
B İR RAH İP,  “GÜN EŞ  K R A L ”  X I V .  L O U I S ,  
ANT İK  M I S I R  G Ü Z E L L E R İ  V E  M O L I È R E ’ İN  

Y O L L A R I  N E R E D E  K E S İ Ş İR ?  

“Tıp Biliminin Tarihine Alternatif Bir Bakış” 
 

PROLOG 

Sene 1983… 

Tıbbiyeyi kazandığımı öğrenen tarih öğretmenim Zümrüt Hanım “Tamer cerrah ol” dediğinde “ben 
araştırmacı olacağım hocam” diye yanıtlamıştım kendisini… 

Sene 1995… 

Kalp ve Damar Cerrahisi rotasyonu yaptığım sırada orada yedek subaylığını yapan Dr. David Saba “bu 
adam bir şey keşfedecek ama ne keşfettiğini bilemeyecek” demişti, uykusuz geçen bir nöbet sohbeti 
sırasında… 

Bunları neden anlatıyorum. 

Çünkü önemli olan “keşfetmek”, hayır yanlış söyledim, “aramak” fikri… Hemen söyleyeyim 
araştırmacı doktor olamadım. Zümrüt hoca bildi: Cerrah oldum… 

Henüz bir şey de bulamadım, belki de buldum da bilmiyorum sevgili David’in söylediği gibi…  

Hâlâ kendimi aramakla meşgulüm hal-ü hazırda…  

Sevgili Muhammed Şakar benden bir yazı isteyince uçuştu bu hikâyeler zihnimde. Bir şey 
“keşfedemedim” ama “keşfetmenin” de sadece “araştırmacı doktorların” işi olmadığını öğrendim şu 
yaşıma kadar. 

Çünkü 80’li yıllarda tıbbiyede okurken bir hocam (adını hatırlasam, zaten önce kendisine soracağım 
“doğru mu bu hatırladığım” diye) Fallot tetralojisindeki “sabo” belirtisinin Hollandalı bir tıbbiye 
öğrencisi tarafından keşfedildiğini anlatmıştı. 

Belki de yanlış hatırlıyorum. Belki de hafızamın bir oyunu bana bu hikâye… Yazarım çünkü bazen… 

Doğru ya da yanlış bilemiyorum. Bu yazıyı hazırlamaya karar verince epey bir arandım “sabo” 
hikâyesini… Bilen varsa dokümanları ile birlikte yanıt bekliyorum onlardan. 

Ben bulamadım…  

prof. d
r. ta

mer akça
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