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ÖZET
Konya'da dünyaya geldi. Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesinde askeri öðrenci olarak eðitim gördü, 1939
yýlýnda mezun oldu. Týp öðrenimi ve Gülhane Askeri
Hastanesi'ndeki bir yýllýk stajý süresince tüm boþ zamanlarýnda Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi'nin Patolojik Anatomi bölümünde gönüllü olarak çalýþtý. Ýç
hastalýklarý ihtisasýný Gülhane Askeri Hastanesi'nde
yaptý, 1945 yýlýnda iç hastalýklarý uzmaný oldu. 1947
yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi'nde iç hastalýklarý alanýnda doçent ünvaný almak için gerekli sýnavlarý baþardý. Abaoðlu, doçent iken Forum Medicum
adlý, her iki ayda bir yeni sayýsý basýlan bir týp dergisi
yayýnladý. Türk týbbýnda bir klasik halini alan "Semp-

Abaoðlu 1961 yýlýnda profesör oldu. 1963 yýlýnda
Amerikan Kalp Cemiyeti þeref üyeliðine seçildi. 196568 yýllarý arasýnda Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi'nin
Dekaný oldu. Ýç hastalýklarý alanýnda, baþta kalp ve
damar hastalýklarý konularýnda olmak üzere çok geniþ
bir konu yelpazesinde makaleler yayýnladý. Abaoðlu,
binlerce Türk hekimi için unutulmaz bir Hocadýr.
 Anahtar Kelimeler: Türk Ýç Hastalýklarý Tarihi,
1933 Türk Üniversite Reformu, Prof. Dr. Cihat
Abaoðlu. Nobel Med 2009; 5(2): 78-84
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necessary tests in order to get to the rank of Associate
Professor in the field of internal medicine in Ýstanbul
University Medical Faculty. Abaoðlu, when he was an
associate professor, used to publish a medical journal
called "Forum Medicum" which used to be published
bimonthly. His books called "From Symptom to Diagnosis"
and "From Diagnosis to Treatment" were also published
when he was an associate professor. New editions of these
books, whose first editions were published in 1953, were
published plenty of times. Abaoðlu became professor in
1961. He was nominated to the honour membership of
American Heart Association. He became the Dean of
Ýstanbul University Medical Faculty between the years
of 1965 and 1968. He published articles on a wide range
of subjects in the field of internal medicine, particularly
in the fields of heard and vascular diseases. Abaoðlu is
an unforgettable Master for thousands of Turkish physicians.

ABSTRACT
ONE OF THE FIRST-GENERATION STUDENTS
OF 1933 TURKISH UNIVERSITY REFORM, AN
UNFORGETTABLE MASTER IN THE FIELD OF
INTERNAL MEDICINE, DEAN OF ÝSTANBUL
MEDICAL FACULTY BETWEEN THE YEARS OF
1965 AND 1968, AUTHOR OF "FROM SYMPTOM
TO DIAGNOSIS" AND "FROM DIAGNOSIS TO
TREATMENT" WHICH IS A PAIR OF CLASSIC
MEDICAL BOOKS FOR TURKEY: PROF. DR.
CÝHAT ABAOÐLU (1914-1979)
Abaoðlu was born in Konya. He was educated as a military
student in Ýstanbul University Medical Faculty; he graduated
from there in 1939. During his medical education and
one-year internship in Gülhane Military Hospital, he
worked as a volunteer in Pathological Anatomy Department
of Ýstanbul University Medical Faculty. He completed
his specialization in internal diseases in Gülhane Military
Hospital. He became an internist in 1945. He passed the
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Turkish University Reform, Prof. Dr. Cihat Abaoðlu.
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Ülkemizde Ýç Hastalýklarý alanýnýn unutulmaz hocalarýndan
Prof. Dr. Mustafa Cihat Abaoðlu, 1914 yýlýnda Konya'da
Nimet Haným ve Tevfik Bey'in oðlu olarak dünyaya
gelmiþtir. Konya'da Akif Paþa Ýlkokulu'ndan mezun
olduktan sonra orta tahsile Konya'da baþlamýþ, fakat
Ýzmir Erkek Lisesi'nden 1932-33 Dönemi Mezunu olarak diploma almýþtýr. Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi'ne kaydolan Abaoðlu, askeri öðrenci olarak öðrenim
gördüðü okulundan 1939 yýlýnda birincilikle ve teðmen
rütbesi ile mezun olmuþtur.1

