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Sevgili dostlar, 

8 Ağustos 2020 tarihinde değerli arkadaşımız, dostumuz Prof. Dr. İh-
san Karadoğan’ı genç yaşta yitirdik. Acısı büyük ve derin yaralar açtı kal-
bimizde. Damla bültenimizi Uzm. Dr. Nilgün Acar’dan sonra ikinci kez 
özel sayı olarak çıkarıyoruz, büyük bir hüzünle. Aynı zamanda gururluyuz,  
İhsan’ın ismini de unutulmayanlar arasına koymaktan, Damla sayesinde.

İhsan, hem Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı camiası hem de ül-
kemiz için çok önemli bir kayıptır. Bu yüzden tüm ülkeye baş sağlığı dili-
yorum.

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (TKMTD) Yönetim 
Kurulu, İhsan’ı anmak ve gelecek kuşakların onu tanıması için bazı kararlar 
almıştır. Bunlar;

- İhsan Karadoğan anısına bir webinar düzenlenmesi ve konusunun 
Hasta Kanı Yönetimi olması,

- 2021 yılında gerçekleşecek olan Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüz-
yon Tıbbı Kongre ve Kursunun açılış konferansına Prof. Dr. İhsan Karado-
ğan adının verilmesi,

- Arkadaş ve dost çevresiyle birlikte zoom toplantısıyla anılması,
- TKMTD’nin ülkemiz Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbına büyük 

emeği geçmiş ve katkı sağlamış olan kişilere verdiği Kutup Yıldızı ödülüne 
Prof. Dr. İhsan Karadoğan’ın da layık olduğu ve ilk kongrede ailesine tak-
dimi,

- Damla Özel Sayısının bir kitap şeklinde Prof. Dr. İhsan Karadoğan 
adına çıkarılması.

Bu özel sayıda;
- Kan bankacıları, arkadaşları, dostları ve ailesinin İhsan hakkındaki 

duygu, düşünce ve anılarını,
- Sevdikleriyle birlikte olduğu fotoğraflarını,
- Pek çok kişinin gıptayla izlediği bazı hobilerini ve fotoğraflarını,
- Kongre, sempozyum konuşmalarını ve metinlerini,
- Konuşmacı olarak katıldığı sempozyumları ve illerini,
- Açılış konuşmaları ve konferanslarını,
- Kongre ile eşgüdümlü yapılan kurslardaki konuşma ve metinlerini,
- Poster ve sözlü sunumlarını,
- Kongre ve sempozyumlardaki sunumları anındaki bazı fotoğraflarını 

bulabilirsiniz.
Aslında İhsan’ın burada yer alanların dışında da bilimsel ve sosyal daha 

pek çok aktivitesi mevcuttur. Bu özel sayı TKMTD ve Türk Kan Vakfı’nın 
birlikte gerçekleştirdiği aktivitelerinin İhsan’la ilgili özetlerini ve bazı gör-
sellerini içermektedir.

Kan bankacılar seni asla unutmayacak. Sevgi ve saygılar sunuyoruz.

Hepiniz Sevgiyle Kalın !
Uzm. Dr. Ramazan ULUHAN
Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Başkanı
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ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. İhsan Karadoğan 8 
Ağustos 1963 yılında Antalya’nın 
Toros Dağlarındaki şirin ve güzel 
ilçesi Elmalı’da dünyaya gelmiştir.

İlkokul öğrenimini, babasının 
mesleği gereği sık sık tayin olma-
sına bağlı olarak, başta İstanbul ve 
Antalya olmak üzere yurdun deği-
şik şehirlerinde tamamlamıştır.

1974 yılında girdiği sınavı-
nı kazanarak parasız yatılı olarak 
Konya Maarif Kolejinde ortaokul 
eğitimine başladı. Lise eğitimini 
de burada tamamladı. 1981 yılında 
mezun oldu.

Aynı yıl üniversite sınavına 
girdi. Bu sınavda Akdeniz Üniver-
sitesi Tıp Fakültesine girmeye hak 
kazandı. 1987 yılında mezun oldu. 
Ara vermeden mezun olduğu fakültenin iç hastalıkları 
anabilim dalında ihtisasa başladı. (1988-1992)

1993-1996 yılları arasında eğitim alarak hematoloji 
uzmanı olmaya hak kazandı. Akademik yaşamına da aynı 
fakültede devam etti. 2001 yılında doçent, 2006 yılında 
profesör unvanını aldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde geçen 30 yıl so-
nunda, 2011 yılında Memorial Sağlık Grubu Medstar Has-
tanesine geçiş yaptı. Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ile birlikte 
Hematoloji, Kanser ve Kemik İliği Nakli Merkezini kurdu.

Hematoloji Onkoloji alanında, kemik iliği nakli başta 
olmak üzere gerek ülkemiz gerekse yurtdışından gelen 
hastaya modern tıbbı da ön planda tutarak hizmet etmiş-
tir.

Gece gündüz, hafta sonu ve tatil demeden çalıştı. Bil-
gi, beceri ve donanımıyla zor durumdaki bu hastalara çok 
ciddi ve özverili şekilde emek harcadı.

Bu durumu geri dönüşlerle en çok hastaları takdir et-
miştir. Umutsuz durumdaki bir yabancı hastasını tedavi 
ettiğinde, uluslararası tanınmış bir mimar olan eşi: Prof. 
Dr. İhsan Karadoğan’a teşekkür amacıyla “Yaşam Ağacı” 
isimli bronz heykel yaptı. Heykel Antalya halkı adına Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığına, Antalya’nın sağlık turiz-
minde de lider bir kent olmasının simgesi olarak armağan 
edildi. Halen Atatürk Kültür Merkezi önünde sergilen-
mektedir.

Doğduğu şehir Antalya onun tutkusuydu. Bu yüzden 
bazen zorunlu olarak ayrıldığı, ilk ve ortaokul eğitimle-
ri dışında deniziyle, doğal yaşam alanlarıyla ve insanıyla 
sevdiği Antalya’da yaşadı. Bir röportajında “Şekillenmem-
de Antalya’nın çok önemli bir yeri var. Halen çalışmakta 
olduğum Hematoloji alanıyla ilgili tüm eğitimimi bu şe-
hirde aldım. Ailem, akrabalarım, sevdiğim dostlar burada 

yaşıyor. Bence Antalya, bu ülkenin 
yaşanılacak en güzel yerlerinin 
başında geliyor. Muhteşem bir do-
ğayla iç içesiniz. Her mevsim sizi 
mutlu edecek iklim. Büyükşehir-
lerde olan her türlü sosyo-kültürel 
olanaklara sahipsiniz ve karşılığın-
da büyük şehirlerin vazgeçilmezi 
olan trafik, gerilim ve yaşam pa-
halılığı gibi bedelleri ödemek zo-
runda değilsiniz. Daha ne ister in-
san? Bana bu kadar katkıları olan 
bu şehre kısmen de olsa borcumu 
ödeyebilmek için alanımla ilgili 
hizmetlerimi hep bu şehirde yap-
tım. Bundan da çok mutluyum” 
diye ifade etmiştir, Antalya’ya olan 
sevgisini.

Bu şehirde ne zaman olumlu 
bir gelişme gözlemlese canı gönülden desteklerdi. Mesle-
ği alanında çok sayıda organizasyonun içinde yer almış ve 
öncülük etmiştir.

Doğa dostu, deniz tutkunuydu, uygunsuz ve kaçak 
yapılara savaş açmıştı. Uğraşırdı onlarla. Muratpaşa Be-
lediyesinin pek çok olumsuzluğu yok etmesinde katkısı 
olmuştur.

Ailesine, dostlarına ve arkadaşlarına çok düşkündü. 
Çocukluktan bu yana edindiği bütün arkadaşlıkların hep-
sini sonuna kadar sürdürmüştür. Çocukluk, eğitim, sosyal 
ve mesleki konulardaki arkadaşlarından çevresinde adeta 
bir sevgi çemberi oluşturmuştu. Çevresini mutlu etmek 
onun en doğal özelliklerinden biriydi.

Temiz, düzenli ve planlıydı. Çok iyi anlar ve anlatır-
dı. Sistemini kurar ve bunu çok iyi yönetirdi. Çok olumlu, 
pratik aynı zamanda da pragmatikti. Motivasyonu her za-
man üst düzeydeydi, çare bulur çözüm üretirdi.

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı onun gözde 
alanlarından biriydi. Bu yüzden çalıştığı hastanelerin kan 
merkezlerini hiç bırakmadı.  Bu alanda çok çalıştı, çok 
üretti. Çalışma arkadaşları onu çok sevdi. Kan Bankacı-
lığı ve Transfüzyon Tıbbı duayenlerinden birisi oldu. Kan 
bankacılığı camiasını ailesi gibi görüyordu. Çok fazla ak-
tiviteye katıldı. Gerektiğinde ailesinden uzakta il il dola-
şarak eğitimlere katıldı. Sonuçta ülkemiz kan bankacılığı 
ve transfüzyon tıbbına 25 yıl boyunca emek verdi, katkı 
sağladı.

Prof. Dr. İhsan Karadoğan’ı 2020 yılında, doğduğu gün 
olan 8 Ağustosta pankreas kanseri nedeniyle kaybettik. 
Henüz 57 yaşındaydı. Verimliliğinin en üst düzeyindeydi. 
Gidişiyle yeri doldurulamayacak büyük bir boşluk bıraktı. 
Bu yüzden onun anısını yaşatmak bizim görevimiz. 

Sevgili İhsan seni asla unutmayacağız.

Prof. Dr. İhsan Karadoğan
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İHSAN HAKKINDA

Sevgili dostum İh-
san’la ilgili yazacaklarımı 
toparlamaya çalışırken 
hayallere dalıp, anılar 
içinde kayboluyorum. 25 
yıl içinde o kadar çok 
bir araya gelmişiz ve her 
birinden ayrı birer öykü 
yazılabilecek boyutta anı 
biriktirmişiz ki… Uzun 
yol arkadaşlıkları, Ana-
dolu’yu il il dolaşıp kli-
nisyenlere verdiğimiz eği-
timler ve sempozyumlar, 
yurt içi ve yurt dışında 
düzenlediğimiz ve katıl-
dığımız kongreler toplan-
tılar, birlikte çıktığımız  
tatiller, dost sohbetiyle neşe dolan yemekler bunlardan 
yalnızca birkaçı… Ne zaman Antalya’ya gitsem mutla-
ka haberi olurdu İhsan’ın. Beni havaalanında karşılar 
veya karşılatırdı. Sevgili dostumun kentine geldiğimi 
ve yalnız olmadığımı hissederdim. Otelde kalmama 
asla izin vermez ve eşi Cavidan ile evlerinde ağırlarlar-
dı beni. Sıcacık yuvalarında her zaman bir odamın ve 
yatağımın hazır olduğunu bilirdim. Bu yalnızca bana 
özgü değildi. Çok sevdiği dostlarını evlerinde ağırla-
maya özen gösterirlerdi. Anadolu insanının yüce gö-
nüllü tarafı vardı onda, Tanrı misafiri bilirdi çat kapı 
gelen insanları bile.

İhsan’ın var oluş felsefesi; eşi Cavidan, çocukları 
Çağan ile Arda, annesi, babası, kardeşi ve dostlarıyla 
birlikte oluşturduğu auranın içinde yaşanacak güzel ve 
anlamlı bir hayattı. Bu, herkesin dileği olan, ama İh-
san’ın kendi dünyasında yaratmayı başardığı bir şeydi.

Bana İhsan’ı tek bir kelime ile tanımla deseler; bu 
“güzellik” olurdu. Bu kelimenin içine insanlığı, bilge-
liği, arkadaşlığı, dostluğu, yoldaşlığı, sevgiyi, saygıyı, 
kaliteyi, terbiyeyi, görgüyü, hoşgörüyü sığdırmıştı. 
Sevgili dostum İhsan böyle biriydi, gönül zengini bir 
adamdı, soyu tükenmekte olan bilgelerdendi.

İhsan için “insan sevgisi” çok önemliydi; hastaları, 
çalışma arkadaşları, dostları, akademisyenler, öğrenci-
leri, kan bankacılar, dernek çalışanları ve yöneticileri, 
onu tanıma şansına erişmiş herkes, bunun şahididir. 
Torunum Laura’nın kalbindeki yeri de bambaşkadır 
İhsan’ın. Karadoğan ailesi tarafından ağırlandığımız 
ve masmavi denizin keyfini çıkardığımız  4 kişilik bir 
tekne gezisinde İhsan ve Cavidan tarafından gösteri-
len yakın ilgi ve sevgiyi unutmayan Laura’nın dilin-

den düşmedi bu yolculuk. 
Herkese kolay kolay kanı 
ısınmayan torunumun 
gönlünde birkaç gün için-
de taht kurmayı başar-
mıştı İhsan. Dokunduğu 
her şeyi yaşam sevinciy-
le dolduruyordu çünkü. 
Onun insanlarda kurdu-
ğu bağ sevgi bağıydı, sev-
giyle yoğrulmuştu kalbi. 
Bir hayat ağacıydı. Sevgi-
nin, imecenin, üretmenin 
kaynağıydı İhsan.

İnanılmaz bir yenilik 
merakı vardı. Bilimin te-
meli olan soru sorup yanıt 
arama alışkanlığı İhsan’ın 

doğasında vardı. Araştıracak, öğrenecek, paylaşacaktı 
hep. Teknolojiyi yakından takip ederdi. Bizi yenilikler 
konusunda bilgilendirmek hoşuna giderdi. Yeni bir 
şeyi önce o alıp kullanır, memnun kalırsa dostlarına 
tanıtır, önerirdi. Teknoloji dünyası onun en büyük ho-
bilerinden birisiydi. 

İhsan’ın bilim aşkı hepimiz tarafından çok iyi bi-
linirdi. Bilime saygı duyar, araştırmacı kimliğiyle li-
teratürü kesintisiz takip ederdi. Anlattığı konularda, 
yazdığı makale ve metinlerde, hazırladığı sunumlarda 
bunu belirgin bir biçimde görürdünüz. Bilgiyi paylaş-
mak ona mutluluk verirdi. Hazırladığı “Transfüzyon  
Komplikasyonları” slaytları aynı konuyu anlatan pek 
çok konuşmacı tarafından bire bir ya da bölümler ha-
linde kullanıldı, halen de kullanılmaya devam ediyor.

İyi bir hatipti. Konuları muntazam bir şekilde ça-
lışır, hazırlar, işler, görsellerle renklendirir ve hitabet 
yeteneğiyle bizi hayran bırakan sunumlar yapardı. 
Katılımcılar onu soluksuz bir şekilde dinlerdi. Her su-
numu bir bilgi şöleniydi. Bu yüzden kongrelerimizin 
açılış konferanslarında İhsan’ın konuşmasını isterdik. 
Açılış konuşmalarının aranan adamı olmuştu. Türki-
ye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği dışındaki 
derneklerden de teklif alırdı. Hatır kırmaz kişiliğiyle 
hepsini kabul ederdi. 

