TürkHematolojiDerneği
Kasım-Aralık 2011 Sayı 6 iki ayda bir yayımlanır.

BÜLTENİ

DÜNYA BİLİMİ USTASINI KAYBETTİ

Derneğimizin kurucu üyesi ve 1969-1996 yılları
arasında yönetim kurulu başkanı olan ve dünya
hematoloji tarihinin önemli isimleri arasında yer
alan değerli büyüğümüz, Türk hematologlarının
hocası Prof. Dr. Orhan Nuri Ulutin 2 Kasım 2011
tarihinde vefat etti.
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Derneğimizin kurucu üyesi ve 1969-1996 yılları arasında yönetim kurulu BAŞKANI
OLAN VE dünya hematoloji tarihinin önemli isimleri arasında yer alan değerli
büyüğümüz, Türk hematologlarının hocası Prof. Dr. Orhan Nuri Ulutin
2 Kasım 2011 tarihinde vefat etti.
Değerli hocamızın ailesine, yakınlarına ve tüm hematoloji camiasına başsağlığı dileriz.
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Profesör Orhan Ulutin’i; sevdiğim, saydığım, neredeyse yarım asırdır beraber olmaya alıştığım eşimi kaybettim. Hem ciddi, hem şakacı, son anına kadar espri yapabilen ve
aynı anda siyaset veya Atatürkçülük konusu olunca ciddileşen bir kişiydi. Her
yönüyle bir bilim adamıydı. Kısaca tıp
fakültesinden mezun olduğu 1947 yılından beri bilimsel araştırmaya hayatını adamıştı. Amacı; bilim dünyasına
katkıda bulunmak, çevresindekileri ve
öğrencilerini buna teşvik etmek ve en
önemlisi dünyaya tanıtmak, böylece Türk adını ve Türk bilimini tüm bilim
dünyasına kabul ettirmekti. Bilim dünyasında, hematolojiyle ilgilenen bilim
adamları arasında efsaneydi, herkes onu
tanır ve severdi.
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Türk Hematoloji Derneği’ni kurduktan sonra
da bütün gücüyle destekledi. Dernek adına birçok ulusal ve uluslararası kongre düzenledi. Son
yıllarda Tromboz Hemostaz Anjioloji Derneği’ni kurdu
ve onun adına da kongreler düzenledi. Bu arada birçok uluslararası derneğin kurucu üyesi oldu.
Atatürk çocuğu olmakla iftihar eder ve her fırsatta
Türklüğü ve Atatürkçülüğü anlatır, savunur, övünürdü.
Beraberce tüm dünyayı gezdik. Gitmediğimiz sayılı
bölge vardır. Bu seyahatlerden elimde kalan hatıralar ve birçok resim albümü var. Bunlara bakıp anılara
dalıyorum. Bunları hatırlamak hem üzücü fakat hem
de sevindirici. Çünkü beraber ne çok şey yapmışız.
Keşke herkes bu kadar zengin anılarla dolu bir hayat
yaşayabilse.
Onu anlatmak mümkün değil. Tanıyanlar bana hak
verebilir. Özlemle anıyorum, fakat hala yokluğunu
kabullenebilmiş değilim. Dostlarının, çocuklarının,
torunlarının ve tüm onu tanıyıp sevenlerin anılarında
her zaman yaşayacağına inanıyorum.
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Prof. Dr. Şengün Ulutin
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BABAM
Benim babamla ilişkim ilginç özellikler taşımaktaydı, çünkü baba oğul ilişkisinin yanında
önce öğrenci hoca, daha sonra da akademik yaşamda beraber çalışan meslektaşlar
pozisyonunda olduk. Onun uzun yıllar pek çok
projesini gerçekleştirdiği Hemostaz Araştırma
Laboratuvarı’nda ben de çalıştım. Pek çok
projede ortaklık yaptık ve kongrelerde hatta
derneklerde, özellikle Tromboz, Hemostaz ve
Anjioloji Derneği’nin yönetiminde beraberdik.
Ama ben burada mesleki ortaklıklarının üzerinde çok durmak istemiyorum. Ancak beni
akademisyen olmam konusunda sürekli olarak yönlendirdiğini söyleyebilirim. Sözleriyle
olmasa da davranışlarıyla bunu yapmıştı.
Günümüzde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık binası olarak kullanılan mekanda üç
tekerlekli bisiklet üzerinde fotoğrafımın olması
da bunun kanıtlarından biridir. Aslında gençlik yıllarında daha sert bir görünüme sahip
olan babamın bunun tam tersi olduğunu,
o görüntüsünün işleri belirli bir düzen içerisinde yürütmek arzusundan kaynaklandığını
anladım. Bizlere bıraktığı bazı notlar var; onlar incelendiğinde kendi ifadesiyle hayatının
en mesut yıllarının tıp fakültesi öğrencisi iken
olduğunu görüyoruz. Hayatta taviz vermeyeceği tek konunun Atatürk ve Cumhuriyet olduğunu, ilkokulda arkadaşlarımdan Atatürk
hakkında duyduğum olumsuz bir sözü ona

