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ACI KAYBIMIZ

Prof. Dr. Ahmet Oğuz Lav
Prof. Dr. Ahmet Oğuz Lav’ın Biyografisi
Prof. Dr. Ahmet Oğuz Lav,17.05.1930’da İzmir’de doğmuştur.
İlk öğrenimini İstanbul Şişli 43. okulda tamamlayarak, orta
ve lise öğrenimini English High School’da yapmış ve 1949
yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Çapa Erkek Lisesi bitirme
ve olgunluk sınavlarının her ikisini de “pek iyi” derece ile
başararak 1950’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne
kaydolmuştur. 1957 yılı mayıs ayında tıp fakültesini bitirerek
askerlik görevini yapmış, terhis olunca Geyve’de serbest
tabip olarak çalışmıştır. 1959 yılı başında psikiyatri kliniğinde
volonter olarak çalışmıştır.
10 Kasım 1959’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri
Hastalıkları Kliniği’ne asistan olarak girmiştir. Gerekli süre
sonunda ihtisas tezini hazırlayarak 1963 yılında mütehassıs
olmuş ve aynı klinikte görevine devam etmiştir. Kıdemli
asistanlığı sırasında bir burs sınavını kazanarak 1962-1963
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akademik ders yılında Madrid Üniversitesi Deri Hastalıkları
Kliniği’nde Prof. Dr. Gay Prieto’nun yanında çalışmıştır.
Uzman asistan olarak görevine devam ettiği sırada izinli
olarak, bilgi ve görgüsünü artırmak amacı ile 1965-1966
yılında Almanya’nın Saarland Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri
Hastalıkları Kliniği’nde Prof. Dr. F. Nödl’ün yanında çalışmış
ve döndüğünde kliniğinde “Test Laboratuvarı”nı kurmuştur.
Gerekli süresini doldurduktan sonra, Mart 1968’de
doçentlik tezini vererek ve sınavlarında başarı sağlayarak 23
Kasım 1968 tarihinde doçent ünvanını kazanmıştır. 1969
yılında eylemli kadroya atanmıştır, 1976 yılında profesör
olmuş ve emekli olduğu 17 Mayıs 1997 tarihine kadar
İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı’nda görevine devam etmiştir.
İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilen Prof. Dr. Ahmet Oğuz
Lav, 6 Nisan 2018 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.
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Prof. Dr. Ahmet Oğuz Lav’ın Anısına,
Oğuz Lav, renkli kişiliği ile ayrı bir başlık altında mütalaa
edilmeyi gerektirir. Kendisi ile tanışıklığımız daha fakültenin
ilk sınıfında 1950 yılına gider. Her sınıfta değişik hususiyetleri
ile ön plana çıkan kimselerin nüvesini teşkil ettiği gruplar
mevcuttur. Bizim sınıf arkadaşları arasında o zamanlardan
beri hala dostluğu devam edenler arasında Oğuz, hikayeleri,
gezmeleri, şakaları, uyumu, dostluğu, yardımseverliği ve
samimiyeti ile her zaman aranan bir kişi olmuştur. Yarım
asırdan fazla sosyal arkadaşlığı ve 40 yıldan fazla dermatolojik
aile içinde dostluğumuzda karşılıklı iyi niyet, yardım ve dostluk
dışında hiçbir kırıcı davranışımız olmamıştır. Çocukluktan
emekliliğe kadar geçen hayat merdiveninde delikanlı olarak
girdiğimiz dermatoloji kliniğinden birer dinozor olarak çıktık.
Geriye bakıp çıkamayanların çokluğunu gördükçe halimize
şükrettik.
Oğuz psikiyatriye meraklı idi; cildiyeden önce psikiyatriye
bir süre devam etmiş ancak İhsan Şükrü Hoca, adayın
Özcan Köknel gibi daha kıdemli olanlar ile samimiyetinin,
kliniğin çalışma disiplinini bozabileceğini düşünmüş olacak
ki Oğuz’u almadı. Oğuz cildiyeye geldi. Bu bakımdan
dermatolojik hayatında psikosomatik dermatozlara özel bir
afinite göstermiştir. Çalışmalarının büyük bölümü bu alanı
kapsamaktadır.
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Oğuz her kesimden çok sayıda dostu olan, akşamları sohbet
için bir araya gelmekten haz duyan bir yapıya sahipti. Yaşar
Kemal, Orhan Pamuk gibi edebiyattan, daha çok halk müziği
olmak üzere müzik alanından, üniversiteden, idari kesimden
çok sayıda dostları ile daha çok Rumeli Hisarı’ndaki köşkte bir
araya gelirler; sol tandanstaki sohbetler, ilerleyen saatlerde
yerini şahsi muhabbete bırakırdı.
Seyahati çok severdi. Mesleki veya turistik, dünyada
gezmediği yer hemen yoktur. Yurtdışına çıkma yasağı olduğu
zamanlar, arkadaşlarının gemisine miço olarak kaydolup
gittiği günleri hatırlarım.
Senelerce birçok talebe okuttuk, asistan yetiştirdik, öğretim
üyesi yaptık. Her geçen gün bilgi dağarcığımızı genişlettik.
Figüran olarak başladığımız kariyerde, jönü oynadık, karakter
rollerini canlandırdık, bugün ancak gerektiği zamanlar misafir
oyuncu olarak sahnede yer alıyoruz. Zaman hükmünü icra
etmekte, dünün yenileri, bugünün eskileri olarak yerlerimizi
iftihar vesilesi saydığımız arkadan gelenlere terk etmekteyiz.
Prof. Dr. Ahmet Murat
İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı
Emekli Öğretim Üyesi

www.turkderm.org.tr