Sağlık Bakanlığımız ile birlikte ülkemizin neredey-
se tüm illerini “Kan Bankacılığı ve  Transfüzyon Tıbbı” 
konusunda klinisyenlere eğitim vermek üzere dolaş-
tık. Sayıları 150’yi bulan bu sempozyumlar önemli ba-
şarılar sağladı ve ses getirdi. Bu sempozyumlara de-
ğer katan isimlerinden birisi de İhsan’dı. Önemli bir 
bölümünde bizimle birlikte oldu. Bu çalışmalar için 

Bir Hayat Ağacı Gibiydi Sevgili İhsan
Uzm. Dr. Ramazan Uluhan



her turda genellikle 4 komşu il seçilir, her gün bir ilde 
sempozyum yapılırdı. Akşam üstüne kadar süren top-
lantılar bitince minibüsle diğer ile geçilir, ertesi gün 
de orada sempozyum yapılırdı. 5-6 gün hepimiz aile-
lerimizden uzakta kalırdık. Ayda bir tekrarlanırdı bu 
süreç. Ardışık olarak gerçekleştirdiğimiz sempozyum-
lardan bazıları: “Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Lüle-
burgaz”, “Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin”, “Kah-
ramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa”daydı. 
Bu, kesinlikle insan sevgisiyle yapılacak bir işti ve ne 
zaman telefonla İhsan’ı arasam o hiç nazlanmadan ka-
bul ederdi.

II. Sempozyumlar döneminde bir yenilik yapmış-
tık. İlkinde yer alan üç konu başlığını; “Kan Kom-
ponentleri, Tanımı ve Özellikleri”, “Transfüzyon En-
dikasyonları” ve “Transfüzyon Komplikasyonları”nı 
birleştirip tek sunuma dönüştürmüştük. Bilgisi ve 
yeteneğiyle zor işlerin üstesinden kolayca gelen İhsan 
bu sunumu yapmayı üstlenmişti. Birbirinden önemli 
üç konuyu yeniden ve anlaşılır biçimde kurgulamış, 
45 dakika gibi bir sürede harika bir sunuma dönüş-

türerek sempozyumlarda anlatmıştı. Yaptığı işin öne-
minin farkındaydı, Türkiye’nin tıp tarihinde kalıcı bir 
iz bırakmayı ve bilimsel gerçekleri herkese göstermeyi 
boynunun borcu biliyordu.

Ben İhsan’la 1997 yılında Türkiye Kan Merkezleri 
ve Transfüzyon Derneği olarak Adana-Mersin’de ger-
çekleştirdiğimiz kursta tanıştım. Bir yıl sonra birlik-
te çalışmaya başladık. İhsan’ı anlatmaya kelimeler de 
sayfalar da yetmez. Yazımı ona hitaben bitirmek iste-
rim. İhsan’cığım pozitif kişiliğini, alçakgönüllülüğünü, 
yardımseverliğini, öğrenme ve öğretme isteğini, eli 
açıklığını, bilimsel birikimini, dostluğunu ve sevgini 
bitip tükenmeyen enerjinle bizlere verdin, hem de hiç 
karşılık beklemeden. Senin gibi bir aydınla birlikte ça-
lışmak büyük bir mutluluk ve onur oldu benim için. 

Sevgili dostum, huzur içinde uyu, ışıklar yoldaşın 
olsun. Seni çok seviyoruz ve hiç unutmayacağız. Bize 
umut aşıladığın, tıp camiasına hizmet ettiğin, ülkemi-
zi yüceltmek için emek harcadığın ve hastalarına şifa 
verdiğin için binlerce kez teşekkürler.
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Değerli arkadaşımız 
Prof. Dr. İhsan Kara-
doğan’ı 8 Ağustos 2020 
Cumartesi günü kay-
bettik. 

Sevgili arkadaşım 
İhsan Karadoğan ile 
Kan Merkezleri ve 
Transfüzyon Derne-
ğinin kuruluşunun ilk 
yıllarında tanıştım. 
Kendisi Akdeniz Üni-
versitesi Hastanesinin 
kan bankası sorumlu-
su olarak bu derneğin 
üyeleri arasına katıldı. 
Derneğin, birkaç tane-
si hariç hemen hepsini 
Antalya’da düzenlediği 
kurs ve kongrelerinde 
doğal olarak ev sahip-
liği yaptı. Bu eğitim aktivitelerinin organizasyonunda 
aktif olarak görev yaptı. Derneğin yaptığı bu eğitimle-
rin çoğunda da panelistler arasında yer aldı, bildirileri 
ile kongreye katkılar sundu. 

İhsan’la diğer çalışmamız Marmara Üniversitesi 
Hastanesinde oldu. 1990’lı yıllarda İstanbul’da ilk al-
logeneik kemik iliği naklini gerçekleştirdikten sonra 
merkezimiz diğer üniteler tarafından da ziyaret edilen, 
bilgi paylaşımı yaptığımız, hazırladığımız protokolü 
paylaştığımız, kemik iliği transplantasyonu hemşireli-
ği eğitimlerinin yapıldığı bir merkez oldu. Sevgili İh-
san da bu dönemde birkaç ay bizimle çalıştı. Akdeniz 
Üniversitesine döndükten sonra da sevgili Levent Ün-
dar ile beraber pek çok başarılı kemik iliği transplan-
tasyonları yaptılar. Bu döneminde İhsan’ı sessiz ve sa-
kince bütün bilgiyi adeta sünger gibi emen dikkati ve 
servisteki çalışmalara katılışıyla hatırlıyorum.

Sevgili İhsan daha sonra derneğin yönetim kurul-
larında, pek çok çalışma gruplarında oldu. Yönetim 
kurullarında daima olayları değişik yönleriyle de gö-
ren, farklı düşünceleri dile getirebilen, alınan kararla-
ra yön veren kişiliği ile dikkati çekti. Derneğin Sağlık 
Bakanlığı ile beraber kan komponentlerinin tanıtıl-
ması ve kullanılması, transfüzyon endikasyonları ve 
komplikasyonları, transfüzyon pratiği konularında 

Türkiye’de ve Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nde 
pek çok ili, ilçeyi gezerek 
yaptığı sempozyumlarda 
anlatıcı olarak görev aldı. 
İhsan, bu sempozyumlar 
ve eğitim çalışmalarında 
açık ve net üslubuyla ko-
nunun en doğru ve güzel 
şekilde anlaşılmasını sağ-
lamıştır. Bu çalışmalara 
verdiği destek ve sevgiyle 
bezenmiş emek sonucu 
Türkiye’de tam kan kul-
lanımından vazgeçilerek 
komponent kullanımı-
na geçilmesini sağlayan 
ekipte yer almıştır.

Sevgili İhsan’ın en 
önemli özelliklerinden 
birisi belagatı idi. Anlat-

tığı konulara hakimiyeti, en karmaşık konuları bile 
pek çok iyi düzenlenmiş görseller eşliğinde herkesin 
kolayca anlayabileceği bir şekle getirip en doğru şe-
kilde sunması hayranlık uyandıracak kadar güzeldi. 
Bu özelliği seneler içinde daha da gelişti. Artık sunu-
larında teatral bir üslup içinde hikayelerle bezenmiş, 
konunun tamamen farklı yanlarını gösteren, merak-
la izlenen, adeta bir masal dünyasında geziniyor gibi 
dans eden bir görsel izliyorduk onu dinlerken. Öyle ki 
sunumları dernek ve vakfın eğitim materyalleri içinde 
özel bir yer almış ve kendisinin de izni ile pek çok baş-
ka konferanslarda kullanılmıştır. 

Birçok kongrenin açılış konuşmasını yapmış, ko-
nuyu ele alış şekli ve mükemmel görseller eşliğinde 
sürekleyici ve etkileyici anlatımı ile dinleyenleri ade-
ta büyülemiştir. Kızılay’ın düzenlediği bir uluslararası 
kongrede yaptığı açılış konferansında ‘Bir Garip Erit-
rosit’ başlıklı anlatısından sonra bir yabancı katılım-
cının ‘ben senelerdir eritrosit anlatırım hiç bu kadar 
değişik ve güzel bir sunum dinlemedim. Aynı konfe-
ransı bizim kongremizde de verir misiniz?’ diye teklif-
te bulunması kendisini çok onurlandırmıştı. 

Sevgili İhsan 2004 yılında Türk Kan Vakfının ku-
rulmasında görev aldı. Vakfın mütevelli heyet üye-
siydi. Dönem dönem yönetim kurulları içinde de yer 

Bir Bilim Galaksisiydi
Prof. Dr. Mahmut Bayık
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aldı. Vakfın dernek ile beraber yürüttüğü eğitim faali-
yetlerine katkısını unutamayız. 

Sevgili İhsan çok iyi bir doktor ve hematologdu. 
Doktor olarak objektif, sevgi dolu, kararlı, cesur, ye-
nilikleri çok iyi takip eden ve uygulayan bir insandı. 
Bilgisi ve belagatı ile Türk Hematoloji Derneğinin dü-
zenlediği pek çok kongre ve kursta da eğitimci olarak 
görev aldı. Birçok yeni ilaç ve tedavi yöntemini ken-
disinden dinlemek ayrıcalıktı. Anlattığı konuyu sis-
tematik biçimde ele alırdı. En karmaşık konuları bile 
anlatırken izlediği yol sürükleyici, anlaşılır bir akış iz-
lerdi. Öyle ki konuyu ondan dinlediğinizde meğerse 
çok basit bir şeyi öğrendiğinizi sanırdınız.  

İhsan’ın mesleki başarısı da örnek alınacak kadar 
parlaktı. Olayları ele alışındaki basit üslup, sistematik 
yaklaşım, çözüme yönelik kararlarıyla kurduğu üni-
tesinde pek çok hastaya sağlık dağıttı. Bu başarısında 
yaptığı işi konularına göre ayırıp her bir konuyu iyi 
bilen doktorlara dağıtıp, onları çalışmalarında serbest 
bırakacak bir organizasyon kurmasının rolü vardır. 
Yani geniş bir alana yayılmış hematolojide kök hüc-
re laboratuvarı kan bankası, radyoloji, mikrobiyoloji, 
enfeksiyon, hemşirelik alanlarında en iyilerle çalışacak 
şekilde bir kadro kurmuştu. Kendisi bu ekibin başıydı 
ve bir orkestra şefi gibi ekibini idare ediyordu. Bizim 
de bu konuda kendisinden öğrendiklerimiz olmuştur. 

İhsan’ı mesleğinin çerçevesinde anlatmaya çalıştım. 
İnsan olarak İhsan, eşi ve çocukları, dostları, çalışma 

arkadaşları ile devamlı iletişim halinde her birine karşı 
ilgisi ve sevgisiyle yakın temas içinde yaşamı keyifle 
süren, çevresine yardımcı, pozitif enerjisiyle etrafını 
motive eden bir kişiydi. Yaşama verdikleri kadar ya-
şamın verdiklerinin değerini de bilen mutlu, iyimser, 
görevden kaçmayan, insanlarla ilgili, yardımsever, ve-
rici, sevgi dolu bir insandı. Çevresinde sevgi ve saygı 
duyulan bir halka ile ışık saçan gerçek bir insandı.

Her ölüm için erkendir denir. Bu, insan olan her-
kesin dünyada bir ömre sığmayacak kadar çok işi ol-
duğunu, daha yapacak çok şeyi geride bırakarak bu 
dünyadan ayrıldığını ifade eder. İhsan içinse bu söz, 
herkes için söylenenden daha anlamlı, yoğun duygu-
lar ifade eden bir deyiştir. Sevgili İhsan için ölüm çok 
erken geldi. Yapmakta olduğu, yapacağı, ailesine, dost-
larına, arkadaşlarına, hastalarına karşı daha o kadar 
çok şey vardı ki...

Prof. Dr. İhsan Karadoğan bu dünyada bir yıldız 
gibi doğdu ve bizleri aydınlatarak başka dünyalara ga-
laksiler gibi büyüyerek gitti. Bilimsel becerilerinin ya-
nında insanlığı, dostluğu, mütevazi ve çalışkan kişiliği 
ile ailesi, biz arkadaşları yanında birçok hastanın da 
kalbini kazanarak aramızdan ayrıldı. Onu her zaman 
sevgiyle anacak ve özleyeceğiz.

Onu unutmayacağız. Işığı bol olsun...
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Bizi bırakıp gideli 
tam üç ay oldu. Seni bir 
daha göremeyeceğime 
inanmak istemiyorum; 
tam tersine bir gün yine 
bir arada olacağız; bili-
yorum. Aynı şehirde hiç 
yaşamadık, aynı okulda 
okumadık, aynı branşı 
seçmedik; seninle 25 yıl 
önce aynı hedefle tanış-
tık: yaptığımız işi öğre-
nelim ve ne biliyorsak 
anlatalım diye. 25 yıl 
boyunca seni defalarca 
dinledim ve her dinlediğimde bir kez daha hayran ol-
dum: ne güzel özetledi, nasıl da basitçe tanımladı diye 
geçirirdim içimden. Tabii kusur bulmak için dinleyip: 
“hah, şu konuda şöyle dedin. Öyle söyleme” dediğim-
de “bi kere de kusur koyma, kıskanç kadın” derdin. 
Kıskanmak değildi elbette ama sana imrenmemek 
mümkün değildi.

Seni anlatmak çok kolay aslında iyi ve güzel şeyleri 
sıralayınca oluyor: okumayı, öğrenmeyi, yeniliği çok 
severdin. Hiç unutmam ilk internet alışverişimi sen-
den öğrenmiştim. Her şeyi denemek, deneyimlerini 
paylaşmak senin ayrılmaz bir parçandı. Yemek yeme-
yi, gezmeyi, müzik dinlemeyi, dans etmeyi çok sever-
din. Eleştirilerini ne de güzel paylaşırdın: o yumuşacık 
sesin, sakin esprilerin, takılmaların ve ardından kah-
kahalarınla. İlk dostça ilişkimiz Adana’da başladı. Ar-
da’ya kamyon, vinç gibi lüzumsuz hediyeler bakmıştık 
güle oynaya. Dostluğumuz ilerlerken dernekle bera-
ber biz de büyüdük. Hatırlarımda o kadar çok şey var 
ki hepsi birbirinden güzel. Herkesle bir iki kötü anısı 
vardır insanın. İnanmazsın seninle yok. Birlikte ka-
tıldığımız kongreler, sempozyumlar, tatillerimiz, hoş 
sohbetlerimiz, evlerimizde ailelerimizle geçirdiğimiz 
zamanlar…..

Sen benim için çok değerliydin. Başıma bir şey gel-
se İhsan’a sorarım ya da o bana yardım eder diye düşü-
nürdüm ve bu, bana özel zannederdim. Antalya’ya gel-
diğimde gördüm: herkes seni o kadar çok seviyordu ki: 
yönetici, doktor, eczacı, hemşire, hasta, emlakçı, ban-
kacı, apartman görevlisi, kasap, ….  ne ararsan. Hep-
si seni çok seviyor ve sana çok güveniyordu. Çünkü 
herkese bir dokunmuşsun. Hepsine bir iyiliğin olmuş, 
sanki anlaşmış gibi “İhsan Hoca bir tanedir” diyordu 
hepsi de. Demek ki bana özel değildi bu düşünceler; 
sen çok güvenilir, çok hümanist, çok yardımseverdin. 
Ne çok gururlanmıştım dostum olduğun için.

Ve sen arkadaşım 
tam bir yıl önce hiç de 
sana yakışmayan bir tanı 
aldın. O lanet hastalığı 
bile esprinle geçiştirdin: 
“bari lenfoma çıkarsay-
dınız” dedin patolog 
arkadaşına. Direndin, 
dayandın, tüm yeni te-
davilere izin verdin hat-
ta bir konuşmamızda 
dedin ki “bana yaramasa 
bile tıp dünyasına katkı 
sağlayabilir”. Bu nasıl bir 
erdemdi?