Prof. Dr. Takeschi Abe ile beraber

1990’lı yıllarda Orhan hoca benim laboratuvarımı gezerken geleceğin trombozun
genetiğinde olduğunu, benim de bu konuda çalışmam gerektiğini söylemiş, ısrar da
etmişti. Ben de 1995 yılına kadar “Benim
alanım değil” diyerek kendisini ikna etmeye
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Öte yandan, büyük bir Türk Milliyetçisiydi;
özellikle bilimsel yayınlarda Türk bilim adamlarının ülkemizde yapılmış olan, Türk araştırıcıların yerine yabancıları kaynak göstermelerine bozulur, -“İnceleyin dünya bunu
böyle yapmıyor, biz kendi bilimimize sahip
çıkmazsak kim çıkacak ki?” derdi. Babamla
ilgili önemli anılarımdan biri de Erzincan’da
askerlik yaparken onu yemin törenime acaba gelecek mi diye beklememdir. Törende
yoktu ve ben çok bozulmuştum ancak ertesi
sabah şaşkınlıkla onu karşımda buldum. Meğer kar fırtınası yüzünden törene yetişememiş, otobüsle sabaha kadar ancak varmış.
Son yıllarda evde sıkıldığı zaman arabayla
gezdirilmek isterdi, özellikle boğaz güzergahında olan bu gezilere “drive etmek” adını
takmıştı. Oğlum Murat ile sayısız kez drive etmiştir. Onun bu seyahatlerde dedesiyle çok
şey paylaştığını biliyorum. Esas olarak hem
meslek arkadaşlarını, hem de ekibinde çalışanları koruyan ve bunu hissettiren bir kişiydi.
Yaşantımızın her döneminde başımız sıkıştı-

Prof. Dr. Astaldi ile beraber

Orhan hocayı ilk kez Nisan 1979’da
Antalya’da düzenlediği “Mediterranean
Blood Club” kongresinde, yurtdışından gelen konuşmacılara sorduğu sorularla terlettiği oturumlarda tanıdım. Sonraları, sadece
kongrelerde karşılaştık.
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sorarken ömrümde babamdan yediğim ilk
ve tek tokatla anladım. Son nefesine kadar
Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sıkı sıkıya bağlı
kaldı, Cumhuriyetle yaşıt ve Atatürk’le tanışmış birisinin başka türlü hissetmesi mümkün
müdür ki?

çalışmıştım. O yıl alan değiştirmek zorunda
kalınca, kendisine, thromboz genetiğine gireceğimi söylemiştim. Bu kararıma çok sevinmişti.
Altı yıl sonra, kendisinin “Thrombosis Research” dergisinde Editörler Kurulu’ndaki sekiz
yıllık süresi dolunca, bir Türk araştırıcının kendi
yerini almasını istediğini söyleyip, beni aday
olarak önermişti.
Tüm yaşamım boyunca, Orhan hocayla belki de toplasam bir ay karşılıklı olabildik, konuşabildik. Bir insanın, bir başka insanın ya-
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ğında azar da yesek onun bir şekilde o sorunu çözeceğini bilirdik. Çocuklar ve torunlarının dertlerini her zaman paylaşmıştır. Murat,
Şırnak Uludere’de askerlik yaparken büyük
üzüntü çektiğini biliyorum. Kardeşim Timur
Amerika’ya yerleştiği için torunları Rana ve
Elif’in Türkler ve Türklük kavramıyla ilgili kaygılandığını da, Deniz’in iş hayatı, Gizem’in okul
hayatı için kısaca bizler için hep endişelenirdi. Bu arada eşim Feyhan’la benim dışımda
ayrı bir frekans içinde olduklarını ve karşılıklı
dertleştiklerini de iyi biliyorum. Yani, adam
gibi adamdı ve iyi bir dedeydi.
Geçtiğimiz yıl hastanede geçirdiği bir dönemin ardından 7 – 8 ay kadar süren sağlık
yönünden iyi bir dönemi oldu. Ekim içerisinde Ankara’da yapılan Hematoloji Kongresine
katılmak istediğinde ben, kardeşim Timur ve
aslında herkes itiraz etti. Ama gitmeyi çok istiyordu ve bunu gerçekleştirdi; orada da rahatsızlık tekrar baş gösterdi. Bugün düşündüğümde iyi ki gitmiş, kongre salonuna inmiş,
öğrenci ve meslektaşlarıyla vedalaşmış diyorum. Yani bu kongre gezisi bir tür veda imiş.
Böylece bütün yaşamı boyunca istediği ve
söylediği şekilde uğurlanması oldu. “Ağaçlar
ayakta ölür”

