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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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