Ne gani gönüllüydün. “Var işte, önemli olan sev-
diklerinle paylaşabilmek” derdin. Her yemeğe gidi-
şimizde son anda bir tuvalete gidesin tutardı, hesabı 
ödemeye bayılırdın. Kızardık, “yapma şunu” derdik. 
“Benim sevdiklerimden daha değerli neyim var” der-
din.

Seni satırlara sığdırmak çok zor İhsoş. Keşke se-
ninle daha çok zaman geçirebilseydim. Kardeşim yok, 
kardeşlerim var dedim her zaman. Sen benim için 
kardeşten öteydin: güvendin, tebessümdün, neşeydin, 
başarıydın, yetenektin, sevgiydin...

SEN ÇOK ŞEYDİN CAN DOSTUM...

İhsan Hoca Bir Tanedir!
Uzm. Dr. Nil Banu Pelit
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AİLEDEN

İhsan’la 38 yıl önce daha ço-
cuk sayılacak yaşta karşılaştık. O 
günden bu güne hayatı paylaş-
tık. Beraber büyüdük ve olgun-
laştık, öyle ki bir süre sonra aynı 
şeylere benzer tepkiler vermeye 
başladık. Birlikte çok güldük, 
çok eğlendik, sevgi dolu geçti 
günlerimiz. “İyi ki”lerimiz, “keş-
ke”lerimizden hep fazla oldu. 
İhsan paylaşımcı biriydi, güzel-
liklerin paylaşınca çoğalacağına, 
acıların paylaşınca azalacağını 
inanır ve tam olarak öyle yaşar-
dı. İlgilendiği her konuyu iyice 
araştırır, üzerinde detaylı çalışır 
ve harekete geçerdi. Hep başarılı 
olurdu. Değişik konularla ilgi-
lenmeyi severdi, çok iyi bateri 
çalar, motosiklet kullanır, sörf yapar, paraşütle atlar ve 
bütün bunları büyük bir titizlikle yapardı. Arabalarla 
ilgilenir,  hepsini denemek isterdi, bu yüzden yılda bir 
kaç kez araba değiştirdiği olurdu. Deniz ve tekne me-
rakı ise her türlü hobinin ötesinde, bir yaşam tarzıydı.  
Oluşturduğu bu hareketli yaşama herkesi dahil etmek 
isterdi. Bu sayede sayısız arkadaşımız, dostumuz oldu. 

O r g a n i z a s y o n 
kabiliyeti yüksek 
olduğu için ha-
yatımızı festivale 
çevirmişti. Biz 
şanslıydık birlikte 
dolu dolu yaşa-
dık.  Çok becerik-
liydi, üstesinden 
gelemeyeceği bir 
iş olamaz diye dü-
şünürdüm. Ben 
onun bu hastalığı 
yenmekte de ba-
şarılı olacağına 
inanmıştım. As-
lında bu konuda 
da çok güçlü dav-
randı ve çaba gös-

terdi ama maalesef yetmedi. Gidişinin ardından koca 
bir boşluk kaldı hayatımda. Yokluğuna alışmak çok 
zor... Bir yarım İhsan’la gitti. O’nu hep özleyeceğim. 
Ve onsuz, onun istediği gibi yaşamaya çalışacağım. 
Her zaman  sevgiyle ve gülen gözlerle bana baktığını 
hissedeceğim.

Paylaştıkça Çoğaldı Güzellikler
Dr. Cavidan Karadoğan

8 Ağustos...
Benim ve kardeşimin iyi bir baba, annemin iyi bir 

eş, halamın iyi bir ağabey, birçok tanıdığımızın iyi bir 
dost, tıp dünyasının iyi bir bilim insanı ve kısaca hepi-
mizin iyi bir insanı kaybettiği gün. Dünyaya gözlerini 
açtığı, doğum günü olan 8 Ağustos’ta dünyaya gözleri-
ni yumdu babam. Kelimelerle ve duygularla aram hiç 
iyi olmamıştır. Bana kazandırmış olduğu dostlukları 
ve öğretmiş olduğu değerleri ile onu hergün daha iyi 
yaşatmaya çalışıyorum. Umarım huzur içinde uyuyor-
sundur.

8 Ağustos…
Çağan Karadoğan
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İhsan’ım, adının hak-
kını veren evladım ço-
cukluğunda da nasıl biri 
olacağının izlerini taşı-
yordu. 

Her şeyi merak eder, 
çok sorular sorardı. Alı-
nan oyuncak arabaları 
iki günde halledip içini 
dışını söken çocuklar-
dandı. Sonra da hep me-
raklı oldu.

Paylaşmayı çok se-
verdi. Çocukken Pen-
dik’te daha ilkokula bile 
gitmezken üç tekerlekli 
bisikletine mahallenin 
bütün çocuklarını bindi-
rir, kırılınca kendisi tamirciye götürüp yaptırır sonra 
vazgeçmez yine arkadaşlarını gezdirirdi. Sonra araçla-
rı değişti ama bu huyu hiç değişmedi.

Her anlamda çok çalışkandı. Okul hayatı boyunca 
babası ve beni hiç üzmedi, bir kere bile çalış dediğimi-
zi hatırlamıyorum. Okurken her yaz tanıdıklarımızın 
çeşitli işlerinde de çalıştı. 

Sanatçı ruhu ve tabi yeteneği de vardı. Hatta yazın 
sanayi sitesinde çalışırken kimse yokken dükkâna ge-
len müşterilerin resmini çizip sonra gelen kişi buydu 

diye gösterirmiş. Kendi 
yaptığı çok güzel karaka-
lem, yağlı boya resimleri 
vardı eli çok yetenekliydi.

İçinde her zaman in-
san sevgisi olmuştur. 
Ailesine, arkadaşlarına, 
hastalarına hatta hiç ta-
nımadığı insanlara, ki-
min yardıma ihtiyacı olsa 
koşardı. Elinden gelenin 
en iyisini yapardı. Benim 
çok zamanlar dert orta-
ğım olmuş, yeri gelmiş 
beni o teselli etmiş, der-
dime derman olmuştur.

Velhasıl evlat sevgisi 
ile endişe ana yüreğinde 

her zaman yan yanadır, tüm anneler iyi bilir bu duygu-
yu. Nitekim bir annenin başına gelebilecek en talihsiz 
olay geldi başıma ve ben dururken evladım önce gitti. 
Bu ayrılık bana çok yaman geldi, kolum kanadım kı-
rıldı. 

Evlat çok tatlı ama yükü çok ağır. Ama inanıyorum 
zamanı gelince yeniden kavuşacağımıza, yeter ki şim-
di o bulunduğu yerde mutlu olsun, ben hasrete razı-
yım. Cennetin güzel çocuğu ben gelene kadar babanla 
birlikte huzurla dinlen…

Cennetin Güzel Çocuğu
Gülşen Karadoğan

Söylenecek sözlerin sonu yok. Dünyanın en özel 
insanı, en iyi babası. Seni çok özledim, seni çok se-
viyorum. İyi ki varsın babam. Konuşabileceğim tek 
insan, beni anlayan tek insan, her anımda destek ol-
duğun için ve beni bugünleri getirip beni ben yaptı-
ğın için, güçlü olmayı öğrettiğin için teşekkür ederim 
sana. Huzurla uyu. Seni tanıdığım için dünyanın en 
şanslı insanıyım. İyi ki sen babam.

Dünyanın En Özel Babası
Arda Karadoğan
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Kendimi bildim bileli abime duyduğum bir hasret 
vardı. Konya’da aynı şehirde olmamıza rağmen ısrar-
la yatılı okuma isteğinden dolayı abimi sadece hafta 
sonları görebiliyordum. Her pazar karşılıklı ağlayarak 
uğurladığımı ve her cuma pencerede sokağın köşesin-
den gelmesini coşkuyla bekleyişlerimi hatırlıyorum. 
Babam emekli olunca Antalya’ya taşındık ve  bu sürede 
ayrı şehirlerde kaldık ama annemin artık istememe-
si üzerine üniversiteyi Antalya yazmak zorunda kaldı 
ve tek tercih yaptı, sonrasında 6 yıl beraber olduktan 
sonra ‘ben de İstanbul’a gideceğim’ diye bana üniver-
siteyi İstanbul yazdırdı, bu sefer de hocasının iknası 
üzerine yine ihtisas için tek tercih yaptı ve o Antalya’da 
ben ise İstanbul’da kaldım, yine ayrıldık yine hasret. 

Az kişinin tanıklığını yaptığı çocukluğumuzda ya-
tılı okuldan gelirken bana getirdiği çokomilkleri, tar-
lada arkadaşlarıyla yaptığı toprak yolda zor ikna edip 
bana verdiği kendi yaptığı uzun sopası olan plastik 
arabasını sürdüğüm ama hemen elimden geri aldığı 
zamanlarımızı, arabamızla yaptığımız uzun yolculuk-
larda yolda gördüğümüz  çingenelerden beni aldıkları 
konusundaki kandırmalarını, özellikle üniversite yıl-
larında ısrarla ‘beni de götür, ben de gelmek istiyo-
rum’ demelerime rağmen hep ‘’hayır’’ diyen ama baş-
ta Cavidan abla olmak üzere arkadaşlarının istemesi 
ile suratını asıp zorla beni de götüren tipik büyük abi 
davranışlarını, yıllar geçtikten sonra ise yazları gittik-
çe genişleyen ailemizle birlikte hepimizin bir arada 
olduğu bütün planları kafasında yaptığı ama bizlerle 
çoğunu paylaşmadığı herkesi toparladığı o güzel gün-
lerimizi çok özlüyorum.

Hiç abim olmamış olabilirdi, hiç tanıyamayabilir-
dim, hiç birlikte yaşamamış olabilirdik, ama öyle ol-
madı ve bir baba gibi güven veren, iyi kalpli bir abim 
olduğu için çok şanslıyım.

Seninle yaşadığım her an benim için çok değerli 
oldu, birlikte yaşlanabilmeyi de çok isterdim. Sen, seni 
tanıyan herkesin hayatına dokunmuş hiç kaybolmaya-
cak olan yıldızımız ve benim biricik abimsin.

Benim Biricik Abimsin
Serap Nişli
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DERNEK (TKMTD) VE VAKIF (TKV) YÖNETİM KURULU

Bir İhsan KARADOĞAN vardı aramızda, değerini kıymetini ne ka-
dar bilebildik bilmiyorum. Ancak aramızdan ayrıldığında yüreklerimiz-
de buruk bir acı ile birlikte bırakmış olduğu anılarımızdaki güzellikle-
riyle hep zihinlerimizdeki tahtında oturuyor olacak.

Sevgili İhsan kardeşimle (Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon 
Derneği (TKMTD) ailesi içindeki aktiviteler sırasında tanıştım. Al al 
yanakları, sakin ve yumuşak kendinden emin söylemlerinin yanı sıra 
hoş sohbetleri ve pozitif yaklaşımları nedeniyle ayrı bir yakınlığım oldu.

Yaptığı işin hakkını vermeyi bilen, adanmışlık duygusu içerisinde 
reklam yapmadan ve ön planda olma arzusu göstermeyen kişiliği ile ve 
bunları yaparken sevdiklerini ihmal etmeyen tutumları benim üzerim-
de her zaman örnek bir davranış olmuştur.

“Yaşamayı seven, Hoş görülü, Olgun, Mütevazi” sözcükleriyle ta-
nımlayacağım sevgili kardeşim yaşamımda karşılaştığım güzel insanla-
rın başında yer alacak. Ruhun şad olsun.

Değerin Sonsuz
Prof. Dr. Gürol Emekdaş

“To be good is noble; but to show others how to be 
good is nobler and no trouble.” Mark Twain

Hepimiz “iyi” bir insan olmaya gayret ederiz, hat-
ta iyi bir insan olduğumuzu düşünürüz. Gerçek ise 
zaman ve koşulların sınamasıyla anlaşılır. İyi olmak 
gibi bir derdi olan insanlar sınandıkları bu süreçte 
kendilerini tekrar tekrar değerlendirirler. Kendi adı-
ma konuşmam çokça başarısız sınav sonuçlarım oldu. 
Bunlardan dersler çıkarmaya çalıştım ama ne kadar 
başarılı oldum, bilemiyorum. Yaşam deneyimlerimiz-
den çıkardığımız sonuçlar öğrenmenin tek yolu değil. 
Peki iyi olmayı nasıl öğrenebiliriz? Okuduklarımızdan 
mı, yoksa bize anlatılanlardan mı? Belki bunların bir 
miktar etkisi olabilir ama bence en etkili yolu hayatı-
mıza giren iyi insanlardır.

İhsan abi çalışkan, mü-
cadeleci, alanında çok yet-
kin ve bildiklerini zevk-
le paylaşan bir insandı. 
Ben, kendisinden Kan 
Bankacılığı ve Transfüz-
yon Tıbbı ile ilgili çok 
şey öğrendim. Eminim 
tanıyan herkes onun yal-
nızca iyi bir öğretmen 

değil, iyi bir insan olduğuyla ilgili ortak bir düşünce-
ye sahiptir. Evet İhsan abi iyi bir insandı ama bunun 
ötesinde “nasıl iyi bir insan olunuru gösteren” iyi bir 
öğretmendi. İyi bir öğretmendi çünkü gösterdiği hiç-
bir şeyi öğretmek için yapmadı. Özgür bir akla sahipti, 
gördüğü yanlışı eleştirmekten çekinmezdi. Dedikodu 
yapmazdı, yüzünüze söylerdi. İçtenliğinden kuşku 
duymadığınızdan en ağır eleştirisi bile sizi incitmezdi. 
Ona duyduğum güven çok farklı ortamlarda defalarca 
sınandı, bir kez bile zedelenmedi. Alçak gönüllüydü, 
hepimizi zehirleyen kibirden onda eser yoktu. Bon-
kördü, paylaşırken bir kez bile tereddüt ettiğini gör-
medim. Kastettiğim yalnızca maddi şeyler değil, sev-
gisini, bilgisini cömertçe paylaşırdı.

Hayatınıza uyarlayabildiğiniz kadarını öğrenmişsi-
nizdir. Ben ondan ne 
kadar öğrenebildim, bil-
miyorum. Kesişen hayat 
çizgilerimizin bana ka-
zandırdıkları için ken-
dimi şanslı sayıyorum. 
Amansız hastalığını öğ-
rendiğim andaki acıyı 
unutmuyorum, unuta-
mıyorum…

Alçakgönüllülük Abidesiydi
Dr. L. Tufan Kumaş
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Onu sempozyum-
lar nedeniyle Anadolu 
yollarındaki seyahatle-
rimizde daha yakından 
tanıma fırsatım olmuş-
tu. Konuşmacı olarak 
geniş katılımlı bu top-
lantılarda sıklıkla yer 
almıştı. Kürsüde her za-
man çok rahattı. Anlaşı-
lır cümlelerle konuşma-
sını yapar, dinleyenleri 
kendine hayran bırakır-
dı. Bildiklerini başkala-
rına aktarmada ustaydı. 
Kendi uzmanlık alanı dışındaki konularda da oldukça 
bilgiliydi. Ekonomi, tarih, felsefe, spor ve sosyal konu-
larda sanki önceden çalışmış gibi benim duymadığım, 
bilmediğim hususlarda rahatlıkla konuşurdu. Teknik 
detaylarda inanılmaz donanımlıydı. Akşam yemekle-
rinde derin sohbetlerimiz olurdu. İhsan için bir yakış-
tırma veya tanımlama yapılması istense benim favo-
rim “Bilge Adam” olurdu. 