Týp öðrenimi sýrasýnda üç yýl boyunca ve Gülhane'deki
bir yýllýk stajý süresince tüm boþ zamanlarýnda Ýstanbul
Üniversitesi Týp Fakültesi'nin Patolojik Anatomi bölümünde gönüllü olarak çalýþmýþtýr. Bu süreç, 1933
Türk Üniversite Reformu'nun unutulmaz simalarýndan
Ord. Prof. Dr. Philipp Schwartz'ýn (1894-1977) bu
Kürsüsü'nün baþýnda olduðu zamandýr.3 Schwartz'ýn
seleflerinden Prof. Dr. Münevver Yenerman, Schwartz'ýn
Abaoðlu'nu çok takdir ettiðinin þahididir: " Prof.
Dr. Schwartz'ýn kendisine derin hayranlýðý vardý. Hiç
kimse üzerinde bu kadar ýsrarla durmamýþtýr. Enstitümüzü Abaoðlu ile takviye etmeyi çok isterdi. Sarayburnu
Askeri Hastanesinde çalýþýrken Enstitümüzle sýký bir
iþbirliði yapardý."2 Gülhane Askeri Hastanesi Ýç Hastalýklarý Kliniðindeki stajýný 1940 yýlýnda üsteðmen
rütbesi almýþ olarak bitirdikten sonra, iki sene mecburi
kýta hizmeti yapmýþ, 1942 yýlýnda Gülhane Ýç Hastalýklarý
Kliniði'nde asistan olarak çalýþmaya baþlamýþtýr. Artýk
yüzbaþýdýr. 1945 yýlýnda Gülhane'den birinci sýnýf
dahiliye uzmanlýðý vesikasýný aldýktan olduktan sonra
Sarayburnu Askeri Hastanesi dahiliye mütehassýslýðýna
atanmýþ, iki yýl bu görevde kalmýþtýr.1

Prof. Dr. Safa Karatay, birlikte geçirdikleri öðrencilik
yýllarýný þöyle anlatacaktýr: "Abaoðlu bizden bir sýnýf
sonradýr. Askeri Týbbiye'den, ihtisasý esnasýnda Gülhane'den gayet yakýndan tanýdýðýmýz çalýþkan bir arkadaþýmýzdýr. Alttaki sýnýflarýn kendilerini daha büyük sýnýflara tanýtabilmesi bir hünerdir. Cihat buna muvaffak
olmuþtur. Týbbiye'de, Gülhane'de çalýþkanlýðý ve sempatisi ile dikkat çekmiþtir. Lisan çalýþmalarý hususunda
hepimizi teþvik etmiþtir. Gülhane'de lisan kurslarýnýn
açýlmasýnda ve iyi hocalarýn getirtilmesinde büyük
gayreti olmuþtur."2 Bir diðer sýnýf arkadaþý, ileriki
yýllarda dermatoloji dalýnda akademik yolda yükselerek
Profesör ünvaný alacak Osman Yemni'dir: "Cihat Abaoðlu, liseden beri sýnýf arkadaþýmdýr. Liseyi birincilikle
bitirmiþtir. Týbbiye'de her sýnýfý birincilikle geçmiþtir.
Rahmetli Rektör Cemil Bilsel, talebelere verdiði bir
çayda Cihat'ýn yaptýðý konuþmayý dinledikten sonra
'Hayatta bundan daha lezzetli bir ziyafette bulunmadým'
demiþ ve Cihat'a iltifat etmiþti."2
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1947 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesinde
doçentlik sýnavýna baþvuran Abaoðlu (Resim 1), deneme dersini 14 Kasým'da Birinci Ýç Hastalýklarý Kliniði
Ders Salonunda "Addison Hastalýðý" üzerine vermiþ,
"Postmalarik Banti Sendromu" baþlýklý tezini baþarýyla
savunmasý akabinde doçent ünvaný almýþtýr. Ýstanbul
Üniversitesi Týp Fakültesi Üçüncü Dahiliye Kliniði'nde
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doçent kadrosu alýþý 17 Mart 1948 tarihinde gerçekleþmiþtir. Üçüncü. Dahiliye Kliniði, 1942 yýlýnda Ord.
Prof. Dr. Tevfik Saðlam tarafýndan Yukarý Gureba
Hastanesinde, II. Kadýn-Doðum Kliniði binasýnýn bir
katýnda 45 yataklý bir klinik olarak açýlmýþ, 1943
yýlýnda bu binanýn biraz ilerisindeki 110 yataklý kendi
binasýna taþýnmýþtý. Abaoðlu'nun bu klinikteki yönetici
Hocalarý, önce Prof. Dr. Tevfik Saðlam (1882-1963),
onun 1952 yýlýnda emekli oluþu ardýndan Prof. Dr.
Ekrem Þerif Egeli (1901-1980) olmuþtur. Abaoðlu,
yýllar sonra her iki Hocasýný da çalýþtýðý bölümde
"hürriyet ve serbestiyi saðladýklarý için" rahmetle
anacaktýr.4 Bu kliniðin diðer doçentleri Dr. Müfide
Küley, Dr. Sermet Ergun ve Dr. Ýlhan Ulagay'dýr.
Ordunun faal üyesi konumunda olan Abaoðlu, bu
klinikte Milli Savunma Bakanlýðý'nýn özel izni ile görev
yapmaya baþlamýþtýr.1