Prof. Dr. Turgut Ulutin

 rof. Dr. Erich Frank’ın asistanları onun adına
P
düzenlenen konferansta, Dr. Masume Çöl,
Prof. Dr. Ferhan Berker, Prof. Dr. Orhan Ulutin
-2006

şamında bu kadar kısa sürede çok etkisinin
olması beklenemez. Ama Orhan hocanın
bilimsel tavrı, yaşama ve ülkemize bakışı,
-benim hocam olmamasına rağmen- bana
yol gösterici ve destekleyici olmuştur.
Hematoloji tarihindeki yerini alan, tanımak
onuruna eriştiğim Orhan Ulutin hocama
bana yaptığı “mentorluk” için minnettarım.
Bana kazandırdıklarını, benden sonraki kuşaklara aktarmayı görev bileceğim.

Prof. Dr. Nejat Akar
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BÜYÜK BİR BİLİM YILDIZININ ARDINDAN
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 1923
yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Orhan Nuri
Ulutin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni
1947 yılında bitirmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’dan iktidara
gelen Nazi Diktatörü Hitler’in zulmünden
kaçarak o zamanki Avrupa Devletleri içinde Demokrasi yolunda kararlı adımlarla
yürüyen belli başlı üç devletten birisi olan
Atatürk Cumhuriyeti’nin koruyucu kanatları altına sığınan ve dönemin en akıllı
142 bilim adamı arasında yer alan Prof.
Erich Frank’ın II. İç Hastalıkları Kliniğinde
uzmanlık çalışmalarını tamamlamıştır.
Detroit (ABD) Henry Ford Hastanesinde
kanda pıhtılaşma ve trombositler konusunda üst düzey bilimsel araştırmalar
yapan Prof. Dr. Orhan Ulutin 1961 yılında
Doçent ve 1966 yılında da Profesörlüğe
yükseltilmiştir.
Aynı Üniversitenin Tıp Fakültesi II. İç Hastalıkları Kliniğinde uzmanlık eğitimi alan
öbür bilim yıldızımız merhum Prof. Dr.
Muzaffer Aksoy gibi, hem ülkemiz Tıp
(Hematoloji-Kan Hastalıkları) bilimine,
hem de bilim dünyasına büyük katkılarda bulunan merhum Prof. Dr. Orhan N.

lararası Angiology (Damar Hastalıkları)
Başarı Ödüllerini almıştır.
Bu seçkin bilim adamımız, kurucusu ve
başkanı olduğu “Türk Hematoloji” Derneği (1969-1996) yanında, bölgesel ve evrensel nitelikli birçok uluslararası bilimsel
derneklerde kurucu üyelik, onursal üyelik
ve bilimsel kongrelerde başkanlık yapmış
ve Hematoloji bilim dergilerinde ve kitaplarında ülkemizin bilim camiasını onurla
temsil etmiştir. Merhum Prof. Dr. Orhan N.
Ulutin Dünya Hematoloji Tarihinin yazarı
ABD’nin ve dünyanın ünlü Kan Hastalıkları
bilgini merhum Prof. Dr. Wintrobe’un yazmış olduğu “Hematoloji Tarihi” kitabında
yer alan 3 Türk Tıp Araştırmacısından birisi
olmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri Saint Louis şehrindeki Washington Üniversitesi’nde Pediatrik Hematoloji-Onkoloji bölümünde
çalışırken kütüphanelerinde okuduğum
bilimsel dergiler içinde Prof. Dr. Orhan
Ulutin ve Prof. Dr. Muzaffer Aksoy hocaların yabancı dildeki bilimsel makalelerini
görerek çok etkilendim ve gurur duydum.
Türkiye’ye dönünce kendilerini hemen
ziyaret etme kararı aldım ve böylece