Akademik görevini üniversitede sürdürürken Der-
neğimizin faaliyetlerine de aktif olarak katıldı. Komis-
yonlarda ve kongre kurullarında yer aldı. Ülkenin bir-
çok şehrinde düzenlenen sempozyumlarda görev aldı 

ve günlük hayatını 
aksatmasına, aka-
demik takvimini 
zorlamasına rağ-
men hiçbir zaman 
bundan şikayetçi 
olmadı. Özveri, 
yardımseverlik, ça-
lışkanlık onun göze 
batan vasıflarıydı.  
Yönetim Kurulu 
toplantılarında he-
pimiz onun söyle-
diklerini pürdikkat 
dinler, yenilikçi ve 

çarpıcı fikirlerini alkışlardık. Sorunlara pragmatik 
yaklaşımları hep akılcı çözümler göstermesi ile son-
lanırdı.

Son yıllarda maalesef İhsan gibi yetenekli, bilgili, 
yaratıcı, çalışkan ve paylaşmaktan mutluluk duyan 
bilim insanlarını görmekte zorlanır olduk. Onu çok 
özleyeceğim ve her zaman örnek bir kişilik, nadir bir 
yetenek, iyi bir baba ve vefakar bir dost olarak hatırla-
yacağım. 

Rahat uyu sevgili dostum, seni her zaman özlemle 
yad edeceğim. Kim bilir, belki bir gün kozmosta ruh-
larımızın molekülleri buluşur, hasret gideririz…

Bilge Adam
Uzm. Dr. Reha Masatlı

Sevgili kardeşim, seninle  tanıştığımız 1996 yılın-
dan bu yana 25 yıl geçmiş. Oldukça uzun gibi görünen 
bu süreye baktığımda daha dün gibi geliyor. Sen ve 
tüm TKMTD ailesi, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon 
Tıbbı alanında birlikte ne çok emek harcadık. Birlikte 
yaşadığımız yurt içi ve yurt dışı kongreler, bazıların-
da birlikte olduğumuz ülkemizin çeşitli köşelerinde 
derneğimizin düzenlediği sempozyumlar genelde 
hepimizin ama özelde senin çok emek verdiğin çalış-
malar oldu. Hele de sempozyumlarda Duran hocayla 
aranızdaki Galatasaray-Fenerbahçe göndermeleri ve 
atışmalarınız çok renkli anlardı. Dostluğun, nezake-
tin, hümanist ve sıcak kişiliğin anılarımda yaşam bo-
yunca yaşayacak. Her ölüm erken derler ama senin 
kaybın gerçekten çok erken oldu. Ülkemize katacağın 
çok önemli değerler vardı daha. Seni çok özleyeceğim 

sevgili Kardeşim, ruhun şad, mekanın cennet olsun, 
ışıklar içinde uyu.

Nazik, Hümanist ve Çalışkan
Prof. Dr. Okan Töre 
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Sevgili İhsan, 

‘Adaletli olmak, akıllı olmak, cesur olmak’ insanın 
sahip olması gereken temel erdemler olarak belirtil-
mektedir. İnsanın sahip olması gereken bu erdemlere 
Aristoteles bir erdem daha eklemiş: ‘doğru ölçüyü ko-
rumak.’

Doğru ölçü, dürüst olma, samimi olma, neşeli 
olma, adil olma, vicdan sahibi olma, dost olma gibi 
erdemlerin bileşimi olarak tanımlanmaktadır. Sevgi-
li İhsan, adil, akıllı ve cesur olmanın yanı sıra doğru 
ölçüyü her zaman, her işinde, her ilişkisinde koruyan 
birisiydi.

İnsanın son yolculuğunda ona sadece yaşamı bo-
yunca yaptığı iyi işler eşlik edermiş.  

Sevgili İhsan, yaşamı boyu hep iyi işler yapmayı 
başaran çok değerli sevgi dolu bir eş, çocukları için 
ideal bir baba, gerçek bir dost, arkadaş, hastalarına şifa 
dağıtan bir hekim, yenilikçi bir bilim adamı olmuştur. 
Hiçbirimiz bu dünyadan giderken yanımızda hiçbir 
şey götüremeyeceğimizi biliyoruz, ama sen yaşarken 
sevgili ailen, hastaların, mesleğin, bilim dünyası, dost-
ların ve arkadaşların için o kadar güzel şeyler yaptın ki 
bu yaptıkların seni hepimiz için ölümsüz kıldı. Yap-
mış olduğun bu iyi işler, TKMTD camiası, hastaların 
ve ülkemiz için büyük ve unutulmaz hizmetlere dö-
nüştü. 

Sevgili İhsan hayatını doya doya yaşamıştır. Dost-
luklarıyla, başarılı meslek hayatıyla ve başarılı aile ha-
yatıyla insanların kalbine dokunmayı bilmiştir. 

Sevgili İhsan, kuşlar uçarken arkalarında hüzün-
ler bırakırlarmış. Sen doğduğun gün olan 8 Ağustos’da 
bir kuş gibi sonsuzluğa uçup giderken geride kalanları 
derin acılar ve hüzünler içinde bıraktın. Seni tanıyan 
geride kalan yaşayanlar yaşamları boyu seni kalplerin-
de yaşatacaklardır. Gittiğin sonsuzlukta ışıklar içinde 
huzurla uyu.

Hepimiz için çok değerli olan, aziz hatıran önünde 
sevgi ve saygıyla eğiliyorum.

Bıraktığın Sonsuz Işık
Doç. Dr. Rukiye Berkem

İnsan yaşamında farklı nedenlerden dolayı özel 
olan kişiler vardır. İhsan’ı yaklaşık 46 yıl önce tanı-
dım. 20 yıl aradan sonra yollarımız yine kesişti. 

Sakin ama hınzır şakacılığı, bilgi ve akıl ile karar 
vermesi, disiplinli ve tutarlı kişiliği, vatanseverliği 
lafla değil TKMTD’nin en önde çabalayanı olarak İŞ 
ile göstermesi  benim için “yedisinde ne ise yetmi-
şinde de o” deyişinin kanıtı olmuştur. 

Çok erken bir yaşta aramızdan ayrılması tüm 
dostları gibi beni de derinden üzdü. Mekanı cennet 
olsun. İnanıyorum ki geride bıraktığı insan, doktor, 
hoca kimliği ile yeni “İhsan Karadoğan” lara rol mo-
del olacaktır.

7’sinde Neyse 70’inde de O
Dr. N. Nuri Solaz
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Kaybettiğimize halen 
inanamadığım sevgili 
İhsan’ımızı TKMTD ve 
TKV sayesinde tanıdım. 
Tanışır tanışmaz içinizin 
ısındığı bir insan, ben de 
öyle hissettim. İnsan iliş-
kileri hep sıcak ve içten-
di. İnsan hep mi güler 
yüzlü olur!?... Toplantı-
larda, sempozyumlarda, 
kongre ve kurslarda bir-
likte çalıştık. Her konu-
yu sade, basit, doğrudan 
ve objektif olarak ele ala-
bilen, son derece man-
tıklı düşünen, lafı evirip 
çevirmeden konuşan 
biriydi. Bu yönünü hep 
çok sevdim, saygı duy-
dum. İhsan için geçmiş zaman kullanmak çok acı… 
Kimseyi de kırmazdı. Parlak zekâsının göstergesi, son 
derece espriliydi. Ve bu espri yeteneğini, güler yüzü-
nü, pozitif enerjisini olağanüstü sunumlarına da ak-

tarırdı. İhsan’ın bütün 
sunumları olağanüstüy-
dü, izlemeye doyulmaz-
dı. Mesleki ve bilimsel 
başarıları yanında, en 
önemli özelliklerinden 
biri her hücresinde ta-
şıdığı yaşam sevinciydi. 
O kadar işinin arasın-
da hep yaşamdan zevk 
almayı, yaşamı renk-
lendirecek güzel şeyler 
yapmasını bildi. Adeta 
ömrünün kısa olacağını 
biliyor gibi, çevresinde 
sevdikleriyle yaşamını 
rengârenk sürdürdü. Bu 
yönü bir yandan beni te-
selli ediyor, bir yandan 
da ölümü ona hiç yakış-

tıramamama neden oluyor. Tesellim onu böyle büyük 
bir sevgiyle ve sadece güzel anılarla uğurlayabilmemiz.

Kimseyi Kırmazdı
Doç. Dr. Yasemin Heper
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İhsan’la ilgili ilk aklıma gelen; yönetim kurulu ve 
mütevelli heyeti toplantılarında her önemli konu gö-
rüşüldüğünde ve fikirler paylaşılmaya başlandığında, 
ne diyeceğini, nasıl bir değerlendirme yapacağını me-
rakla beklediğim, dinlediğim kişilerin başında geliyor 
oluşu... Duygu, düşünce, bilgi, fikir, eğlence… çok 
alışverişimiz oldu; güldük, eğlendik, öğrendik, çalış-
tık, konuştuk, tartıştık, kafa yorduk, şaşırdık, paylaş-
tık… Keşke çok daha fazlası olsaydı; beraber yol al-
mak her zaman çok, çok güzeldi.

Alabildiğine zeki, ileri görüşlü, akıllı, pırıl pırıl bir 
insan; bilim insanı… Tam da arkadaşınız olmasını is-
teyeceğiniz.. Aynı zamanda çok eğlenceli… Her gala, 
dostlarla her buluşma özel; mesafelerden, yoğunluk-
lardan sıyrılıp her toplaşmamız özel, hep ilk buluşma 
tadında… İçinde olmayanların anlayamayacağı, fark 
edemeyeceği kadar özel…

Güzel gülüşü, gülen gözleri, her zaman bir mik-
tar kırmızı yanakları; nihayet son yıllarda az da olsa 
gerçek yaşına ulaşan görüntüsü hep içimi aydınlattı; 
kendimi iyi hissettirdi; hep “orda, bir dost var uzakta” 
dedirtti…

İstanbul’a Dernek ya da Vakıf her toplantıya gidişte 
geliyor mu diye ilk sorulan, ilk aranan kişilerden…

Arkadaşı, dostu olmaktan hep zevk aldım; gurur 
duydum; zaman içinde şöyle de bir anı her görüş-
memizde espri olarak geçti aramızda… Eski yıllarda, 
İhsan ile Cavidan’ın dostluklarını pek güzel yaşama-
ya başladığım dönemlerde, bir Güney Afrika ISBT 
kongresinde, onlar oğulları Çağan’ın da olduğu bizim 
ekiple birlikteler. Ben farklı bir ekiple gelmişim; lokal 
koşullarla ve ekip dinamikleri ile ekibimden pek ayrı-
lamıyorum; bizim ekiple de pek birlikte olamıyorum... 
Bu duruma Çağan noktayı koydu: “Esra, Esra dediği-
niz bu mu ya” diye.. Ondan sonra benim adım “Esra 
bu mu yaa” kaldı.

Birlikte birebir çalıştığımız bir temel kursta Banu, 
Hüsnü, İhsan ve Nuri ekip olmuş ve kursu baştan sona 
birlikte yürütmüştük. Daha önce, daha sonra nicele-
ri oldu tabii.. O kurs esnasında immünohematolojide 
bazı incelikli noktaları benden öğrendiğini ifade et-
miş olması hep gururumu okşadı.. Gel Antalya’da kan 
bankasında birlikte çalışalım dedi; kısmet olmadı. Ha-
yatımı daha sık gözden geçirdiğim, anlamlandırmaya 
çalıştığım dönemlerden geçiyorum. Ölüm bu dünya 
için bir son; ama başka bir dünya için de bir başlan-
gıç…İnanıyorum.. İhsan çok insanın hayatına dokun-
du; hastaları zaten fazla fazla yeterli... Son anına kadar 

bu dünya için bir şeyler yaptı, katkı verdi, Covid 19’u 
bile ne çok yorumladı… Tüm bunların sevgili dostu-
mun, güzel arkadaşımın öbür dünyasını da pırıl pırıl 
aydınlatmasını, huzur içinde uyumasını tüm kalbimle 
diliyorum. Aramızdan bu kadar erken ayrılması bilim 
için, dostluk için; dostları, hastaları, bu ülke ve en çok 
da biricik ailesi için çok çok büyük bir kayıp; elden bir 
şey gelmiyor... Cavidan’ın söylediği gibi, ne yazık ki 
mucize gerçekleşmedi..

Hayat arkadaşı, biriciği Cavidan onun emaneti, her 
zaman can dostum ve arkadaşım; ondan bize kalan 
anılar, dostluk ve bütün güzel duyguların temsiliyeti…
yadigarı. Bu dünyada çok çok işleri yoluna koydun, 
dinlen biraz öbür tarafta sevgili dostum…

Bir Dost, Kalp Yakınlığında
Doç. Dr. Ayşe Esra Karakoç   
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Yirmi yılı aşkın sürey-
le ailece birlikte olduğum, 
son yedi yılı da dolu dolu 
yaşadığım sevgili arkada-
şım.

Onun sevdiği şekliyle 
bir fincan kırmızı şarap 
eşliğinde yazıma başlıyo-
rum.

İhsan hakkında bir-
şeyler yazma teklifi gel-
diğinde Antalya’daki ar-
kadaşları ve yakın çevresi 
ile kısa sohbetlerim oldu. 
Herkesin ortak kanaati 
iyi insan olduğu şeklin-
de idi. İyi kelimesi ona 
çok yakışıyor, çünkü yıl-
lardır aynı şehirde yaşa-
yan bir kişinin böylesine 
sevilmesi, hakkında hiç 
farklı bir değerlendirme 
olmaması çok güzel. İh-
san Hoca çevresinde hep 
kendisinin değer verdiği insanlar ile birlikte olmuştur, 
aksi olduğunda ise sessizce ilişkisini keserdi. 

Dostları ve arkadaşları hep ön planda idi. Antal-
ya’dan yolu geçen tüm dostları ya onun evinde kalır ya 
da mutlaka sofrasına misafir olurdu.

Her zaman her şeyin iyisini yapardı, yaşamında ve 
davranışlarında hiç sahtelik yoktu. Bireysel sporların 
çoğunu bilerek, düzenli olarak yapardı. Fırsat bulduk-
ça yürür, motora biner, yüzer, dalar ve yelken yapardı. 
İyi bir denizci idi. Tekne ve tekne ekipmanı alacaklar 
ondan fikir alırlardı. Zaten hemen her konuda bilim-
sel düzeyde bilgisi vardı. Hiçbir sohbetin dışında kal-
mazdı.

Çok iyi ders anlatır, seminer verirdi. Sanıyorum 
bunun sırrı, yaptığı konuşmaların çalışmalarını zaten 
kendisinin yapmış olmasıydı. Bu nedenle neyin önem-
li olduğunu, nerede vurgu yapılacağını  çok iyi bilirdi.

Doğru bir insandı, onun yanlış yapacağına kimse 
inanmazdı. Özellikle çalışma arkadaşları ve hastaları 
ona çok güvenirlerdi. Hastanede onun direktifleri hiç 
tartışılmaz, hemen kabul görürdü. Hastaları ve hasta 
yakınları ile çok konuşmazdı, ancak sessiz iletişim sa-
yesinde onu çok severler ve güvenirlerdi. Onun kont-
rolündeki çocuğunu kaybeden bir anne “artık daha 

rahat olacağını, çünkü 
İhsan Hoca’nın kendi ço-
cuğuna orada sahip çıka-
cağını” söylüyordu. 