Resim 1. Abaoðlu'nun Sarayburnu Askeri Hastanesi Dahiliye Mütehassýsý iken Ýstanbul
Týp Fakültesinde Dahiliye Doçentliði sýnavýna kabul edilmesi için verdiði dilekçe 1

Abaoðlu, okurken olduðu gibi klinikte hekimken de
arkadaþlarýnýn sevgisini kazanýr. Ulagay, Abaoðlu'nu
þöyle anlatmaktadýr: "Cihat Bey, Üçüncü Ýç Hastalýklarý
Kliniðinde doçent olarak çalýþmaya baþladýklarýnda
ben ayný klinikte baþ asistan idim. Dolayýsýyla kendileri
ile uzun bir müþterek mesai devresini idrak ettim. Bu
müþterek mesai devresi tam bir arkadaþlýk anlayýþý
içerisinde geçmiþtir Cihat Bey arkadaþlýk mefhumuna
þayaný takdir bir baðlýlýk gösterir. Bu mefhumu yaþatmak
için herhangi bir fedakarlýktan asla çekinmez Cihat
Bey'in tenkide tahammülü bilhassa dikkatimi çekmiþtir.
Sabrýný takdir ettiðim çok olmuþtur." Ayný ünvaný
paylaþarak çalýþtýðý meslektaþý Ergun da övgüyle konuþur: " Sýnýf arkadaþýmdýr. Kendisi ile on beþ seneden
beri birlikte çalýþmaktayýz. Arkadaþlarýna nazik
muamelesi, toleransý, klinik çalýþmalarýnda kollektif
bir çalýþma sistemi kurmuþ olmasý gibi kabiliyet ve
meziyetleri önemli baþarýlardýr."2

Resim 2. Abaoðlu'na Amerikan Baþkonsolosluðunda Amerikan Kalp Cemiyeti'nin Þeref
Üyeliði verildiðini duyuran gazete kupürü, yýl 196015

Doçent oluþu ardýndan 1949 yýlýnda Amerika'da Mt.
Sinai Hastanesi'nde Isidor Snapper (1889-1973)'ýn
yanýnda, ardýndan Ýngiltere'de Sir John Mc Michael
(1904-1993) ve Fransa'da klinik kardiyolojinin ünlü
ismi Jean Lenègre'nin (1904-1972) yanýnda iki aylýk
sürelerle çalýþýr. Abaoðlu'nun Ýstanbul Üniversitesi Týp
Fakültesi'ndeki özlük dosyasýndaki yazýþmalar, yurtdýþýnda
mesleki incelemelerde bulunmayý hiç aksatmadýðýný
belgelemektedir. 30 Aðustos 1950'de binbaþýlýða yükseltilen Abaoðlu, 8 Mayýs 1953'de Ordudaki görevinden
istifa etmiþtir.1

Resim 3. Prof. Dr. Cihat Abaoðlu Dekanlýk makamýnda14

1961 yýlý, profesörlüðe yükseltildiði yýl olmuþ, 1963
yýlýnda Amerikan Kalp Cemiyeti'nin her yýl dünyada
baþarýlý bulduðu bir kiþiye verdiði Þeref Üyeliðine kabul edilmiþ (Resim 2), 1965-1968 yýllarý arasýnda ise
mezunu olduðu, 1947 yýlýndan itibaren öðretim üyesi
olduðu Fakültesinde Dekan olarak görev yapmýþtýr1
(Resim 3). Abaoðlu'nun Dekanlýk döneminde Ýstanbul

