konuşması ve Ali hocanın anlattıklarından ne kadar nevi şahsına münhasır, değerli bir kişi olduğunu çok iyi biliyorum. D. Öznur Kuşakçıoğlu’nu anlatmak
için sayfalar yetmez aslında. İşinde son derece titiz, detaycı,
mükemmelliyetçi aynı zamanda tam bir İstanbul Beyefendisi,
Fenerbahçe aşığı…
Gastroenteroloji ve özellikle İnflamatuvar Barsak Hastalıkları
konusunda yaptığı çalışmalar, yazdığı kitaplarla Türk Gastroenterolojisine eserler bırakan hocamız, ayrıca Vakfımıza
yaptığı bağışlardan kaynaklı burslarla da genç gastroentero-
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ÖNSÖZ
Dr. Öznur Kuşakçıoğlu, 01.01.1936 tarihinde İzmir’de dünyaya gelir. Okuldan okula derken 1960’da İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesini bitirir. İki yıl iç hastalıklarında asistanlık yapar
ve USA’nın ECFMG imtihanını kazanarak Amerika’nın yolunu
tutar.
1962-63’de Northwestern Hospital Minneapolis-Minnesota
ve 1963-1965 döneminde “Lahey Clinic Foundation Boston/
Massachusetts”de çalışarak iç hastalıkları asistanlık dönemini tamamlar. 1965-1966 döneminde Lahey
Klinikte gastroenteroloji asistanı,
1966-1967’de Temple University
Hospital-Philadelphia/Pensylvania’da gastroenteroloji araştırma
fellowu olarak çalışarak birçok araştırma gerçekleştirmiştir.
1967’de Türkiye’ye dönerek ülkesinde de iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzman-lık imtihanlarında
başarılı olmuştur. 1960’lı yıllarda
Amerika’da kalmayı değil ülkesine
dönmeyi tercih etmiştir. Amerika’dan ülkesine dönen her insanın
başına gelen onun da başına gelmiştir. Hayallerini yıkmışlardır. O tüm
yanlışlara rağmen bildiği yolda yürümüştür. 1967-1969 yılları arasında Gümüşsuyu Askeri Hastanesinde yedek subay gastroenteroloji uzmanı olarak vatani
görevini tamam-lar. Askerlik görevini bitirdikten sonra SSK Ok
Meydanı “Beyoğlu Hastanesi’nde” görev yapar. 1981 yılında
yaşama geçirilen “Tam Gün” çalışması nedeniyle devlet-te
çalışmama kararı vererek tüm zamanını muayenehanesinde
kullanmaya başlar. Dr. Öznur Kuşakçıoğlu serbest çalışma döneminde Amerikan (Amiral Bristol) Hastanesi’nin imkânlarını
hastaları için kullanmıştır.
Dr. Öznur Kuşakçıoğlu Amerika’da iltihabi bağırsak hastalıkları konusunda da çalışma yaptığı için ülkesine dönünce de
ilgisini iltihabi bağırsak hastalıkları ko-nusunda yoğunlaştırmıştır. Özellikle ülseratif kolit konusunda yaptığı çalışmalar
ve yayınlar uluslararası ilgi toplamıştır. Dr. Öznur Kuşakçıoğlu’nun ülkemizde özellikle de İstanbul’da gastroenterolojinin
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gelişmesinde ve toplumca olumlu algılanmasında önemli
katkıları olmuştur.
Dr. Öznur Kuşakçıoğlu bilgi ve becerisini geliştirmek için
Avrupa ve Amerika’da da birçok üniversitede zaman zaman
çalışmıştır. Dr. Kuşakçıoğlu gastroenteroloji konusundaki
uluslararası kongrelere katılarak ilgisini bilim dünyasından
hiç kesmemiştir.
O bilim dünyası ile ilgisini örnek
olacak şekilde hep taçlandırmıştır.
Örnek bir bilim insanı olarak kalın
bağırsak hastalıkları konusunda
yazdığı “Kolorektal Kanser Hastalıkları” kitabı bunun bir örneğidir.
Yazdığı yüzlerce makale de onun
bilimsel kişiliğini açıkça ortaya koymaktadır. Hazırlamış olduğu bu
“Ülseratif Kolitis” kitabı da onun
gönlündeki sorumluluğu göstermektedir. Bu ülkeye hizmet için
fırsatları o hep kendisi yaratmıştır. Onun “hekimliğin pozitif bilim
adamı ve adam gibi adam olma”
olduğunu özümsemesi genç kuşaklara örnek olmalıdır. Onun serbest
çalışmasına rağmen belli konularda
derinliğine bilgilenmesi ise bilimsel
kimliğini göstermektedir. Bu ülkede üniversitelerde bile herkes her şeyi yapmaktadır. Belli alanlarda uzmanlaşma, bilim
dallarının yan dallarının oluşturulması bazılarınca kavranamamaktadır. Böyle bir yaklaşımın gastroenterolojiyi parçalayacağı bildirilmektedir. Bu ülkede yükselmenin yolu yarışmadan geçmezse bilimde de yol almak mümkün olmayacaktır.
Bu toplum değerlerinin kıymetini bilmek zorundadır. Öznur
ülkesinin kıymetini bilmiş, ona gönlünü ve elinden geleni
vermiştir. O aydınlık bir Türkiye için kol ve kanat olmuştur.
TGV de ona sonsuz sevgilerini sunar.
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Dr. Öznur KUŞAKÇIOĞLU’nun başarılı hekimlik
hayatındaki sırrı; eşi Pediatri Uzmanı
Dr. Aysun KUŞAKÇIOĞLU’dur.