Kişisel olarak, beni 
çok etkilediğini belirt-
mek isterim. Başkaların-
dan farklı olarak, hem iş, 
hem aile hem de farklı 
çevrelerde ortak arka-
daşlarımızın olduğu bir-
likteliğimiz oldu. Çok 
anı biriktirdim. Birçok 
konuda onu örnek aldı-
ğımı söyleyebilirim. Sa-
nıyorum iyilik, doğruluk, 
asalet, çalışkanlık, güven, 
sevgi gibi güzel kelimeler 
onunla bağdaştırılacak-
tır. Beni en çok etkileyen 
kendine zaman ayırma 
konusudur. Sevdiği şeyle-
ri yapma konusunda aşırı 
becerikli idi. Ben de bun-

dan sonraki yaşantımda içinde sadece ben olan, bir-
şeyler yapma konusunda çaba göstereceğim.

İş hayatımda en rahat dönemi geçirdim. İlk defa 
konuyu bilen, beni anlayan bir patronum oldu. Böyle 
bir uyumu tekrar yakalar mıyım bilmiyorum, umarım 
kurduğu sistem kişisel kaprisler nedeniyle bozulmaz.

Canım sıkkın, içim buruk… Kabullenmek zor. 
Ama yaşam bizler için devam ediyor. Ben bardağın 
dolu tarafından bakmaya çalışıyorum. İyi ki Antalya 
ya gelmişim, iyi ki Karadoğan ailesi ile bu kadar yakın 
olmuşum, iyi ki İhsan’ı tanımışım. 

Onun kısa ömrüne rağmen, normalde bir insanın 
200 yılda yapacağı gibi dolu dolu yaşamış olduğuna 
inanıyorum. 

Şarabım bitti, son yudum senin için…

Örnek Aldığım Arkadaşım
Uzm. Dr. Hüsnü Altunay
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Sevgili  İHSAN KA-
RADOĞAN kardeşim 
ile ilk tanışmamız 1984 
yılında Antalya’da Ak-
deniz Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde oldu. Ben 
Çocuk Sağlığı ve Hasta-
lıkları Ana Bilim Dalın-
da son yıl asistanıydım, 
İhsan kardeşim 3. sınıf  
öğrencisiydi. Kepez’de 
hastaneye beyaz ön-
lükleri ile geldiklerinde 
çok heyecanlı, meraklı, 
sorgulayan  bir öğrenci 
olarak tanımıştım. Ben, 
1994 yılında, Antal-
ya Devlet Hastanesinde Talasemi Merkezini kurmak 
için, tekrar Antalya’ya döndüğümde, İhsan kardeşim 
hematoloji yan dal eğitimine devam ediyordu. Bu ve-
sileyle her hafta hastalar ile ilgili toplantılar ve görüş 
alışverişlerinde bulunuyorduk. 1998 yılında sevgili eşi 
Dr. Cavidan Karadoğan’ın da bizim Talasemi ekibine 
katılmasını önerdi, ben de memnuniyetle kabul ettim, 
böylece talasemi ailesinin bir üyesi olmuşlardı, ortak 
çalışmalarımız ve sosyal beraberliğimiz daha da art-
mıştı.

1996 yılında kurmuş olduğum Akdeniz Kan Has-
talıkları Vakfında, 2002 yılında mütevelli üyesi olarak 
çalışmalara başladı. Vakfımız tarafından 2000 yılında 
başlatılan Uluslararası Talasemi Yazokulu kongrele-
rinde hep konuşmacı olarak görev aldı, vakfımızın 
talasemili aileler ile yaptığı sosyal toplantılarda hep 
ailelere destek oldu.

2006 yılında profesörlük kadrosunu beklerken  
TKTMD ekibi olarak Cape Town’da düzenlenen ISBT 
kongresine gitmiştik.  Safari turlarında eşi Cavidan 
ve oğlu Çağan ile beraberdi, çok keyifli bir organizas-
yondu ve çok eğlenmiştik, Afrika’dayken profesörlük 
haberini alınca nasıl mutlu olmuştu ve orada hep be-
raber kutlamıştık, unutamadığımız anılardan biriydi.

2009-2010 yılları arasında Vakfımızın başkanlığını 
yürüttü, AKM’de 2010 yılbaşında  organize ettiği özel 
şov programını yine vakfımızın üyesi, rahmetli Tayfun 
Talipoğlu ile hayranlıkla izlemiştik, Tayfun Talipoğlu, 
hocam vakfı usta ellere teslim etmişsin harika bir in-
san, harika bir organizasyon  diye övgü ile bahsetmişti.  

2006 yılında düzenlediğimiz 4. UTYO kongresin-
de (resimde görüldüğü gibi) Talasemi eğitimlerinde  

her zaman olduğu gibi, 
Mahmut Hoca ve Ra-
mazan Hoca ile birlikte 
İhsan kardeşimiz de hep 
yanımızda idi. 

Anadolu illerinde ya-
pılan TCSB-TKV-TK-
MTD Kan ve Kan ürünleri 
Transfüzyon Uygulamaları 
Sempozyumlarında, İh-
san kardeşim transfüz-
yon komplikasyonlarını 
anlatırken, Galatasaraylı 
olarak, kanın Sarı (Plaz-
ma) ve Kırmızı (Eritrosit) 
komponentlerini överken 
Fenerbahçe’ye sataşmadan 

geçemezdi. Toplantıyı izleyenler Fenerbahçeli mes-
lektaşlarımız bozulurdu çok güzel bilgiler verdi şu 
Fenerbahçe’ye çatmasa daha iyi olurdu derlerdi. Tabi 
sempozyum moderatörü sevgili başkanımız Ramazan 
Uluhan bir yorum ile ortamı sakinleştirir sonra ben  
Fenerbahçeli olarak konuşmaya çıkacağım için bana 
bazı tüyolar verirdi. Bunlardan en ateşlisini 28 Şubat  
2007 tarihinde Aydın’da yaşadık. İhsan kardeşim ko-
nuşması sonrası çok güçlü alkışlar  ile yerine oturdu, 
ancak salondan homurtulu sesler geliyordu, ben bunu 
nasıl telafi ederim derken moderatörümüz  Ramazan  
tüyo verdi, Galatasaray Kayserispor’a yenilmişti, onu 
“Erciyes’te çıkan fırtınada arslanlar kaybolmuş” slaytı 
olarak kullandım, son slaytta Atatürk’ün Fenerbahçe 
rozetini takmış resmini kullandım, böylece  salondaki 
Fenerbahçeli meslektaşlarımızdan yoğun alkış alarak, 
İhsan kardeşimin salvosunu bu şekilde gidermiş ol-
duk.

TKV-TKMTD kongrelerinde yıllardan beri hep 
birlikte olduk. Birçok makaleye birlikte imza attık. Son 
anılarımızdan önemli bir tanesi de Antalya Genetik 
Tanı Merkezinin bilimsel sunularıydı. Benim sunucu-
luk yaptığım Akdeniz Radyo Televizyonda 19.03.2015 
tarihinde İhsan kardeşim ile, “Kök Hücre Nakli ve 
Hücresel Tedaviler “konusunda keyifli bir sohbet yap-
mıştık ve program çok reyting almıştı.

Otuz altı yıldan beri tanıdığım değerli kardeşim ve  
bilim insanı insanlığa daha çok hizmet ve bilime  daha 
çok katkılar yapacağı dönemde aramızdan erken ayrıl-
dı. Işıklar içinde uyusun…

Alkışlar Senin İçin
Prof. Dr. Duran Canatan  
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Seninle ilk kez karşılaşmamız 
ve tanışmamız, TKMTD’nin kuru-
luş aşamasında Sevgili Nuri Solaz 
ile birlikte İstanbul‘a geldiğimiz ve 
derneğin ilk kuruluş genel kurulu-
na katıldığımızda oldu. Daha önce 
Nuri bana senin hakkında kısaca 
bilgi vermişti. İlk toplantımızda 
bir araya geldik ve tanışma olana-
ğını bulduk.

Daha ilk karşılaşmamızda san-
ki birbirimizi daha önce tanıyor-
muş gibi sana karşı çok samimi, 
içten gelen bir sevgi ve saygı duy-
gusu hissetmiştim. Sen çok saygılı 
ve rahat biçimde davranıyordun. 
Konuşman o kadar cana yakın-
dı ve içtendi ki sana hemen içim 
ısınmıştı. Kendin hakkında sami-
mi bir şekilde bilgi verdin. Benim-
le bu dernek çatısı altında birlikte 
olmaktan çok mutlu olduğunu, 
derneğimizin bir aile gibi oldu-
ğunu söyledin. Ben de senin gibi 
genç arkadaşlarla birlikte TKMTD 
çatısı altında bu ailenin bir bireyi olmaktan mutlu ol-
duğumu ve gurur duyduğumu belirttim. Hani ilk ta-
nışmada insanın kanı ısınır ya işte öyle bir duyguyla 
seninle tanışmış oldum.

Daha sonraları TKMTD’nin hemen her toplantı-
sında seninle karşılaşır ve sohbet ederdik. Kalabalık 
arasında beni görünce hemen yanıma gelir hatırımı 
sorardın. Benim de topluluk içinde gözlerimin aradığı 
kişilerden biriydin.

Sevgili İhsan, seninle TKMTD kongrelerinde ver-
diğin konferansların birkaçında oturum başkanı ola-
rak görev almak onurunu paylaştım. Senin konferans-
ların ya da bildirilerin, kongrelerimizin her zaman 
aranan, beklenilen, zevkle dinlenen ve büyük katılımı 
olan konferanslar arasındaydı. Konularını çok iyi ha-
zırlar ve güzel, öğretici, kimileri yaratıcı slaytlar hazır-
lar çok temiz anlaşılır bir dille dinleyenlere yansıtır-
dın. Zamanın nasıl geçtiğini anlamazdım. Zaten sen 
son slayt hocam der ve konuşmanı bitirirdin. Ben de 
senin sunduğun değerli bir konferansın oturum baş-
kanı olmaktan büyük onur ve gurur duydum.

Sevgili İhsan Karadoğan hocamın araştırmaya da-
yanan, eğitici, öğretici slaytlarla ve güzel bir dille sun-

duğu konferansları her zaman hatırlayacağım ve ara-
yacağım.

Sevgili İhsan kardeşim, her zaman içten saygı 
gördüğüm, sevdiğim ve saydığım, tanımış olmakla 
övündüğüm ve gurur duyduğum bir kardeşim, bir 
meslektaşım ve sevdiğim bir arkadaşımdın seni unut-
mayacağım.

TKMTD ve TKV çalışmalarına çok yararlı, yadsı-
namayacak katkılarda bulundun, ülkemizin yetiştirdi-
ği saygın bilim insanlarından biriydin. Seni tanımak-
tan gurur duyuyorum.

Seni unutmayacağız, nurlar içinde uyu.

Seni Tanımanın Gururuyla
Prof. Dr. Şükrü Cin
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ARKADAŞLARDAN

İhsan’la ortaokul 
ikinci sınıfta, Konya 
Anadolu Lisesi’nde 
tanıştık. Yatılı okulda 
herkes arkadaş olur, 
ama yine de bir çekir-
dek grup vardır. İhsan 
baştan itibaren benim 
çekirdeğin tam göbe-
ğinde yer aldı. Sonra 
da yeri hiç değişmedi. 
Hayata birlikte başla-
dık ve kol kola devam 
ettik. Çocukluktan 
beri sağımda, solum-
da, önümde, arkam-
da, hep yanımdaydı. Birlikte ne çok şey yaşadık,  ne 
çok şey paylaştık. Pek çok kişi gibi, benim de en mutlu 
olduğum anlar O’nunla birlikte geçirdiğim zamanlar-
dı. Ne kadar doluydu ve vericiydi, ne varsa paylaşırdı.

Hep olumlu, hep motiveydi. Pratikti, pragmatikti. 
Temiz, titiz, planlıydı. Doğru anlar, çok iyi anlatırdı. 
Muhteşem bir öğreticiydi. Sadece Hematoloji profesö-
rü değil, hayat bilgisi hocasıydı. Çare bulucuydu. So-
run çıkarmaz, çözüm üretirdi.

Etrafındakilerin sorunlarını da bir çarpıda çözüm-
lerdi. Becerikli olmadığı bir konu yoktu. Her zaman 
bir projesi olurdu ve hep gerçekleştirirdi.

Çevresindekileri mutlu eder, bundan zevk alırdı, 
sanki mutluluk saçmak için doğmuştu.

Benim dahil olduğum 
lise ve üniversite grubu dı-
şında pek çok arkadaş gru-
bu vardı. Bu gruplar onun 
etrafındaki halkalardı. 
Olimpiyat halkaları gibi; 
ortadaki halka İhsan’dı.

Dolu dolu yaşadı. Sev-
gili Cavidan’la kurduğu 
hayata gıpta edilirdi. Eğer 
“nazar değmesi” diye bir 
şey varsa işte o oldu. Ta-
kımın en değerli parçası 
kırıldı. Hızlı yaşadı, genç 
öldü, yakışıklı gitti. Ardın-
da yeri doldurulamayacak 

büyük bir boşluk bıraktı. Hayatımıza yaptığı katkılar 
için ne kadar teşekkür etsek azdır.

Yaşarken ve ölüme giderken nasıl da beyefendiydi. 
İçindeki fırtınalara boyun eğmedi, dik durdu. Yoklu-
ğunu bile sükunetle organize etti. Maalesef ilk defa bu 
bizi kadar mahzun ve çaresiz bıraktı. Acımızı taksitle-
re bölse de azaltamadı. 

Ben O’nu çok sevdim, saydım. Arkadaşım olduğu 
için hep gurur duydum. Minnetarlığım, sevgim, say-
gım asla bitmeyecek. Geriye her geçen gün büyüyen 
bir özlem kalacak.

Ne mutlu ki arkadaşı olmuşum, iyi ki vardı ve biz 
yaşadıkça hep varolacak.

Mutluluk Saçan Adam
Prof. Dr. Recep Has

Hep doğruydun, dürüsttün, çalışkandın, kibardın, 
kontrollü ama içtendin... Dostluğu ve paylaşmayı çok 
severdin... Yüzün hep gülerdi, hayata hep olumlu ba-
kardın... Gülen yüzünün ardındaki stres ve sıkıntıları 
hiç yansıtmadın... Kısa hayatına çok büyük başarılar 
sığdırdın. Çok insan sayende sağlığına kavuştu, çok 
insana yardım eli uzattın... Karşındakine arkadaşın da 
olsa hastan da olsa saygı ve sevgi ile yaklaşırdın... Bana 
karşı ise gösterdiğin dostluğu kelimelerle ifade etmem 
imkansız... Şanslıyım ki hayat bizi buluşturmuş... Hep 
denir ya en iyiler en erken gider.. Öyle oldu... Rahat 
uyu kardeşim... Seni hep gülen yüzün ile hatırlayaca-
ğım... Hep kalbimizdesin..