Üniversitesi Týp Fakültesi, Üniversite Senatosunun 27
Temmuz 1967 tarih ve 78 sayýlý kararý ile Cerrahpaþa
ve Ýstanbul Týp Fakültesi olarak iki ayrý fakülte halini
almýþtýr.
Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat'ýn (1914-1998), Abaoðlu'nun
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kliniðindeki tutumu ile ilgili izlenimi þöyledir: "
Kendisini ilk defa Gümüþsuyu Asker Hastanesi'nde
tanýdým. Gülhane'ye gitmeden bir sene bu hastanede
çalýþmýþtý. O sýralarda ben de Bakteriyoloji Servisine
ve Karantina Koðuþuna bakýyordum. Dahiliye'de Cihat
Abaoðlu'nun koðuþu temizliði ile dikkat çekerdi. Hastalarýna çok iyi baktýðý ve tedavide muvaffak olduðu
için, diðer koðuþtaki hastalar daima Cihat Bey'in koðuþuna gelmek isterlerdi."2 Prof. Dr. Derviþ Manizade
de (1903-2003), onun mesleki sorumluluk duygusunu
þu sözlerle tanýmlamýþtý: " Cihat'ýn randevusuna bir
dakika geç geldiðini görmedim. Bu, bilhassa memleketimiz
için çok deðerli bir vasýftýr. Bir çok defalar saat 8'den
evvel uðradýðým III. Dahiliye Kliniðinde kendisini her
zaman iþ baþýnda buldum Talebe arasýnda bir soruþturma, bir anket yaptým. Pazarlarý dahi kendilerine
seminer yaptýðýný bana minnet ve hayranlýkla anlattýlar."2
" Araþtýrma mefhumuna baðlýdýr. Etrafýndakilere
bu ruhu aþýlamayý sever. Muhitinin çalýþma hevesini
daima deðerlendirir" sözleri de, kliniðindeki yakýn
çalýþma arkadaþlarýndan Ulagay tarafýndan söylenmiþtir.

Resim 4. Türk hekimleri ve týp öðrencileri için
klasik olmuþ "Semptomdan Teþhise" adlý
eserin 5. baskýsýnýn iç kapaðý

"hem öðrencim, hem de mesai arkadaþým" dediði Abaoðlu'nun kitaplarý için " Tetkik ettiðim kitaplarýný
gerek talebe için, gerek genç hekimler için ve bilhassa
bizim gibi Dahiliye ile alakasý nisbeten ikinci derecede
olan þubeler için fevkalade istifadeli ve öðretici buldum.
Hemen her sahifesinde hastalýk semptomlarýndan teþhise nasýl varýlacaðýný, gerek dünya literatüründen
derlediði bilgilerin sentezi ve gerekse þahsi mütalaalarý
ile açýk bir ifadeye dayanarak belirtmeye çalýþmýþtýr.
Kitabýn muhtelif yerlerinde, gördüðü ve tetkik ettiði
vak'alarla klasik bilgilerin karþýlaþtýrmasýný yapmýþ ve
kendi düþüncesine göre muayyen meseleler üzerinde
durmuþtur " demiþtir.2

Abaoðlu, klinik çalýþmalarýnda patolojik incelemelere
hep önem vermiþ, Nefron Nefrozu, Sympaticoblastom,
Tüberkülozla Birleþmiþ Sarkoidoz, Kaposi Sarkomu,
Simetrik Periferik Gangren, Sheehan Sendromu gibi,
patoloji bakýmýndan deðerlendirilmesi ayrýca önemli
olgular hakkýnda yayýnlar yapmýþtýr. Nitekim zamanýn
doçenti Prof. Dr. Taila Balý Aykan da (1918-2003)
onu, " Patolojik Anatomi nosyonu çok kuvvetli olan, bu nedenle geniþ görüþlü ve progressif düþünüþlü
bir klinikçi" olarak tanýmlamýþtýr.2 Çalýþmalarýnýn aðýrlýk noktasýný kalp ve damar hastalýklarýnýn oluþturduðu,
yaný sýra pek çok iç hastalýklarý konusuna eðildiði görülen Abaoðlu'nun Profesörlük Jürisinde bulunan Prof.
Dr. Derviþ Manizade, onun araþtýrmalarýný ve araþtýrmacý
kiþiliðini þu sözlerle övmüþtür: "Jürisinde bulunmam
sebebiyle eserlerini dikkatle inceledim. Bu kadar geniþ
dahiliye konusunu bu þekilde toplayýp sentez yapýþýna
hayran oldum Dikkate þayan bir nokta araþtýrmalarýnda
beraber olduðu arkadaþlarýnýn haklarýný daima korumuþ
olmasýdýr."2 Ülke çapýnda mezuniyet sonrasý kurslarýnýn
yerleþtirilmesi için de büyük bir çaba harcadýðý bilinmektedir.5