TÜBA’nın yapısını değiştiren Kanun Hükmünde Kararname’nin Resmi Gazete’de
yayımlanması üzerine Değerli TÜBA Üyeleri
diye başlayan aşağıdaki duyuruyu kaleme almıştır:
“Değerli TÜBA Üyeleri,
Bilimsel aktivite ve bilimsel özerkliğe müdahale kabul edilemez, edilirse yurtiçi
yurtdışı bilimsel saygınlık zarar görebilir.
Onun için bu durumun Sayın Cumhurbaşkanına objektif ve bilimsel olarak
izah edilmesi gerekmektedir.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Orhan Nuri Ulutin”
Prof. Dr. Orhan Nuri Ulutin, görüldüğü
üzere ülkesinde diğer bilimsel kurumlara
da ciddi ilgi göstermiştir.
Esas olarak Hematoloji’nin uluslararası
kongrelerini ülkemizde sık gerçekleştirmiş
ve Türk genç hematologlarının bilgilerinin
artmasını ve uluslararası meşhur hematologlarla tanışmalarını da sağlamıştır.
Hematolog olarak kendisine minnettarız. Kaybı, ülkemiz için de çok önemlidir.

 rof. Dr. Sakuragawa’nın Cerrahpaşa
P
Hemostaz ünitesini ziyareti

Prof. Dr. Walter H. Seegers ile beraber

Ulutin, Hematoloji yüksek ihtisas dalını da
başarıyla tamamlamıştı (1963).

kendilerine yaklaşma imkanını buldum.
Zaten Türk Hematoloji Derneğinin kuruluşunda Prof. Dr. Orhan Ulutin Hoca’yla birlikte çalışmıştım.

Şahsen beni çok üzmüş ve yıpratmıştır.
Sayın Orhan Ulutin hocamızın kaybının
(profesyonel ve insani olarak) ülkemizde
telafisi kanımca mümkün değildir.

1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi
(TÜBA) tarafından Şeref Üyeliğine seçilen merhum Prof. Dr. Orhan N. Ulutin yaşamını yitirmesinden kısa bir süre önce
(16/09/2011 tarihinde) Şeref Üyesi olduğu

Daha önceden söz verdiğim bir uluslararası kongrede görevli ve konuşmacı olduğum ve bu nedenle maalesef Hoca’nın
cenaze törenine zamanında yetişemediğim için de çok üzgünüm.

1964 yılında almış olduğu Eczacıbaşı Bilim Ödülü’nden sonra 1974 yılında Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından verilen “Bilim Ödülü”nü
almış. Daha sonra İstanbul Tabip Odası
Bilim Ödülünü (1991) ve İstanbul Üniversitesi Şeref Madalyası (2001) ayrıca Ulus-

Ord. Prof. Dr. Erich Frank ve asistanları

Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar
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ORHAN BEY’in ARDINDAN
Türk kanbiliminin büyük üçlüsünün (Muzaffer Aksoy, Şeref İnceman, Orhan Nuri Ulutin) hayatta
olan son üyesini de sonsuzluğa uğurlamış bulunuyoruz. Prof. Ulutin’i ilk tanıdığım gündenberi ona
daima “Orhan Bey” diye hitap etmişimdir. Bu “bir
ölümün ardından (obituary)” yazısında da öyle olmalı. Zaten 1960’lı yıllarda “hoca” deyimi şimdiki
gibi sıradanlaşmamıştı, kendi hocama da hep
“Şeref Bey” demişimdir.
“Ulutin” adını öğrenciliğimin son yıllarında (195758) duymaya başladım. Prof. Cihat Abaoğlu
Semptomdan Teşhise (III. Baskı)’ nın hemorajik diyatez bölümünü İnceman ve Ulutin’in yayınlarından yararlanarak yazmıştı (1958). Asistanlığımda
stajyer seminerlerinde yeri geldiğinde öğrencilere trombositçi Shirley Johnson’ın “Blood Platelets
(1961)” kitabını gösterirdim. “Kalitatif trombosit
hastalıkları “bölümü o sırada ABD’de çalışan Orhan B. tarafından kaleme alınmıştı. Gene o yıllarda biyokimyacı Walter Seegers ile protrombinin
saflaştırılması konusunu araştırırlarken otoprotrombin IIA (bugünkü adıyla protein C)’i bulmuşlardı
(1961). Son yıllarda kayda aldığım sohbetlerimizin birinde Orhan B. bu buluşu “Ben Hur”(1959) filmine borçlu olduklarını anlatmıştı. Laboratuvarda
çalışırken Charlton Heston’ın oynadığı filme gide-

