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Prof. Dr. Remzi Özcan’›n Ard›ndan

Prof. Dr. Remzi Özcan
1919 - 2007
Prof. Dr. Çetin Erol
Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin kurucu üyelerinden, derne¤imizde 10 y›l› baﬂkanl›k olmak üzere 28
y›l yöneticilik yapan, 1996 y›l›ndan beri Onursal
Baﬂkan›m›z olan, Türk t›p dünyas› ve kardiyovasküler camias›n›n öncülerinden, hocalar›n hocas› Prof.
Dr. Remzi Özcan 4 Temmuz 2007 tarihinde vefat etmiﬂtir.
Hocam›z›n açt›¤› yolu izleyerek Türkiye’de ve
dünyada sayg›n bir konuma gelen derne¤imizi daha
da yüceltmeyi Türk Kardiyoloji Derne¤i Yönetim
Kurulu olarak en baﬂta gelen görevimiz olarak görüyoruz.
Remzi Özcan Hocam›z›n aziz hat›ras› önünde
sayg›yla e¤iliyor, ailesine, dostlar›na, sevenlerine ve
meslektaﬂlar›m›za baﬂsa¤l›¤› ve sab›rlar diliyorum.

Prof. Dr. Remzi Özcan’›n Biyografisi
Prof. Dr. Remzi Özcan 1919 y›l›nda Kütahya’n›n
Simav ‹lçesi’nde do¤du. Simav Tepecik ‹lkokulu ve
Simav Ortaokulu’nu pekiyi derece ile bitirdikten
sonra ‹stanbul Haydarpaﬂa Lisesi Fen Kolu’ndan pekiyi derece ile mezun oldu. 1938 y›l›nda ‹stanbul T›p