"Semptomdan Teþhise-Klinik, Bioþimik ve Fizyopatolojik
Esaslarý Ýle" adlý kitap, Üçüncü. Ýç Hastalýklarý Kliniði'nde
asistan ve stajyerlerle yapýlan seminerler esas alýnarak
hazýrlanmýþ, günlük ilerlemeyi daðýnýk literatürden
takip etmekte zorlananlar için taný ve tedavi yenilikleri,
klasik bilgilerle sentezlenerek bir arada verilmiþtir.
Abaoðlu, kitabýn birinci baskýsýna 1952 Haziranýnda
yazdýðý önsözde, "Pratikte, semptomdan teþhise giden
yolun bazen ne kadar çetin, hatta aþýlmasý imkansýz
olduðunu biraz tecrübesi olan her hekim tereddütsüz
kabul eder...Bu seminerlerin gayesi, hastalýklar hakkýnda
ayrý ayrý bilgisi olan arkadaþlara bir sentez imkaný
vermek ve ayný semptomu gösteren hastalýklarda ayýrýcý
teþhis yolunu saðlamaktýr..." demiþti.2 4. baskýda Dr.
Vahe Aleksanyan'ýn da adý yer alýr. Abaoðlu, Aleksanyan'ýn
4. baskýya olgunlaþmýþ bir hekim olarak katkýda bulunduðunu, bu nedenle kitabýn artýk onun da imzasýný
taþýdýðýný belirtmiþtir.2

Abaoðlu'nun "Semptomdan Teþhise" (1980'de 8. baskýsý
yapýlmýþtý) (Resim 4) ve "Teþhisten Tedaviye" (1981'de
8. baskýsý yapýlmýþtý) (Resim 5) adlý kitaplarý, ülkemizde
iç hastalýklarý alanýnda öðrenci ve hekimlerin vazgeçilmez
baþvuru kaynaðý, dolayýsýyla birer klasik olmuþtur.
Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, Abaoðlu'nun profesörlüðe
yükseltilmesi teklifinin görüþüldüðü Profesörler Kurulunda, bu eserleri þu sözlerle övmüþtü: " Semptomdan
Teþhise ve Teþhisten Tedavi'ye adlý kitaplarý mükemmeldir.
Genç hekimler ve talebeler tarafýndan adeta kapýþýlmaktadýr."2 Halit Ziya Konuralp de Dekanlýðý zamanýnda
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Resim 5. Cihat Abaoðlu'nun ünlü eseri Teþhisten
Tedaviye'nin ilk baskýsýna ait iç kapak

"Semptomdan Teþhise"yi bir yýl sonra "Teþhisten Tedaviye" izler. Abaoðlu, önsözde kendisinin de köy,
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nahiye ve kazalarda az sayýlmayacak süreyle çalýþtýðýný,
bu sayede buralarda çalýþan hekimlerin yenilikleri biriki yýl arayla bile izlemelerinin güçlüðüne tanýk olduðunu, kitabýný özellikle bu þartlarda çalýþan hekimlere
yararlý olacaðýna inanarak yazdýðýný açýklar. Kitabýn varolan literatür bilgilerinin klinikte edindikleri tecrübelerle
birleþtirilmesiyle oluþtuðunu vurgular: " Daha ziyade
klinik tedavi kitabý olduðundan, içinde uzun farmakodinamik izahlar ve hayvan tecrübeleri mevcut deðildir.
Biz hasta ile karþý karþýya kalacak olan hekime lazým
olan malzemeyi vermeye çalýþtýk."6
Abaoðlu, doçentliði sýrasýnda Forum Medicum adlý,
iki ayda bir yeni sayýsý basýlacak dergiyi yayýnlamaya
baþlar. Ýlk sayý 1955 Ocaðýnda yayýnlanýr. (Resim 6).
Dergi, orijinal araþtýrmalarý dünyaya duyurmayý da
amaçladýðýndan, ilginç vak'alarýn Ýngilizce ayrý baskýlarý
yapýlarak yurtdýþýndaki önemli merkez ve isimlere
gönderilir.

Resim 6. Cihat Abaoðlu'nun doçentliði sýrasýnda yayýnlamaya baþladýðý dergi Forum
Medicum 1955 Yýl: 1, Sayý 1in kapaðý

ilk kez Cihat Hoca'dan duymuþtum. Bu sözlerin
felsefesi, önerdiði yol, bana Hocanýn yaþamýný, hayat
görüþünü anýmsatýyor. Ünlü tezcanlýlýðý ve sabýrsýzlýðýyla,
gecikmelere karþý hoþgörüsüzlüðüyle kýsa yaþamýna
kolay sýðdýrýlamayacak yapýtlar ve baþarýlar sýðdýrmýþtýr.
Yaþamýn çok kýsa olduðunu, yitirilen zamanýn bir daha
geri gelmeyeceðini, verimsiz uðraþlara, kýsýr tartýþmalara
girip bir yerde takýlýp kalmamamýz gerektiðini öðretirdi
hep. Bu öðretide, uzun öðütler, tavsiyelerden çok,
kendisi örnek olurdu...Hekimliði problem çözme sanatý
olarak görür ve öðrencilerine de böyle aktarýrdý. Týp
öðretiminde her ayrýntýyý öðretmeye çalýþmayý deðil,
temel kavramlarý, bu kavramlar arasýndaki iliþkileri
araþtýrmayý ve karar vermeyi öðretmeyi seçmiþti. Týbbýn
gerçekte sonsuz bir öðrenme isteði ve aþký olduðuna
inanmýþtý "(Resim 8)