Şanslıyım ki…
Şeref Öğretmenoğlu
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Tıp fakültesine yeni 
başlamıştık. Biyolojiden 
birinci vize yapılmıştı. 
Ben sınava girememiş-
tim, evin diğer eleman-
ları Mutlu, Ahmet ve 
Önder de yanlış hatırla-
mıyorsam çakmışlardı. 
Hiçbirimiz biyolojinin 
‘b’sini bilmiyorduk. İçi-
mizden biri dedi ki “ İh-
san’ı çağıralım da şu işi 
bize bir anlatsın”.

Öyle yaptık. Bir pa-
zar günü İhsan geldi ve 
hücrenin ne olduğun-
dan başladı, DNAdan 
devam etti, protein sen-
tezinden çıktı. Öyle tane tane, öyle net, öyle anlaşılır 
şekilde açıkladı ki biyolojiyle evvelce hiç tanışıklığım 
olmamasına rağmen konunun yabancısı değildim 
artık. Durumdan çok memnun olmuş, öğreticiliğine 
hayran olmuştum. “Sen profesör olacak adamsın” de-
dim. Bilmez miyim adamımı? Tahmin etmek zor de-
ğildi, o hoca doğmuştu zaten.

Aşağıdaki yazıyı da İhsan kemoterapi altındayken 
yazmıştı

TERCİHLER ÖNEMLİDİR
Aslında Antalya’ya yaz gelmiş ama biz takvim bazlı 

yaşadığımız için bunu pek algılayamamışız. Dün stan-
dart kemoterapimi aldıktan sonra akşam eve döndüm 
ve gece 11 gibi yattım. Gece 02 gibi bir sivrisinek vızıl-
tısı ile uyandım. Önce rüya görmüş olmalıyım dedim 
ve tekrar uykuya dalmak üzereyken yine aynı vızıltıyı 
duydum. Bu sefer de dışardan gelen bir araç sesi ile ka-
rıştırıyorum diye düşündüm ama sesi daha yakından 
tekrar duyunca sivrisinek olduğundan emin oldum. 
Maalesef sivrisinek vızıltısına karşı acayip takıntım 
var. Bu durumu obsesif kişilik yapısı taşımayan Sinan 
ve İbrahim gibi kişiler anlayamayabilir ama ben bu 
sesi bir kere duydum mu artık onu yok etmeden asla 
uyuyamıyorum. Ben de can havli ile ışığı açtım ama 
yatak odalarının klasik loş ışığında tabii ki görmek 
mümkün olmadı, Cavidan’ı da uyandırmak dışında 
bir işe yaramadı.  

Ama bu tür durumlar için hazırlıklıyım ve önceden 
geliştirmiş olduğum bazı taktiklerim var, ben de he-
men uygulamaya koydum. Önce yorganı başıma ka-
dar çektim ve yan döndüm. Böylece sivrisineğin sok-

mak için iniş yapacağı 
alanı daraltmış oldum. 
Bu arada üstte kalan ko-
lumu da çok dikkatli bir 
şekilde iniş alanına sine-
ği ürkütmeden yaklaştı-
racak özel bir konuma 
getirdim ve beklemeye 
başladım. Ardındaki 
hamle ise sizin de kolay-
ca tahmin edebileceği-
niz gibi sinek iniş yapar 
yapmaz sert bir tokat 
atmak. Teorik olarak 
kolay gibi gözükse de 
aslında hiç de kolay bir 
şey değil. İlk başlarda 
ancak 10-12 denemeden 

sonra öldürmeyi başarabiliyordum ama zamanla de-
neyimim arttı ve son zamanlarda genelde 2-4 tokatla 
sortileri karşılayabilir oldum. Bu sefer başka bir de-
zavantajım da vardı ama bunun sonradan aslında bir 
avantaj olduğunu da dün gece deneyimlemiş oldum. 
Kemoterapi nedeni ile saçlarım dökülmüş olduğu için 
sivrisinek için daha büyük bir sorti alanı yaratılmış 
oldu. Avantaj bunun neresinde diye soracak olursanız 
onu da anlatayım: Dün gece 2 sorti benim açımdan 
başarısızlıkla sonuçlandı ve bu arada elimi daha etkili 
olabilmek için dışarda tutunca oluşan kaşıntı nede-
niyle sivrisineğin soktuğunu anladım. Bu yenilgi ve 
ezilmişlik hissi uykumu iyice kaçırınca daha bir hırsla 
sortileri bekler oldum ama sinek bir türlü gelmedi. Bu 
arada konunun başlığı neden “Tercihler Önemlidir” 
diye merak etmiş de olabilirsiniz. Anladım ki sinek 
beni sokmak yerine Cavidan’ı sokmayı tercih etmiş 
olsaydı belki de hala yaşıyor olacaktı. Beni sokması 
onu hayatının en büyük yanlış tercihini yapmasına yol 
açtı. Beni soktuktan sonra emdiği kandaki kemoterapi 
ilaçları nedeni ile hakkın rahmetine kavuştu. Bir süre 
sonra uyumuşum ama saat 06 gibi bu kez de başka bir 
sivrisinekle uyandım. Bu daha büyük ve sesi daha gür 
bir sinekti ama bu sefer avantajın bende olduğunu bil-
diğim için kendimi tokatlayıp durmak yerine bir sefer 
sokmasına razı oldum ve uyudum. 

Artık bu gece nasıl mücadele olacak henüz bilmi-
yorum ama Antalya’ya yazın gelmesine sevineyim mi 
yoksa üzüleyim mi tam bilemedim.

Sonuçta; TERCİHLER ÖNEMLİDİR….

Profesör Olacak Adamsın!
Necmettin Küçükakyüz
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Gidince bir yanım eksildi. Baktım ki etrafıma,  her-
kesin bir yanı eksilmiş. Hepimizin içindeki değerli bir 
şeyi taşıyormuş kendi içinde. Dile kolay 40 yıl birlikte 
büyüdük derler ya tam karşılık geliyor bu cümle. Ha-
tırlamaktan çok keyif aldığım anılarım var İhsanla. 
Zamanla; eksik yerlerini onardığımız, unutulmasına 
izin vermediğimiz, yıllar geçtikçe değeri artan, hepi-
mizi bir paydada birleştiren,  içimde nadide bir mü-
cevher gibi taşıyacağım,  koruyup kollayacağım anıla-
rım var. Baktım ki; birçok iyi anımın içinde İhsan var. 
Ömrüm izin verdikçe hatırlayacağım. Işıklar içinde 
kal Arkadaşım.

Zafer Kaya

40 Yıl Büyüdük Birlikte

Beklenmeyen bir anda 
aklıma bile getiremedi-
ğim bir zamanda bizi bı-
rakıp giden kardeşim İH-
SAN ‘A...

Hastalığını ilk öğren-
diğimizde iyileşip biz-
lerle olacağına dair bir 
umut hep vardı içimizde, 
o ümidi hiç kaybetme-
miştik. Hayata bağlı, onu 
dolu dolu yaşayan, yaşar-
ken de yanına sevdikle-
rini, dostlarını ve arka-
daşlarını da alan onlarla 
coşan, eğlenen, zevk alan  bir insandı O. Büyük üstad 
Nazım Hikmet’in de dediği gibi “yârin gül yanağından 
gayri” herşeyini paylaşabilen dünya iyisi idi İhsan.

Onu ne zaman tanıdığımı hatırlamıyorum. Ken-
dimi bildim bileli, doğduğu andan itibaren hep bir-
likteydik. Ailelerimiz akraba olmaktan öte çok daha 
yakındı. Biz beraber büyüdük, kuzen gibi değil, abla 
kardeştik biz aslında. Zaman zaman aramıza mesafe-
ler, uzak şehirler girse de 38 yıldır hep bir arada idik. 
Onu çok severdim, Onun da beni sevdiğini  bilirdim. 
İnsanın sırtını dayadığı bir “arka-taş” tı O. Beni hiç 
kırmadı, hoş kimseyi kırdığını da duymadım ya, ben 
onu kırıp üzdüm mü bilmiyorum.

Bir gün üniversite yıllarının başında tatlı, çıtı pıtı, 

güzel maviş bir kızı elin-
den tutup bana getirdi. 
“Sevdiğim kız Cavidan” 
diye tanıştırdı. Sanıyo-
rum aileden ilk tanıyan 
da bendim Cavidan’ı. 
Beni her zaman çekirdek 
ailelerinin içine aldılar. 
Birlikte güzel zamanlar 
geçirdik, gezilerine da-
hil edip mutluluklarını 
paylaştılar benimle. Bana 
takılır, şakalar yapar ve o 
anda  herkesi güldürmeyi 
de bilirdi.

Evliliğine, çocuklarının doğumuna ve büyümele-
rine, kariyerindeki yükselişine, başarılı hekimlik ha-
yatında merdivenleri azimle çıkışına şahitlik etmek 
benim için çok kıymetli idi. Sevgili Cavidan ile İhsan 
bir elmanın iki yarısıydı. Şimdi Cavidan’a bakınca İh-
san’ı görüyorum sanki. Çocuklarına bakınca yüzünde 
hiç eksilmeyen o tatlı tebessümü yaşıyorum.Artık kıy-
metli annesi Gülşen ablam, Cavidan, evlatları Çağan 
ve Arda bizlere emanet..

Sevgili İhsan seni hiç unutmayacağım, unutma-
yacağız. Hep bizlerle birlikte olacaksın. Huzur içinde 
ışıklarla uyu..

Dünya İyisi Kardeşim
Aygün Müşerref Buyrukçu
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İlk karşılaştığımızda, 
daha sizi hiç tanımıyorken 
birlikte yediğimiz akşam 
yemeğinin o günden son-
raki tüm hayatımı tama-
men değiştireceğini hiç 
düşünmemiştim. Birlikte 
çalışmak bir tarafa, daha 
istifa etmek için bile ka-
famda o kadar tereddüt 
varken saatler içinde ken-
dimi o kadar huzurlu ve 
emin hissettim ki, hiç te-
reddütsüz yanınıza geldim.

Çok karmaşık hastala-
ra, problemli hasta yakın-
larına nasıl yaklaşacağımı, 
zor koşullarla başa çıkma 
yollarını en çok sizden öğ-
rendim. En karmaşık tıbbi işlemlerden biri olan kemik 
iliği nakline dair her şeyi sizin anlattıklarınızla, pay-
laştığınız tecrübelerinizle öğrendim. Mesleki kapasi-
temi, karar verme yeteneğimi sizin yanınızda eskisiyle 
kıyaslanamayacak kadar üste taşımamı sağladınız.

Sosyal hayatım, yakın çevrem bu dönemde tama-
men değişti. Entelektüel seviyesi çok üst düzeyde olan, 
kendi alanlarında ülkemizde en başarılı kişileri hep 
sizin sayenizde tanıdım.

Muhtemelen hiç 
kimsenin bilmediği ve 
benim için bir başka 
“özel”liğiniz de sadece 
“iş arkadaşı” olmanın  
-çok- ötesinde, benim 
için bir ağabey ve ha-
yatta belki de en çok 
güvendiğim insan ol-
dunuz. Benim için en 
zor veya sıkıntılı sayı-
labilecek her türlü ko-
şulda bana yol göster-
diniz, destek oldunuz. 

5 yıl boyunca her 
koşulda, hatta has-
talığınız nedeniyle 
zorlanmış olsanız bile 
istisnasız her sabah 

dokuz buçukta birbirimizi ya gördük ya da “dokuz bu-
çuk telefon konuşmalarımızı” yaptık.

Tanıştığımız günden itibaren bana bir ağabey, 
baba, hoca, arkadaş, yol gösterici… Özetle en yakınla-
rımdan biri oldunuz. İyi ki de olmuşsunuz.

Bu kadar güzelliğin en kötü yanı ise maalesef çok 
kısa sürmüş olması. Sizin deyişinizle; keşke ben de sizi 
çok daha önce tanısaydım…

09:30 Telefonu 
Uzm. Dr. Burak Deveci

Şu an bu satırları yazıyor olmak bir dost olarak çok 
üzücü… Fakat bir o kadar da gurur verici.

Doktor kimliğinizle girdiğiniz hayatımızda unutul-
maz bir dost ve ağabey olarak sayısız anılar biriktirme-
mize önder oldunuz.

Sizin gibi özel bir ilim ve bilim insanıyla acı tatlı 
günleri, bazı üzüntüleri, yaşamda karşımıza çıkabile-
cek olumlu olumsuz durumlardaki tavrınız ve duru-
şunuzla hayatı kucaklayabilmeyi;  güneşi,  denizi, aynı 
sofrada elinizin değdiği lezzetleri ve birçok güzelliği 
deneyimleyebilmek ne büyük şanstı. Size, bize bırak-
tığınız sayısız güzel anı, kıymetli ailenizin sıcaklığı ve 
manevi önderliğinizde güzel hatıranız için çok teşek-
kür ediyorum.

Sofranızda Bulunmanın Onuru 
Ayşen Topay
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Sevgili İhsan hocam 
sizi sevgili annemin ra-
hatsızlığı döneminde ta-
nıdım.

 Tanımadan önce 
uzun süreli destek ala-
bileceğim,  yanımda 
olabilen tüm tanıdığım 
insanlara annemin has-
talığı ile ilgili bir hekim 
arayışına girdiğimi sor-
duğumda karşıma tek 
bir isim çıkardılar .

O kişi de Prof. Dr. İh-
san Karadoğan’dı.

Sizinle olan dostluğumuz o süreçte başladı sürecin 
içerisine arkadaşlığımız ve dostluğumuzun içerisine 
ailelerimiz de dahil oldu.

Sevgili eşiniz Cavidan hanım ve sizlerle çeşitli or-
tamlarda beraber çok güzel zamanlar geçirdik hele ki 
bizim için ayrı bir özelliği ayrı bir değeri var ki;

2019 yılı Temmuz ayında ailenizle birlikte o güzel 
teknenizle  bizi ailecek misafir etmeniz bizi ağırlama-
nız unutamayacağımız anılarımız arasındadır .

Diğer yandan herhangi bir sağlık sorunu ile karşı-
laştığımız durumlarda ailemin ve sevdiklerimin, ya-
kınlarımın her zaman sağlık konusunda bizlerin men-
törü oldunuz. 

İstiyorum ki şu an yine beraber olalım ama aman-
sız hastalık...

Yıllarca çevrenize 
yanınıza gelen herkese 
sağlık ve şifa dağıttınız .

Fakat tanısı sizin gibi 
bir kişiliğe asla yakışma-
yan bir hastalıkla karşı-
laştınız.

İlk duyduğum an 
sözün bittiği yerde sizi 
aradım ve dakikalarca 
ağladım.

Olmadı İhsan hocam 
dedim siz de bana evet 
İlhami olmadı dediniz .

Daha sonra sizin has-
talığınızın başlangıcında ev ziyaretimde çok güzel anı-
ları paylaştık bir şey daha söylediniz evde.

Söylediğiniz bir cümle benim için çok önemliydi 
“İlhami yaşamımı dolu dolu yaşadım en güzel şekliyle 
yaşadım”.

Bir de beni en çok üzen sizden sizlerden ayrılmak 
cümlesi idi.

Ama hemen arkasından merak etme sizleri bırakıp 
gitmeyeceğim cümlesi idi...

Nurlar içinde yat İhsan hocam. Seni hiçbir zaman 
ailem, ben ve arkadaşlarım dostların unutmayacağız.

Sözün Bittiği Yerde
İlhami Sancar Topay

Hayatta parayla alınamayacak en değerli şey, senin 
derdini kendi derdi gibi gören dosttu. Buna bizzat ai-
lem olarak şahit olduğum için kısaca:

İhsan Hocam ve sevgili eşi okyanusun dibinde mid-
yenin içindeki inci gibiydiler, çok nadir bulundukları 
için çok değerliler can dostlar.