Fakültesi’nde baﬂlad›¤› ö¤renimini, 1944 y›l›nda pekiyi derece ile tamamlad›.
1 Kas›m 1944 ile 20 Mart 1947 tarihleri aras›nda
Tabip Aste¤men ve Te¤men olarak askerlik görevini
yapt›.
17 Haziran 1947 tarihinde ‹stanbul T›p Fakültesi II.
‹ç Hastal›klar› Kürsüsü’nde fahri asistan olarak baﬂlad›¤› ihtisas e¤itimini, 15 Kas›m 1949 tarihinden itibaren
asistan kadrosuna atanarak sürdürdü. 27 Eylül 1951 tarihinde “akci¤er deveran›n efor testi ile tetkiki 1” tezinin kabulü ile ‹ç Hastal›klar› Uzman› ünvan›n› ald›.
1948 y›l›nda “Klinikte kalp kateterizasyonu” üzerinde çal›ﬂmalara baﬂlad› ve 2 ay Paris’te Prof. Soulie’nin klini¤inde “kalp kateterizasyonu”nu inceleyerek oradaki çal›ﬂmalara kat›ld›. Kalp kateterizasyonu
laboratuvar›n› geliﬂtirerek bu laboratuvar› fiilen idare
etti. 29 Kas›m 1952 tarihinde ‹stanbul T›p Fakültesi II.
‹ç Hastal›klar› Klini¤inin Asistan kadrosuna atand› ve
baﬂasistan olarak görevini sürdürdü. Kateterizasyon laboratuvar›ndaki görevin sürmesinden de sorumlu oldu.
Prof. Dr. Remzi Özcan 1956 Kas›m’›nda “Portal
Tazyik ve Portal Tazyik Art›ﬂ›n›n Genezi ve Bunun
Fizyopatolojik Neticeleri Hakk›nda Hemodinamik ve
Klinik Çal›ﬂmalar’’ adl› tezi ile Üniversite Doçenti
ünvan›n› ald›. Asistan kadrosunda doçent olarak görevini sürdürmekte iken 6 ﬁubat 1957 tarihinde Doçent kadrosuna atand›. 11 Ocak 1966 tarihinde Profesör ünvan›n› ald›. 31 Temmuz 1968 tarihinde Profesör kadrosuna atand›.
Evli ve bir k›z çocu¤u olan Özcan, iyi derecede
Frans›zca ve ‹ngilizce biliyordu.
Prof. Dr. Remzi Özcan; Mart 1984 ile Mart 1991
y›llar› aras›nda Kalp ve Damar Hastal›klar› Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi Müdürlü¤ü, 1977-1987
y›llar› aras›nda Kardiyoloji Bilim Dal› Baﬂkanl›¤›, 18
May›s 1985 tarihinde I. Dönem Fakülte Kurulu Prof.
Üyeli¤i, 15 Haziran 1988 tarihinde de Fakülte Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapt›.
Prof. Dr. Remzi Özcan; ‹ç Hastal›klar› Anabilim
Dal›na ba¤l›, Kardiyoloji Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi
olarak görev yapmakta iken, 1 Temmuz 1986 tarihinde yaﬂ haddinden emekliye ayr›ld›. 1 Ocak 1987 ile 31
Aral›k 1991 tarihleri aras›nda (5 dönem) sözleﬂmeli
Ö¤retim Üyesi olarak görevine devam etti.
Prof. Dr. Remzi Özcan 4 Temmuz 2007 tarihinde
vefat etti.
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Prof. Dr. Önal Özsaruhan
Prof. Dr. Remzi Özcan 1919 y›l›nda Simav’da
do¤du. ‹lk ve orta okul ö¤renimini orada yapt›ktan
sonra lise ö¤renimini 1938 y›l›nda ‹stanbul’da Haydarpaﬂa Lisesi’nde tamamlad›. Ayn› y›l girdi¤i girdi¤i ‹stanbul T›p Fakültesi’nden 1944 y›l›nda pekiyi
derece ile mezun oldu. Askerlik görevini tamamlad›.
‹stanbul T›p Fakültesi II. ‹ç Hastal›klar› Kürsüsü’nde
Dahiliye ‹htisas› yapt› ve “Akci¤er Deveran›n›n Efor
Testi ile Tetkiki” konulu tezini haz›rlad›. 1951 y›l›nda ‹ç Hastal›klar› uzman› oldu. Akademik çal›ﬂmalar›n› ‹stanbul T›p Fakültesi’nde sürdürerek 1956 y›l›nda “Portal, Tazyik ve Portal Tazyik Art›ﬂ›n›n Genezi
ve Bunun Fizyopatolojik Neticeleri Hakk›nda Hemodinamik ve Klinik Çal›ﬂmalar” konulu tezi ile Doçent
ve 1966 y›l›nda Profesör oldu. Prof. Dr. Remzi Özcan yaﬂam› boyunca da ciddi idari görevler üstlendi.
Yaﬂ haddinden emekli oldu¤u 1986 y›l›na kadar kendisine verilen idari görevleri de yine özveri ve baﬂar›
ile yürüttü. Yasalara göre önce seksiyon sonra da bilim dal› olan Kardiyoloji’nin baﬂkanl›¤›n› yürüttü.
T›p e¤itimi konusunda incelemeler yapm›ﬂ, hem T›p
Fakültesi’nde hem de Avrupa Kardiyoloji Derne¤i’nin ilgili komisyonlar›nda çal›ﬂm›ﬂt›r. Emekli oldu¤u 1986 y›l›ndan sonra da anlaﬂmal› Ö¤retim Üyesi olarak 1991 y›l›na kadar ‹stanbul T›p Fakültesi
Araﬂt›rma Uygulama Merkezi Müdürlü¤ü yapt›. Daha sonra da vefat›na kadar Florence Nightingale Hastanesi ve ba¤l› oldu¤u T›p Fakültesi’nde de yararl›
çal›ﬂmalar›n› sürdürdü.
Daha asistanl›¤›n›n ikinci y›l› olan 1948’de o zaman›n kürsü baﬂkan› olan Prof. E. Frank’›n teﬂviki ile
kalp kateterizasyonu üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlad›. Paris’te Prof. Soulie’nin klini¤inde iki ay çal›ﬂt›ktan
sonra ‹stanbul T›p Fakültesi II. ‹ç Hastal›klar› Klini¤i’nde Kalp Kateterizasyonu Laboratuvar›n› kurup
geliﬂtirdi. ‹lk sa¤ kalp kateterizasyonunu 1945 y›l›nda yapan Cournand’dan üç y›l sonra ve merhum Prof.
Dr. Nejat Harmanc› ile 1948 y›l›nda, ülkemizde ilk
sa¤ kalp kateterizasyonunu yapmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Özellikle kalp yetersizli¤i, ilaç etkileri ve portal hipertansiyon konusunda 1950’li y›llarda yapt›klar› çal›ﬂmalar o dönemin Medline kay›tlar›nda da yer
alm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar yurtd›ﬂ›nda da yank› yapm›ﬂ,
refere edilmiﬂtir. Bunlardan bir tanesi ise Prof. Özcan
için ayr› bir önem taﬂ›yordu. Portal hipertansiyonda
hepatik ven (kapal›) bas›nc›n› dünyada ilk olarak
kaydetmiﬂ olmas›na ra¤men, hocas› Prof. E. Frank’›n
bunu doçentlik tezi yapmak üzere sakl› tutmas› talimat›n›n ard›ndan, yine kendi kürsüsünden bir ö¤retim üyesinin ‹ngiltere’de bu çal›ﬂmay› zikretmesi so-