Abaoðlu profesörlüðe yükseltilirken, Profesörler Kurulunda söz alan öðretim üyeleri, onun öðreticilik vasfýný
ve öðrenciye yönelik tutumunu etkileyici sözlerle övmüþlerdi: "Abaoðlu, hatip bir arkadaþtýr. Bildiðini
gayet güzel anlatabilen ve yazabilen bir Hocadýr (Prof.
Dr. Ahmet Münir Sarpyener)", "Cihat Beyin derslerindeki
öðretici unsura verdiði deðeri daima takdir etmiþimdir.
Kendisi ders vermede hakiki bir üstaddýr. Bu kabiliyetinden þahsen istifade ettiðimi söyleyebilirim. (Doç. Dr.
Ýlhan Ulagay)", "Talebeyi baðlamasýný bilir (Prof. Dr.
Ekrem Kadri Unat)", "Talebeleri tarafýndan çok sevilir
(Doç. Dr. Osman Yemni)", "Milli davalara karþý gösterdiði hassasiyet ile hepimizin bildiði hatipliði ve güzel
konuþmasý ile gerek milli hitabelerini, gerek derslerini
ve gerekse ilmi konferanslarýný lezzetle dinletebilen
bir Hoca olduðunu da burada zikretmeden geçemeyeceðim (Prof. Dr. Derviþ Manizade)", "Cihad, talebe ile
ders veya seminer yaparken talebeyi aktif olarak mevzua sokuyor. Talebe mevzua iþtirakin mesuliyetini
zevkle paylaþmanýn alakasýný gösteriyordu. Hoca-talebe
bariyerini kaldýrabilmiþ bu Hoca, bizlerle de kollaborasyonu ayný hava içinde yürütmesini biliyordu (Doç.
Dr. Sabahaddin Kerimoðlu)", "Hocanýn öðrencilerle
münasebeti, meziyetlerinin baþýnda gelir. (Prof. Dr.
Fazýl Noyan)"2 (Resim 7)

Tuzcu'nun da aralarýnda bulunduðu 1971-77 yýllarý
arasýnda Ýstanbul Üniversitesi Istanbul Týp Fakültesinde
öðrenim görmüþ öðrenciler, mezuniyet albümlerinde
staj yaptýklarý klinikleri anlatan yazýlar yazmýþlardý.
Prof. Dr. Cihat Abaoðlu yönetimindeki Dahiliye Kliniði
için, þu satýrlarý yazdýklarý görülmektedir: "Kürsü Direktörü Abaoðlu Hocamýzýn Salý Toplantýlarý'ný fazla
bilimsel bulurduk, buna raðmen bize yine de ilginç
gelirdi. Prof. Dr. Abaoðlu'nun, stajyerlere verdiði önem,
klinik içinde bizleri daha bir güvenli kýlmýþtý. Cumartesi
ve Pazar sabahlarý onun 'Mümkün deðil!' diye baðýrmasýyla uyanýp, kendimize gelirdik yeni anfide. Abaoðlu
Hocamýzýn giriþimleriyle birkaç kez dýþ hastanelere
gitme olanaðý da bulduk. Dahiliye Kürsüsünde birbirinden deðerli hocalar arasýnda gerçekten mutluyduk."8

Ýstanbul Üniversitesi Istanbul Týp Fakültesi'nden 1977
yýlýnda mezun olup, 1981 yýlýnda ayný Fakültede iç
hastalýklarý ihtisasýný bitiren, Cleveland Clinic Kardiyoloji
Bölümünde görevliyken 150'ye yakýn Türk kardiyologun
Cleveland'da ileri çalýþmalar yapmasýný saðlamýþ, American College of Cardiology 2007 yýlý Uluslar arasý
Kongresi Baþkaný Prof. Dr. Murat Tuzcu, 1980 Mezunlar
Albümüne, Hocasý Abaoðlu'nu anmak için þu yazýyý
yazmýþtý7: "... Hippokrat'ýn 'Yaþam kýsa, sanat uzun,
fýrsat bir anlýk, deney tehlikeli, karar zor' deyiþini,