Prof. Dr. Mandalaki ile bir kongrede

Sezar’ın hakkını Sezar’a vermeliyiz. Orhan B’in girişkenliği, çalışkanlığı, Türk hematolojisini uluslararası arenaya taşıma tutkusu olmasaydı, THD’nin
kuruluşu (1967) çok gecikirdi. Çünkü Aksoy ve
İnceman’ın yaşça daha büyük olmalarına karşın
onun kadar yöneticilik, organizatörlük yetenekleri
ya da istekleri yoktu. ASH’in 1958’de kurulduğunu hatırlarsak, dokuz yıl sonra THD’nin ortaya çıkışı
övünülmesi gereken bir olaydır. Orhan B. düzenlediği sayısız uluslararası kongre, sempozyum ve
toplantılarla bu alandaki başarısını yaşamı boyunca sürdürmüştür.
Kişiliğinin iki temel özelliğinin altını çizmem gerekiyor.
Önder, yol gösterici olarak gördüğü, adeta taptığı
iki kişi vardı. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk. İkincisi
sığınmacı Alman hocalardan Prof. Dr Erich Frank.
Türk kanbiliminin büyük üçlüsü Cumhuriyet’in sapına kadar ülkücü ilk kuşağındandı. Üçü de yaşam-
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İstanbul Tıp Fakültesi’nde okurken sık sık “Türkiye’nin
Frank’ı olacağım” dediğini Bursa’da askerliğimi
yaparken bizzat annesinden dinlemişimdir. Stajyer öğrenciliğinde, o sırada iç hastalıkları uzmanlığını tamamlamakta olan Şeref B’e mezun
olunca Frank’ın kliniğinde hematoloji alanında
çalışmak istediğini belirtmiş, bir abinin görüşünü
almıştır. Prof Frank o yılların ün salmış Avrupalı hekimlerinde olduğu gibi, hem kusursuz bir klinikçi,
hem de çok yönlü bir araştırıcı idi. Bu iki niteliği
eşit ağırlıkta bir arada götürmenin hiç de kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Orhan B. klinikten çok
araştırmaya öncelik vermiştir. Batı’da olduğu gibi
tıp öğrencilerinin diplomalarını almadan önce
doktora tezi yapmalarını savunurdu. Bazen asis-

 rof.Dr. Sakuragawa ve Japon grubu ile
P
beraber

bilmek için deneyi yarıda bırakarak tüpleri buz dolabına koymuş, döndüğünde gözlemlediği fiziksel
değişiklik araştırmada ilerlemelerini sağlamıştı.
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ları boyunca Atatürk devrimlerinin savunucusu
oldular. Orhan B’in bir ayrıcalığı daha vardı. Babası Atatürk’ün sınıf arkadaşı idi ve Cumhuriyet’in
ilanından yaklaşık iki ay sonra dünyaya gelmişti.
Daha 1987’de, Uludağ’da düzenlenen ulusal hematoloji kongresinin açılış konuşmasında bizlere
devrimlerin tehlikede olduğunun ilk işaretlerini vermişti. Önce TÜBİTAK’ın, ardından YÖK ve üniversitelerimizin, en sonunda TÜBA’nın başına gelenler, çok eminim, sağlığının giderek kötüleşmesine
katkıda bulunmuştur.

 rof. Dr. Walter H. Seegers ile 7.
P
Uluslararası Hematoloji Kongresi,
Roma 1958

tanlarına bir üniversitenin en önemli görevinin ne
olduğunu sorar, verilen yanıtları beğenmediğinde, “önce araştırma, sonra eğitim, en sonra da
hasta bakımı” şeklinde düzeltirdi. Bir sohbetimizde, “hasta benim için araştırmada kullanılan bir
araçtır” demişti. Aslında bütün bunlar bugün de
ülkemiz açısından güncelliğini koruyan ana tartışma konuları… Burada değinmemin tek nedeni
onun araştırma aşkını vurgulamaktır.
Orhan B. gençlere, ister yanında çalışsınlar, ister
başka kurumlarda, yardım elini daima uzatmıştır.
Yetiştirdiği, ilerlemeleri için yurt dışına gönderdiği
öğrencilerinin sayısı son derece kabarıktır. Şeref
B’in ricası üzerine bir odacıktan ibaret laboratuvarımıza birkaç kez gelerek bana tromboplastin oluşum testini (TGT) öğreten odur. Ne denli şanslıyım
ve ne mutlu bana ki, kanbilimimizin büyük üçlüsü
benim üç ustam (mentor’um) oldu.
Heyhat! “O güzel atlar, o güzel insanları aldılar,
çekip gittiler.”
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Prof. Dr. Yücel Tangün

 umhurbaşkanı Cevdet
C
Sunay’dan Tübitak Bilim
Ödülünü alırken