nucunda orada da yap›l›p yay›nlanmas› ile öncelik
‹ngiltere’ye ait olmuﬂtur.
Kurmuﬂ oldu¤u hemodinami laboratuvar›n›n modern geliﬂmelere ayak uydurmas› konusunda, yerine
göre sa¤l›¤›ndan da fedakarl›k yaparak büyük emek
vermiﬂtir. Bu arada, 1960’l› y›llarda koroner yo¤un
bak›m ünitelerinin kurulmas› ile yak›ndan ilgilenerek
1968 y›l›nda kendi klini¤inde ülkemizdeki ilk koroner yo¤un bak›m ünitesinin kurulup faaliyete geçmesini sa¤lam›ﬂt›r. ‹dari görevlerinin her aﬂamas›nda
kardiyolojinin hemen her alan›nda e¤itim, uygulama
ve araﬂt›rma konular›na önem vermiﬂ, de¤iﬂik konularda yap›lan çal›ﬂmalar›n önünü açarak çal›ﬂanlara
daima yard›mc› olmuﬂtur. Tan›sal ve giriﬂimsel kardiyoloji, aritmoloji pacemaker bunlardan sadece baz›lar›d›r.
Prof. Dr. Remzi Özcan 1963 y›l›nda Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin kurucu üyeleri aras›ndad›r. Yönetim kurullar›nda y›llarca çal›ﬂm›ﬂ, daha sonra dernek
baﬂkanl›¤› yapt›ktan sonra da kendisine derne¤imiz
onursal baﬂkanl›¤› verilmiﬂtir.
Prof. Dr. Remzi Özcan çal›ﬂma disiplini, s›n›rs›z
enerjisi, engin bilgisi her konuya derinlemesine yaklaﬂ›m› ve bunlar›n ötesinde dürüst, mütevazi, hiçbir
sorumluluktan kaçmayan, s›ras›nda bir hoca ve s›ras›nda bir baba gibi davranmas›n› kiﬂili¤inin ola¤an
yap›s› haline getirmesi ile temayüz etmiﬂ bir bilim
adam›yd›. Say›s›z ö¤renci, kardiyolog yetiﬂtirmiﬂ,
bunlar›n bir k›sm›n›n ö¤retim üyesi oluﬂunu yaﬂam›ﬂ,
bundan duydu¤u mutlulu¤u hep ifade etmiﬂtir.
Ölümü ile (4 Temmuz 2007) derne¤imiz ve Türk
T›p Dünyas› seçkin bir üyesini kaybetmiﬂtir. Daima
rahmet, ﬂükran ve sayg›yla an›lacakt›r.

Prof. Dr. Altan Onat

Ülkemizde Kardiyolojinin kurulup yeﬂermesine,
Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin kurulup h›zl› geliﬂmesine damgas›n› vurmuﬂtur, Remzi Özcan Hoca. ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi’nde ünlü Prof.
Erich Franck’›n yan›nda baﬂlayan “mesleki aç›dan
kendini geliﬂtirme ﬂevk ve heyecan›n›” Remzi bey
ileri yaﬂlar›na kadar aynen taﬂ›m›ﬂt›r. Köklü ‹stanbul
Üniversitesi T›p Fakültesi’nde Kardiyoloji seksiyonunda baﬂlayan yöneticili¤i, etraf›nda çok de¤erli
ö¤retim üye adaylar›n› toplayarak, daha sonra Cerrahpaﬂa’dan ayr›lm›ﬂ T›p Fakültesi’nde ve bilahare
Kardiyoloji Anabilim Dal›’ndaki kurucu baﬂkanl›-
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¤›yla, kardiyoloji tarihimizde imtiyazl› bir yer iﬂgal
eden bir ekip oluﬂturmuﬂtur. Yöneticili¤inde uzlaﬂt›r›c›, birleﬂtirici, teﬂvik edici yanlar› a¤›r basm›ﬂ ve
bu nitelikleri Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin baﬂkan
yard›mc›l›¤› ve baﬂkanl›¤› dönemlerinde, benim gibi, en yak›n çal›ﬂma arkadaﬂlar›nda iz b›rakm›ﬂt›r.
Derne¤in, ülkemizde birçok örne¤i görülmüﬂ olan
alanla ilgili parçalanm›ﬂ kuruluﬂlara benzemeyip,
uzun y›llar cerrahlar› ve çocuk kardiyologlar›n› bile
bar›nd›ran tek dernek hüviyetini muhafaza etmesinde Remzi Hoca etken olmuﬂtur.