Abaoðlu doçentken, bir diðer öðrencisi, daha sonra
cerrahi alanýnda profesör ünvaný alacak olan Prof. Dr.
Fikri Alican'dýr. O da "Koca Meþenin Gölgesi" adlý
kitabýnda Cihat Hoca'sý için "Böyle Hoca unutulur
mu?" der ve ekler9: " Týp Fakültesi'nin Çapa'daki
hastanesine adýmýmý attýðýmda, iç hastalýklarý hocam
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HOCAM,
Sizi gördük ve sizi yaþadýk, Hocam!
Ýnanýnýz, o yüzden çok koydu bize, bu erken gidiþ...
Bizim için siz, kendine güvenin simgesi idiniz.
Biliyorduk ki, biz olmasaydýk, siz de olmazdýnýz.
Öðretirdiniz öðretmesine. Ama ondan da öte,
Müþfik bir baba gibi üzerimize düþmeniz yok muydu?
Ýsterdiniz ki çevreniz dolu olsun süregen talebelerle,
Sýðmasýnlar koridorlara bile.
MUTLU EDERDÝ böylesi sizi...
O heyecanlý, o gururlu, o hýrs dolu vizitlerinize katýlmamak,
Yaptýðýnýz sýnavlarý seyretmemek olasý mýydý?
Biliyor muydunuz ki, daha küçük sýnýflardayken bile sizi görüp,
O anlarda Azametiniz, korku ile karýþýk,
Gariptir ki çok etkilemiþti bizi.
Sizi, yýllarýn birikimi ile yoðrulmuþ o engin bilginizi,
Zekice hazýrlanmýþ çetin sorularýnýzý,
Daha uykumuzu üzerimizden atamamýþken sabahýn sekizinde
Ansýzýn sýnýfa giriþinizdeki o coþkuyu,
Bir bardak IHLAMURunuzu pek de sevmiþtim be Hocam...
Lakin, gözünüz arkada kalmasýn, sakýn.
Kaygý duymayýnýz.
Sizi, sizin öðrettiklerinizle, önerdiklerinizle
Yaþatmaya çalýþacaðýz.
Tek kaygýmuz, sizi tanýma fýrsatý bulamayacak olan
Genç Arkadaþlarýmýz için olacak.
Haydi hoþça kalýnýz.
HUZUR ÝÇÝNDE YAT HOCA!..
Öðrencileriniz

Resim 7. Abaoðlu, kliniðinde staj gören öðrencileri ile16

Resim 8. Abaoðlu, kliniðindeki odasýnda, çalýþma masasý baþýnda7

olan Doç. Dr. Cihat Abaoðlu 40 yaþýnda yoktu. Kalýbý,
kýyafetiyle, hafif ekzoftalmik gözleriyle Orson Welles'e
benziyordu. Karizmatik bir adamdý. Güzel konuþuyordu " Nitekim Hasan Pulur da, yýllar sonra Milliyet
Gazetesi'ndeki köþesinde Abaoðlu ve Wells'in resimlerini
yan yana yayýnlayarak bu benzerliðe iþaret etmiþti.10
1968 Yýlý, Ýstanbul'da, öðrenci hareketlerinin, eylemlerinin
doruða çýktýðý yýl olmuþtu. En büyük eylem de 12
Haziran 1968 günü, Ýstanbul Üniversitesi'nde bu arada
Týp Fakültesi'nde baþlayan boykot ve iþgal hareketi
idi. Öðrenci dostu diye nitelenen Abaoðlu, fakültesinde
boykot yapýlmasýna çok üzülmüþtü. Týp öðrencilerinin
de onu sevdiklerinin bilincinde olan Boykot Komitesi,
bu hareketlerinin þahsýna karþý deðil, sisteme karþý
olduðunu duyurmuþtu.11

Resim 9. Öðrencilerinin vefatý ardýndan yazdýklarý þiir

Abaoðlu, hastanýn fizyolojisi ve fizyopatolojisi yanýnda
bir de psikolojisi olduðunu hep vurgulamýþtýr: "Hasta
bir insandýr. Izdýrap ve þikayetlerinin kaynaðýný bu açýdan görmek lazýmdýr. Öyle hasta vardýr ki, çok büyük þikayetleri altýnda organik bir bozukluk tesbit edilemez. Öyle hasta vardýr ki, mesela karaciðer kanseri
gibi aðýr bir hastalýða tutulmasýna raðmen çok az þikayet eder.