Derdimiz, Derdindi
Sevil & Ufuk Tezcan



2011 Kasım ayı…
Memorial Sağlık Grubu 

bünyesinde yer alan Medstar 
Hastanelerinde Tıbbı Onkoloji- 
Hematoloji bölümünün açılma 
telaşı… Kurumsal heyecan had 
safhada… Bireysel heyecan-
larımız...  Tarifsiz… Yönetim 
toplantısına çağırılıyoruz… 
Masada tüm yeni kadro… Hep-
si pırıl pırıl, hepsi mesleğinin 
en iyileri… İlk kez orada göz 
göze geliyoruz… Belki de ben 
geliyorum… Çünkü onun göz-
leri sadece hastalarını görüyor, 
anlıyorum… Tek düşüncesi hastalara en üst seviyede 
hizmet verebilmek… Yönetimden talepleri hep o yön-
de… Uluslararası Pazarlama Müdürüyüm… Beni din-
liyor diğerleri gibi… Hiç belirti yok yüzünde, sevdi mi 
beni?  Sevmedi mi? Anlaşılmıyor... Bitiyor sunumları-
mız… Herkes çıkıyor salondan… Tam kapıda durup 
bana; “hematoloji” diyor… “Aile”… Kalbim galiba du-
ruyor… Sürekli tekrarlar oluyorum kendi kendime… 
Hematoloji… Hematoloji… Hematoloji… 

Aile… Aile…
Başlıyoruz çalışmaya… Tanıdığım en mükemmeli-

yetçi insanlardan biri... İlk konuşmamızın son cümlesi 
“yurtdışına göndereceğiniz departmanımıza dair her 
yazıyı görmek istiyorum” oluyor... Her yazışmayı ilet-
meye başlıyorum... Bir hafta sonra arıyor… Gerek yok 
artık bana iletmene diyor anladım, ben gibi çalışıyor-
sun... Gurur duyuyorum… Her yabancı hasta vizitine 
eşlik ediyoruz ekibim ve ben… Muhteşem bir İngi-
lizceye sahip onu anlayabiliyorum… Tıbbi bilgisi mi? 
İktisatçı olan ben için hadsizlik olur... Ancak 2012’de 
Irak Sağlık Bakanlığı ile imzalanacak anlaşmada yap-
tığı sunumda devleşiyor gözümde… Sadece benim 
mi? Hayır… Tüm heyetin gözünde… Sunum birden 
muhteşem bir hocanın üniversite amfisinde, ellerinde 
kalemleri kağıtları ağzından çıkacak kelimeyi atlarız 
endişesiyle gözleri kocaman olan tıp öğrencilerine 
verdiği derse dönüşüyor… En arkadaki koltuklar öne 
alınıyor… Çıt çıkmıyor… Kaçıran yanındaki arkada-
şından alıp tamamlıyor notları…

Ve ben âşık oluyorum… Hocama…  Tıbba… He-
matolojiye…

Tıbba aşık olmak… 
Küçüklüğümden beri hastane kokusu belki, belki 

iğne korkusu… Ailemde ablam ve abimin tıp tahsi-

li görmelerine rağmen, benim 
için en uzak en en mümkünsüz 
meslek tercihi olan tıbba âşık 
oluyorum… Ve hematolojiye… 
Kan alınırken nefesi kesilen 
ben aşık oluyorum… Tam kan 
değerlerini yorumlarken yaptı-
ğı hesaplar ben gibi matematik 
aşığı birini çok etkiliyor… O an 
ilk kez itiraf ediyorum… Eğer 
hocamı üniversite yıllarımdan 
önce tanıma imkanım olsaydı 
kesinlikle tercihim tıp olurdu ve 
hematoloji olurdu…

9 yıl aralıksız çalıştık... 9 yıl-
da bir kere bile gecikmedi yanıt vermeye... 9 yılda bir 
kere bile müsait değilim demedi... 9 yılda hiç benim 
doktor değil bir iktisatçı olduğumu unutmadı. Verdi-
ği açıklamalı cevaplarda… Tıbbi duruşunun yanında 
idari duruşu da hep oldu… Hasta memnuniyetini bir 
bütün olarak gördü ve her şeyin üstünde tuttu... Dün-
yanın birçok kuruluşundan tıbbi görüşüne başvurul-
duğuna, yurt dışından birçok doktorun eğitim amaçlı 
yanına geldiğine, kimsenin cesaret edemeyip almadığı 
vakalardan yüzünün akıyla çıktığına, tedavi için gelip 
hayat bulan birçok yurt dışı hastasının onun yakının-
da olmak için Antalya’ dan ev aldığına… Şahidim... 

Yolladığım tüm mesajları yanıtlarken imza olarak 
sadece İK yazardı… Bak bu İK başka İK derdi… Gü-
lerdi… Biz hep bildik o İK nın başka İK olduğunu…

Ve o lanet gün geldi…  Hocam hastalandı… 
Kulaklarımla duyuyorum onu koridorda bekleyen 

hastalarından… Deli misin sen? O hoca hoca… Kos-
koca İhsan Hoca ona bir şey olur mu? Dediklerini…  

Her gün yazdığım “hocam ben buradayım, hep ya-
nınızda” mesajlarıma 31 Temmuz 2020 de en son ya-
nıtı geliyor...

“İyi ki varsın Serap bana cesaret veriyorsun”... İK
Gücüm başka bir şeye yetmedi... Keşke… Keşke…
O işini, eşini, oğullarını, denizi, sıcağı ve Antalya’yı 

çok sevdi...
Bir de gülmeyi ve güldürmeyi...
Bana böyle bir insanı tanıma fırsatı veren hayata 

teşekkür ediyorum...
Henüz yapacağı çok çok çok şey varken onu biz-

den, hastalarından alan hayattan nefret ediyorum...
Koskoca, yeri dolmaz bir İK geçti bu hayattan…
İhsan Karadoğan geçti ey hayat senden, sakın 

unutma...
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İK’ya...
Serap Güvener
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Bu kadar güçlü müy-
dün,  yoksa sevdiklerin 
için güçlü mü gözükme-
ye çalışıyordun? Bugün 
karar verdim; bu hayatı 
bu kadar onurlu, güzel 
yaşayabilmek de ölümü 
bu kadar vakur sabırla 
kucaklayabilmek de çok 
ama çok güçlü olmayı 
gerektiriyor. Bizlere bu 
durumda bile öğretti-
ğin her şey için sonsuz 
teşekkürler. Hocamın 
gönderdiği aşağıdaki 
paylaşımı ben de pay-
laşmakta mutluluk duyarım. TERCİHLER ÖNEMLİ-
DİR.

Aslında Antalya’ya yaz gelmiş ama biz takvim bazlı 
yaşadığımız için bunu pek algılayamamışız. Dün stan-
dart kemoterapimi aldıktan sonra akşam eve döndüm 
ve gece 11 gibi yattım. Gece 02 gibi bir sivrisinek vızıl-
tısı ile uyandım. Önce rüya görmüş olmalıyım dedim 
ve tekrar uykuya dalmak üzereyken yine aynı vızıltıyı 
duydum. Bu sefer de dışardan gelen bir araç sesi ile ka-
rıştırıyorum diye düşündüm ama sesi daha yakından 
tekrar duyunca sivrisinek olduğundan emin oldum. 
Maalesef sivrisinek vızıltısına karşı acayip takıntım 
var. Bu durumu obsesif kişilik yapısı taşımayan Sinan 
ve İbrahim gibi kişiler anlayamayabilir ama ben bu 
sesi bir kere duydum mu artık onu yok etmeden asla 
uyuyamıyorum. Ben de can havli ile ışığı açtım ama 
yatak odalarının klasik loş ışığında tabii ki görmek 
mümkün olmadı, Cavidan’ı da uyandırmak dışında 
bir işe yaramadı.  

Ama bu tür durumlar için hazırlıklıyım ve önceden 
geliştirmiş olduğum bazı taktiklerim var, ben de he-
men uygulamaya koydum. Önce yorganı başıma kadar 
çektim ve yan döndüm. Böylece sivrisineğin sokmak 
için iniş yapacağı alanı daraltmış oldum. Bu arada üst-
te kalan kolumu da çok dikkatli bir şekilde iniş alanı-
na sineği ürkütmeden yaklaştıracak özel bir konuma 
getirdim ve beklemeye başladım. Ardındaki hamle ise 
sizin de kolayca tahmin edebileceğiniz gibi sinek iniş 
yapar yapmaz sert bir tokat atmak. Teorik olarak ko-
lay gibi gözükse de aslında hiç de kolay bir şey değil. 
İlk başlarda ancak 10-12 denemeden sonra öldürme-
yi başarabiliyordum ama zamanla deneyimim arttı ve 

son zamanlarda genel-
de 2-4 tokatla sortileri 
karşılayabilir oldum. Bu 
sefer başka bir dezavan-
tajım da vardı ama bu-
nun sonradan aslında 
bir avantaj olduğunu 
da dün gece deneyimle-
miş oldum. Kemoterapi 
nedeni ile saçlarım dö-
külmüş olduğu için siv-
risinek için daha büyük 
bir sorti alanı yaratılmış 
oldu. Avantaj bunun 
neresinde diye soracak 
olursanız onu da anla-

tayım: Dün gece 2 sorti benim açımdan başarısızlıkla 
sonuçlandı ve bu arada elimi daha etkili olabilmek için 
dışarıda tutunca oluşan kaşıntı nedeniyle sivrisineğin 
soktuğunu anladım. Bu yenilgi ve ezilmişlik hissi uy-
kumu iyice kaçırınca daha bir hırsla sortileri bekler 
oldum ama sinek bir türlü gelmedi. Bu arada konunun 
başlığı neden “Tercihler Önemlidir” diye merak etmiş 
de olabilirsiniz. Anladım ki sinek beni sokmak yerine 
Cavidan’ı sokmayı tercih etmiş olsaydı belki de hala 
yaşıyor olacaktı. Beni sokması onu hayatının en bü-
yük yanlış tercihini yapmasına yol açtı. Beni soktuk-
tan sonra emdiği kandaki kemoterapi ilaçları nedeni 
ile hakkın rahmetine kavuştu. Bir süre sonra uyumu-
şum ama saat 06 gibi bu kez de başka bir sivrisinekle 
uyandım. Bu daha büyük ve sesi daha gür bir sinekti 
ama bu sefer avantajın bende olduğunu bildiğim için 
kendimi tokatlayıp durmak yerine bir sefer sokmasına 
razı oldum ve uyudum. 

Artık bu gece nasıl mücadele olacak henüz bilmi-
yorum ama Antalya’ya yazın gelmesine sevineyim mi 
yoksa üzüleyim mi tam bilemedim.

Sonuçta; TERCİHLER ÖNEMLİDİR…

Önemli Olan Sendin Dostum
İbrahim Gürkan
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Sevgili abim; seni tanımanın verdiği mutluluk ve 
çok geç tanımanın verdiği üzüntü var içimde.

Sayende bu dünyada herhalde en mükemmel insa-
nı tanıdım, mükemmel doktor, gördüğüm en düşün-
celi dost, en verici ve iyiliksever insan, iyi bir evlat ve 
mükemmel bir eş. İşte sen gidince tüm bunları kay-
bettik biz.

Son derece modern, akılcı, yenilikçi, eğlenme-
yi bilen, öğretmekten sıkılmayan ve vazgeçmeyen, 
dürüst, güvenilir kişiliğinle sadece abimiz değil ba-
bamız oldun. Çoğu zaman ailelerimizden daha fazla 
yol gösterici olup hayatlarımıza dokundun. Yaşamayı 
ve sevdiklerini en iyi şekilde yaşatmayı bildin ve seni 
sevenleri asla yalnız bırakmadın. Tüm güzel anılarını 
dostlarınla paylaşmayı bildin. Seni anlatmak için yaşa-
mak gerek. Çok şükür ki biz buna eriştik. Güzel ailen 
ve anıların ilelebet bizimle olsun. İyi ki varsın.

Mükemmel Sözcüğü Sana Yakışırdı
Özlem Gürkan

Sevgili arkadaşımın sevgili eşi İhsan Karadoğan,
Yıllarca komşuluk yaptık ve ilk çocuklarımız be-

raber büyüdü. Kızım 29 yaşında ve İhsan amcasının 
hasta olduğunu duyunca ağladı. Ona telefon açmış; 
hüzünlü bir konuşma yapmışlar. Çocukların duyar-
lılığına hep inanmışımdır. İhsan’ın çevreye ilgi, seve-
cenlik, çalışkanlık ve bonkörlük özelliklerinin tescili 
idi bu çaresizlik ve üzüntü.

Sevgili İhsan,
1988-2020 arasında, 32 yıl içinde çok şeyler pay-

laştık. Ailecek, çocuklarımız Melis ile Çağan’la, Tuna 
ve Arda ile çok güzel günlerimiz oldu. Senin düşün-

ce zenginliğin, güleryüzün, sadece hastalarında değil 
dostlarında, akrabalarında, o kadar çok kişide olumlu 
izler bıraktı ki... Hep sevgiyle, saygıyla anacağız..

Kalp Komşumuzdun
Nilgün Kabaalioğlu   

Adnan Kabaaalioğlu
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Tırtılların, karıncaların, kuşların konağıydı,
Bir yaprak, sonbaharı karşıladı bilgelikle,
Ve sükunetle karşıladı hırçın rüzgarı...
Zaman yürüdü denizin ve toprağın üzerine,
Deniz sustu, toprak sustu, zaman durdu,
Hayat böyle bir şey işte, dedi yaprak gülümseyerek...

O güzel gülümsemeni hiç unutmayacağız sevgili İh-
san... 

Deniz de Toprak da Sustu
Sibel & Fatih Söyler

Çok geç tanıştık ama iyi ki tanıştık. Bu kadar kısa 
sürede çok şey öğrettin bize. Denizi, tekneyi, doğayı, 
gezmeyi, güzel yemek yemeyi, keyif yapmayı, kısacası 
hayattan keyif almayı öğrettin.

Bize abi, baba, öğretmen arkadaş, her şey oldun. 
Seni her an gülerek güzel kırmızı yanaklarınla hatırla-
yacağız, hiç unutulmayacaksın, İyi ki vardın. Gittiğin 
yerde huzurla kal. Cavidan ve oğulların hep bizimle. 
Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyoruz.

Seni tanıma fırsatını yakalamış, birlikte dolu dolu 
nice keyifli zamanlar geçirmiş olmaktan dolayı ken-
dimizi her zaman şanslı ve mutlu hissettik. Müteva-
ziliğin, hayata, dünyaya insanlara olaylara sevgi dolu 
bakışın, paylaşımcılığın, çözüm odaklılığın, fikirlerin, 
daha daha sayamayacağımız taşıdığın nice güzel özel-
lik, yetkinlik ve sıfatlarla, her zaman gülen yüzünle, 
bilgeliğinle hayatımıza yaptığın katkılar için ne kadar 
teşekkür etsek azdır. 

“Aile olmak için kan bağına gerek yok” sözünün 
doğruluğunu sende bulduk ve birlikte yaşadık, ne söy-
lesek yazsak eksik kalacak ama bizdeki kıymetin asla 
eksilmeyecek, varlığın her zaman anılarımızla etrafı-
mızı dolduracak, seni hep çok sevdik seveceğiz sevgili 
İhsan  ağabeyimiz...