laﬂmada ilerleme kaydedilmiﬂtir. TKD’nin Onursal
Baﬂkanl›¤›na getirilmiﬂ olan Prof. Özcan, TEKHARF Çal›ﬂmas›’na destek veren yöneticilerin baﬂ›nda gelmiﬂtir. Bundan 19 y›l önce hayat›n› tehdit
eden, acil baypas ameliyat› gereken kalp krizine ra¤men, mesleki hayat›nda bir yavaﬂlamaya gitmemiﬂ,
hayata metanetle ve olumlu olarak bakm›ﬂt›r. Emeklili¤inden sonra Florence Nightingale Hastanesi kurucular›na kat›lm›ﬂ, yönetim kurulu üyeli¤i ve ‹stanbul Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeli¤i yapm›ﬂt›r.

1919 Simav (Afyon) do¤umlu Remzi Hoca ile
1965 y›l›nda ayn› fakülte profesörler kurulunda, ikimizin eylemli doçent oldu¤u k›sa bir sürede bir arada çal›ﬂmak, aram›zda daha sonra ortaya ç›kan uzun
teﬂriki mesainin baﬂlang›c›n› oluﬂturmuﬂtur. Kendisi
bir süre ziyaretçi ö¤retim üyesi s›fat›yla kald›¤›
ABD’den dönünce, Türk Kardiyoloji Cemiyeti’ne
1968’de seçildi¤i baﬂkan yard›mc›l›¤› ve 1984’te
baﬂkanl›k görevi boyunca, 1996 y›l›nda Önceki Baﬂkan’l›ktan ayr›lmas›na kadar tam 28 y›l sürece kesintisiz birlikte hizmet yapt›k.

Remzi Hoca ayn› zamanda fakülte ve üniversite
yönetimleriyle, sanayi ve iﬂ alan›nda ileri gelenlerle
ve geniﬂ hasta grubuyla insani iliﬂkilerini çok iyi baﬂarabilme hünerini göstermiﬂtir. Üniversiteden
emekliye ayr›ld›ktan sonraki aktif hayat›, uzun y›llar
boyunca baﬂkalar›nca aranmas›, bunu kan›tlamaktad›r. Avrupa Kardiyoloji Derne¤i’nde yap›sal geliﬂmeyi baﬂlatan Prof. Paul Hugenholtz ile iyi iliﬂki
kurmas› da buna bir örnektir.

Daima seviyeli, muhatab›na sayg›l›, beyefendi,
küçük adaml›¤a hiç tenezzül etmeyen bir davran›ﬂ
içinde gördüm, Remzi Hoca’y›. Yabanc› dil bak›m›ndan nispi eksikli¤ini orta yaﬂl›l›k döneminde gidermeye yönelik büyük gayret göstermiﬂ ve hayli
baﬂar›l› olmuﬂtur. Literatürü takip etmesi bunun delili olup, çal›ﬂma disiplinini ileri yaﬂ›na kadar muhafaza etmiﬂtir. ‹nsanl›¤› hep ön planda tutmuﬂ,
baﬂkalar›na karﬂ› yak›nl›k sergilemiﬂ, merhamet
duygusuna sahip olmuﬂtur. Cömertli¤i yayg›n olarak bilinir.
Türk Kardiyoloji Derne¤i’nde 1994 y›l›na kadar
süren on y›ll›k baﬂkanl›k döneminde, Dernek büyük
geliﬂmeye tan›k olmuﬂ, TKD Arﬂivi düzenli bir periyodik olmuﬂ, çal›ﬂma gruplar› kurulmuﬂ, kurumsal-

Amerikan Kardiyoloji Koleji (FACC) ve Avrupa
Kardiyoloji Derne¤i’nin (FESC) fellow’luklar›na
sahip olmas›, uluslararas› tan›nm›ﬂl›¤›n›n bir göstergeleridir.
Emeklilik hayat›nda zevk ald›¤› bir etkinlik golf
oynamakt›. Bu spora yetmiﬂinden sonra baﬂlamas›,
onu hay›fland›rm›ﬂt›r, ama hayat›n›n ileri döneminde -ta ki birkaç y›l önce belini incitinceye kadar- onu
zinde tutmaya katk›da bulunmuﬂtur.
Kardioyovasküler t›p camias›n›n bu büyük kayb›
nedeniyle, eﬂi ‹lhan Han›m, akrabalar›, yak›nlar›,
hastalar›, sevenleri ve meslektaﬂlar›m›za baﬂsa¤l›¤›
dilerim. Baki kalan bir hoﬂ seda olarak, kendisinin
ve yak›nlar›n›n gurur duyabilece¤i bir ömür geride
b›rakm›ﬂt›r.
Nur içinde yat, Remzici¤im.