HAZİRAN 2019
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Türk Tıp Tarihinde Bir Koca Çınar;
Prof. Dr. Kemal BAYAZIT
Ecz. Jülide G. ÖZLER
Türk Gastroenteroloji Vakfı, Ankara

Türkiye’de ilk kalp naklini gerçekleştiren Opr. Dr. Kemal Bayazıt’ı 89 yaşında, 26 Haziran 2019 tarihinde kaybettik. Tıp
dünyası için çok önemli bir kayıp. Hocamızın ardında kurtardığı hayatlar, yetiştirdiği değerli cerrahlar ve meslektaşlarına
yol gösteren çalışmaları kaldı.
Hocamız; Hakim Ali Rıza Bey ile Fatma Hanım’ın dördüncü
erkek çocuğu olarak, 11 Mart 1930’da Adana’nın Kozan ilçesinde dünyaya geldi. Babası “Mustafa Kemal”den esinlenerek
ismini Kemal koymuştu. Babasının görevi sebebiyle çocukluğu ve gençliği Bursa’da geçen Bayazıt eğitim hayatını hep birinciliklerle tamamlayarak, gelecekte imza atacağı başarıların
işaretlerini o zamandan vermişti.
Kemal Bayazıt, Bursa Erkek Lisesinden sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam etti. Fakültede öğrenciyken tatillerde geldiği Bursa’da Uludağ Sanatoryumunda staj yapıyor ve onun cerrahiye olan ilgisinin farkına varan
başhekimin izni ile ameliyatlara bile giriyordu.
Birlikte nice başarılara imza atacağı ünlü profesör Siyami Ersek’le yolları aynı tarihlerde kesişti. 1954’te mezun oldu ve
Uludağ Sanatoryumunda işe başladı. Müşerref hanımla evlendi, askerlik sonrası Süreyyapaşa Sanatoryumunda Prof. Dr.
Siyami Ersek’le birlikte çalışmaya başladı.
O yıllarda Dünya’da yeni yeni yapılmaya başlayan kalp ameliyatları Prof. Dr. Siyami Ersek’i heyecanlandırıyordu. Siyami
Ersek ve Kemal Bayazıt, 1962’de açılan Haydarpaşa Göğüs
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Kalp Cerrahisi Merkezinde küçücük bir ekiple çalışmaya başladılar. Hayvanlar üzerindeki denemeleri gayet başarılıydı. Nihayet 1963’te hayallerini gerçekleştirip, dört hastayı ardarda
ameliyat ettiler. Ameliyatlardan ikisi başarılı olmuştu.
1963’te İngiltere’ye gitti, Leeds Üniversitesi Kalp Cerrahisi
bölümünde çalışmaya başladı. Edinimleriyle Türkiye’ye dönecekken Bölüm Başkanı Prof. G. Wooler kalması için çok
cazip bir teklifte bulundu, ancak Bayazıt “Türkiye’de ameliyat
olması gereken çok hasta var, memleketimin bana ihtiyacı
var” diyerek teklifi geri çevirdi ve memleketine geri döndü.

İstanbul’da başarılı çalışmalarını sürdürürken Ankara’daki
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesine şef olarak atandı. Ankara’daki ikinci ayında yaptığı açık kalp ameliyatı ile başarısını
yine ispatladı.

Emekli olduğu 1997 yılına kadar Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesindeki çalışmalarına devam eden Kemal Bayazıt 1974’te ilk koroner bypass ameliyatını gerçekleştirdi. 1985 yılında İstanbul’un
ikinci büyük kalp merkezi Koşuyolu Kalp Hastanesini kurdu.

Kemal Bayazıt, mesleki yaşamı boyunca sayısız hayat kurtardı.
Ancak onu büyük üne kavuşturan ve adını tarihe yazdıran asıl
olay, Türkiye’de ilk kalp naklini gerçekleştiren kişi olmasıydı.
22 Kasım 1968’de 41 yaşındaki hastasına trafik kazası geçiren
genç bir erkeğin kalbini naklederek Türk Tıp tarihine geçti.

Çalışmayı bıraktığı güne kadar daha nice hastaya umut oldu
ve 26 Haziran 2019 günü aramızdan ayrıldı. Opr. Dr. Kemal
Bayazıt’tan geriye başarılarla dolu bir ömür, hayatını kurtardığı sayısız hastası ve ondan öğrendiklerini öğrencilerine aktaracak yüzlerce öğrencisi kaldı.
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