Resim 10. Prof. Dr. Cihat Abaoðlu Anfisi- Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Monoblok

kararlar, ekseriya yanlýþ sonuçlar doðurur."4 Hekimlikte
ilgi ve sabrýn, yeri geldiðinde bilgiden de önemli
olduðuna iþaret eder: "Hastasýna yardým etmek, hastalýðý
teþhis etmek kararýnda olan hekim, alaka ve sabrý ile,
hatta o anda eksik olan bilgisini bile telafi etmek

Ýyi hekim, hastanýn söyledikleri ile kendi bulduklarý
arasýnda bir muvazene kurarak, bilgi metodlarýyla
doðru yolu bulandýr. Hastanýn muhitini ve maruz
kaldýðý ruhi sýkýntýlarý kavramadan, daha doðrusu
kavrayacak kadar alaka ve sabýr göstermeden alýnan
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fýrsatýna daima sahiptir. Fakat en mükemmel bilgiye
sahip olsa bile, hekim sabýrlý deðilse, iþini sevmiyorsa,
alakasý az ise, bilgiyi hastasýnýn faydasýna kullanamaz."4

yük hekim, iyi insan; rahmetli Profesör Cihat Abaoðlu.
Olayýn þoku hala üzerimde; ona sordum. Güldü...'Sen
de gül' dedi ve anlattý: 'By-pass ameliyatýnda, bir ara
kalp durdurulur ya...O sýra, beyine 15-20 saniyelik
bir oksijen akýmý kesintisi olur ya...Ýþte ondandýr. Herkeste, deðiþik izler býrakýr...' 'Ama, iþini mükemmel
götürüyor. Vereceðini akýllýca dengeleyip; alacaðýna
þahin gibi saldýrýyor' diyecek oldum. Yine güldü; yine
anlattý: 'Sayýlarýn merkezi beyinciktir. Ona birþey
olmaz...'13

Hekimleri, hastaya karþý tutumlarý konusunda da uyarýr: "Þahsiyetiniz hastaya itimat telkin etmelidir. Siz
hasta ile meþgul olurken, o da sizi tetkik eder ve hükmünü verir Hasta size inanmalý ve bu inancýn sizin
tarafýnýzdan kötüye kullanýlmayacaðýna dair sarsýlmaz
bir kanaate sahip olmalýdýr Ýyi insan olmadan iyi
hekim olmaya imkan yoktur."12

Bir diðer etkileyici anýnýn tanýðý Prof. Dr. Ekrem Kadri
Unat'týr: " Her zaman kadirþinastý. Tevfik Saðlam
Paþa'nýn ayrýlýþ dersinde merasime Ýsmet Ýnönü de
gelmiþti. 1952 yýlýnda C.H.P.'nin ve onun liderinin
düþük iktidar karþýsýndaki müþgül durumlarý hatýrdadýr.

Teyze çocuðu Erol Simavi ile by-passlýlar hakkýndaki
diyaloðu da, ilginç anektodlar arasýndaki yerini almýþtýr:
"Bir akrabam var...Türkiye'nin sayýlý zenginlerinden.
Kalbinden rahatsýzdý. Yýllar önce Houston'da by-pass
geçirdi. Belki bu konuda, bizim "duayen"lerdendir.
Döndüðünde turp gibiydi. Kendisinden çok genç olan
bizleri, öteki diyara uðurlayacak kadar da saðlýklý. Bir
gün; hep koruduðumuz karþýlýklý sevgi-saygý iliþkisi,
incir çekirdeði doldurmaz bir olay yüzünden bozuluverdi:
Hiç yoktan aramýzda tartýþma çýktý.

Ýnönü'nün ayakta kaldýðýný gören bir çok kimseler
arasýnda yalnýz Cihat fýrlayarak yerini Ýnönü'ye verdi
ve oturmasýný istirham etti."2
Evli, ama çocuðu bulunmayan Abaoðlu'nun, içindeki
baba þefkatini öðrencilerine yansýtmýþ olduðunun en
etkileyici kanýtlarýndan biri, 1979 yýlýndaki beklenmedik
ölümü ardýndan öðrencilerinin kaleme alýp yýllýklarýnda
yer verdikleri þiirdir. (Resim 9) Ýstanbul Üniversitesi
Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Monoblok'taki
büyük anfi, Prof. Dr. Cihat Abaoðlu'nun týp tarihimizde
hiç unutulmayacak olan adýný taþýmaktadýr (Resim 10).

Baktým tanýnmaz halde. O efendi adam gitmiþ, yerine
bir mahalle kabadayýsý gelmiþ...Tükürük ve sövgü saçan aðzýný, külhanbeyi tavýrlarýný, þimdi bile utancýn
ýsýsý yüzüme vurarak hatýrlarým. Onun da sebebini,
ertesi gün, bir sonraki gün, çok düþündüm. Yine bulamadým... Bir akrabam daha vardý... Teyzezadem... Bü-
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