Canımız İhsan Ağabey
Tülin & Sinan Özkoçer

Zeynep & Mira & Sinan Doğan Otsavur

Bir Bilgenin Ardından
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  SENİ HATIRLAMA-
YACAĞIZ, HATIRLA-
DIKLARIMIZ UNUT-
TUKLARIMIZDIR.

John Lennon; “Hayat; 
biz gelecek için planlar 
yaparken başımızdan 
geçenlerdir der……

Kongrelerde tanıştı-
ğım, dostum, arkadaşım 
ne zormuş meğer ar-
kandan bunları yazmak. 
Planlarda bu yoktu.

Her kayıp zaman-
sızdır ama senin kay-
bın gerçekten zamansız 
oldu. Tek tesellim; sa-
dece iş ortamında değil, 
dışarıdaki İhsan’ı tanıma 
fırsatı bulmak.

Bir çok arkadaşın seninle daha çok zaman geçire-
memenin üzüntüsünü yaşarken ben; beraber geçirdi-
ğimiz kaliteli zamanları düşünüp sevinirken bir taraf-
tan da güzel bir yüreği zamansız kaybetmenin acısını 
içimde hissediyorum.

İnsanı ruhen besleyen bir dost bulması bu devirde 
çok zor. Tam buldum derken kaybetmek daha da zor. 
Matruşka gibi içinden hep yeni bir İhsan çıktı seni ya-
kından tanıdıkça.

Bana çok güzel şeyler öğrettin.
Düşündüm de senden neler öğrenmişim:
• Bir insan hem iyi bir doktor hem aşçı olabilir mi? 

Olabilir. Teknede yaptığın un helvasının tadı hala da-
mağımda iyi ki senin zorunla tabakta kalanları yemi-
şim. ”Götür bir daha bulamazsın” derken gerçek olabi-
leceğini nereden bilirdik.

• Mesleğini bilmesem seni hem sommelier, hem 
degüstatör zannederdim. Doktor olmasan bu yetene-
ğinle kesin fine-dining resturantta iş bulurdun.

• Cesaretime rağmen hep arkanda oturup kullan-
maya cesaret edemediğim jet-ski kullanmayı sayende 
öğrendim, yetmedi arkamda koca profesörü taşıdım 
(Burada bahsedilen koca sıfatı eşittir yürek). O gün ne 
adrenalin dolu bir gündü hiç unutmadım.

• Kuru Kahveci Mehmet Efendi eline su dökemez-
di. Denizde yüzen kızların en sefalısı olarak ah bir 
kahve olsa dileğimi, istediğin kahve olsun deyip 5 da-
kikada yerine getirip denize servis yaptığın ve denizin 
içinde ilk içilen kahveyi sayende içtiğim ve tadını hala 
unutamadığım için…..

• Yanımızda olmadığın zamanlarda, yurtdışı se-

yahatlerimizde Cavida-
nımla hep kulaklarını 
çınlatıp Vietnam, Kam-
boçya, Peru, Şili, Boliv-
ya planları yaptık ama 
bilemedik onlar sadece 
planlarda kalacak.

 • Daha beraber da-
lışlarımız olacaktı. De-
falarca söylediğin ama 
gerçekleştiremediğimiz 
dalışlar…

• Şahane ve sabırlı bir 
fotoğrafçı olduğunu çek-
tiğin fotolarda gördük.. 
Kral mezarlarını katalog 
çekimlerine çevirdik, 
sabırla çektin belki için-
den de ya sabır!

• Ehliyeti olan ama pratiği olmayan benim gibi ace-
mi bir kaptana kimseye emanet edemediğin dümeni 
emanet edip, korkma sen yaparsın dediğin hala kulak-
larımda.

• Bir kongre akşamında organize işler çetesi ile 
beraber babanın tuttuğu balıkları yemek için otelden 
ayrılınca Ramazan tarafından aforoz edilip hem suç-
lu hem de doygun otele döndük. Ben hem o sofranın 
hem de o balıkların lezzetini yıllar geçti unutamadım.

Biz kısa anlara büyük anılar yerleştirmişiz, birlik-
te hayattan ne güzel zamanlar çalmışız, kısıtlı günlere 
çok güzel şeyler sığdırmışız. Evet daha yapacağımız 
çok şey olabilirdi.

Bizi erken bırakıp gittin. Babamın vefatından son-
ra bunu hissettiğim ikinci kişisin sadece bedenleriniz 
yok, ruhlarınız hep bizimle.

Seni son yolculuğuna uğurlarken bunu gördük. 
Sevdiklerin o gün ordaydı ne kadar çok yüreğe do-
kunmuşsun, ne kadar çok iyilik yapmışsın, ne kadar 
sevilmişsin, Meğer sen ne güzel bir yürekmişsin. Seni 
tam keşfederken kaybetmek çok acı be arkadaşım. Ha-
tırladıklarımız unuttuklarımızdır.

Biz seni hiç unutmayacağız
Arkanda çok büyük bir miras bırakmışsın, ismini, 

İHSAN KARADOĞAN.
Işıklarda uyu canım arkadaşım...

Bütün Denizlerin Kaptanıydı
Şeyda Keskin
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İHSAN ABİ
Bana bir sayfa vermiş-

ler, sonra da yaz yazabil-
diğin kadar, anlat İhsan 
Karadoğan’ı, anlat abini 
demişler. Önümde bil-
gisayar, düşünüp kalmı-
şım oracıkta…

Neyi anlatmalı… 
Hangi birini. Bir ses 
yükseliyor içimden, gör-
düğüm, yaşadığım, sev-
diğim, yitirdiğim ne var-
sa dile gelmeli. Ama 28 
yıl nasıl anlatılır ve nasıl 
dökülür ağlayan yüreği-
miz bu sayfalara.

Bu sözü çok duya-
caksınız. İhsan hoca çok kişinin yaşamına dokundu. 
Evet haklılar ama sadece hastalara değil bütün çevre-
sine, arkadaşlarına, dostlarına.  Ben de onlardan biri-
yim. Belki de bu yüzden ona  kırgınım, kızgınım. Çok 
zamansız çok erken terketti bize diye,  oysa ki daha  
yaşanacak/ yapılacak çok şeyimiz vardı. Hep duyarız 
çok zamansız  gitti çok erken terketti söylemini değil 
mi? İnsan hayatında bu sözü iliklerine kadar hissettiği 
zamanlar sayılıdır. Abim, arkadaşım, dostum, hocam 
hepsi birden gitti. 

Asistanlığa yeni başladığımda o dahiliye uzmanı 
olmuş, hematoloji uzmanlığı başlamak üzereydi. Tam 
28 yıl onunla aynı yerde çalıştım. Özel sektöre ge-
çerken de Mustafa ile beraber  hadi Rabin gidiyoruz 
demişlerdi. Son 8 yılda birlikteliğimiz çok daha fazla 
artmıştı. Takılırdım ona abi eşimi senden daha az gö-
rüyorum diye. Çok şey öğretti bana; hem akademik 
anlamda hem de hayat anlamında. Kaliteli yaşardı ve 
severdi böyle yaşamayı. Son günlerinde öleceğini bi-
liyordu, ölmekten değil sizleri ve bu güzel yaşantımı 
bırakacağım diye üzülüyorum demişti. 

Hepimizin direği idi.  Kimimizin abisi, kimimizin 
arkadaşı, kimimizin hocası. Bir gün bile birbirimi-
ze kötü söz söylemedik, kızmadık. Hayat doluydu, 
hayatını güzel yaşamaya çalışıyordu hep, saygıyla ve 
sevgiyle. Ve çevrendeki biz şanslı kişilere de güzel ya-
şattın; kırmadan, dökmeden, güveni, dostluğu öğrete-
rek. Çok iyi bir çalışma arkadaşı idi. Size güvenir ise 
hastalarını emanet eder ama takip de ederdi. Çok ko-
nuşmuyor diye hastaları bazen serzenişte bulunurdu. 

Hocanın odasına girdik 
kıçımız sandalyeye değ-
meden bizi gönderdi di-
yeni bile vardı. Hastalara 
karşı az ama öz konuşur-
du. Onu tanıyanlar bilir 
arkadaş ortamında ise 
neşenin kaynağı odağı 
olurdu. Onun olduğu 
ortamda eğlenmemek 
mutlu olmamak görül-
müş şey değildi. 

Medstara beraber 
geçtiğimizde hemen sis-
temi kurmuş ve düze-
ni sağlamıştı İhsan abi. 
Burada bir aile gibiydik. 
Ailenin başı da oydu. 

Beraber çalışırken hastalarımıza faydalı olurken onun 
sağladığı ortam ve düzen sayesinde yaptığımız işten de 
büyük keyif alıyorduk. 

Bu satırları yazarken kırgınlığım daha da artıyor. 
Abi bizi bırakıp nasıl gidersin? Ben, hastaların, seni 
seven herkes,  hepimiz yalnız kaldık. 

Daha doymamıştık dostluğuna
Daha doyamamıştık abiliğine
Daha doyamadık yaşamana. Sensiz yaşam gerçek-

ten çok zor.

Doymamıştık Dostluğuna
Prof. Dr. Rabin Saba
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Akdeniz Üniversite-
sinde hemşirelik yaptı-
ğımda tanıdım kendisi-
ni… 

2011 de yeni başlan-
gıç için yol arkadaşlığına 
ben de seçildim… Bire 
bir görüşmemizde sade-
ce dinlemişti… Rengini 
ilk görüşmemizden 6 ay 
sonra fark edebildiğim 
gözlerinde güven arayı-
şı görmüştüm… Önce 
güven… Güven duyma-
dan, güvenmediği insan-
la asla yürüyemiyordu… 
Bana  güvenmesi de 6 ay 
kadar sürdü… Cevabını 
bildiği sorularla sına-
dı beni… Sonra tamam 
Ayşe dedi… Yürüdük… 
mükemmelliyetçi, disip-
linli, çalışkan, muhteşem bir hocaydı…

Hastalık önce beni buldu… Tüm tanı tedavi süreç-
lerimde hep yanımda hep desteğim oldu…  Vefasını 
gördüm… Elimle tuttum… Uzayınca işe dönüşüm 
“Ayşe artık gel sensiz çok zor oluyor, sana ihtiyacımız 
var” dedi… Döndüm…

Bir gün hocam sizi 
doktor olarak yargıla-
mak haddim değil eş-
sizsiniz… Ancak vic-
danınız beni çok çok 
etkiliyor dedim… Güldü 
“ya Ayşe bizim de güzel 
yanlarımız varmış de-
mek” dedi… Öyle çok 
güzel yanı vardı ki oysa...

Sonra bir gün başı-
mıza düşen yıldırım mi-
sali hastalandı… İnan-
mamız, kabullenmemiz 
öyle zor öyle zordu ki… 
Hep umut ettik… Son 
güne dek kimseye ema-
net edemedim hoca-
mı… Her gün gözlerimi 
silip yanına iyiyiz hocam 
diyerek girdim… Zor 
muydu? Çok zordu… 

Onun kurduğu gibi, onun planladığı gibi, onun 
inandığı gibi çalışıyoruz… Onu çok özlüyoruz...

Ruhu şad olsun...

Önce Güven...
Ayşe Karaağaçlı
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SEMPOZYUMLARDA
ALDIĞI GÖREVLER

• 23.02.2001 Muğla İl Sağlık Müdürlüğü (Grand Brothers 
Otel), Muğla
Konuşmacı

• 25.01.2002 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Isparta
Konuşmacı

• 01.03.2002 Anafartalar Oteli Konferans Salonu, Çanakkale
Konuşmacı

• 25.01.2005 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi /Yenişehir 
Kampüsü/ İstemihan Talay Konferans Salonu, Mersin
Konuşmacı

• 26.01.2005 T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Eğitim ve 
Dinlenme Tesisleri (Hekimevi) Numune Hastanesi Arkası, 
Adana
Konuşmacı

• 27.01.2005 250 Yataklı Devlet Hastanesi Konferans Salonu, 
Osmaniye
Konuşmacı

• 28.01.2005 Mali Müşavir ve Muhasebeciler Odası Lokali, 
Antakya
Konuşmacı

• 22.02.2005 Tekirdağ Belediyesi Kültür Merkezi, Tekirdağ
Konuşmacı

• 23.02.2005 Kolin Hotel Konferans Salonu, Çanakkale
Konuşmacı

• 24.02.2005 Devecihan Kültür Merkezi, Edirne
Konuşmacı

• 25.02.2005 Lüleburgaz Prof. Dr. Necdet Tekin Gençlik 
Merkezi, Kırklareli
Konuşmacı

• 15.03.2005 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu, İstanbul 
Konuşmacı

• 16.03.2005 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Konferans Salonu, İstanbul
Konuşmacı

• 17.03.2005 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar 
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Oditoryumu, 
İstanbul
Konuşmacı

• 18.03.2005 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Oditoryumu, İstanbul
Konuşmacı

• 26.04.2005 Dedeman Hotel Mezopotamya Salonu, 
Diyarbakır
Konuşmacı

• 27.04.2005 Bozoğulları Hotel Konferans Salonu, Batman 
Konuşmacı

• 28.04.2005 Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu, Siirt 
Konuşmacı

• 29.04.2005 Büyük Mardin Oteli Konferans Salonu, Mardin 
Konuşmacı

• 22.06.2005 Adıyaman Halk Eğitim Merkezi, Adıyaman
Konuşmacı

• 23.06.2005 Necip Fazıl Kültür Merkezi, Kahramanmaraş 
Konuşmacı

• 24.06.2005 Grand Otel Yakut Salonu, Gaziantep
Konuşmacı

• 20.02.2006 Öğretmenevi Konferans Salonu, Isparta 
Konuşmacı

• 21.02.2006 2 nolu Sağlık Ocağı Eğitim Salonu, Burdur 
Konuşmacı

• 22.02.2006 Antalya Devlet Hastanesi Konferans Salonu, 
Antalya
Konuşmacı

• 23.02.2006 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans 
Salonu, Antalya
Konuşmacı

• 13.03.2006 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mühittin Erel 
Amfisi, İzmir
Konuşmacı

• 14.03.2006 Hilton Oteli Turgut Reis Salonu, İzmir 
Konuşmacı

• 15.03.2006 Hilton Oteli Turgut Reis Salonu, İzmir 
Konuşmacı

• 16.03.2006 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler 
Grubu Konferans Salonu, İzmir
Konuşmacı

• 30.01.2007 T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Eğitim ve 
Dinlenme Tesisleri (Hekimevi) Numune Hastanesi Arkası, 
Adana
Konuşmacı

• 31.01.2007 Yenişehir Belediyesi Konferans Salonu, Mersin 
Konuşmacı
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• 02.02.2007 Kültür Merkezi Konferans Salonu, Antakya
Konuşmacı

• 27.02.2007 Özel İdare Toplantı Salonu, Muğla
Konuşmacı

• 28.02.2007 Ege Bölgesi Sanayi Odası Toplantı Salonu, Aydın 
Konuşmacı

• 01.03.2007 Taylan Plaza Toplantı Salonu, Manisa 
Konuşmacı

• 27.03.2008 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. 
Necla Özdemir Konferans Salonu, Eskişehir
Konuşmacı

• 28.03.2008 Bursa Sağlık Müdürlüğü İletişim Merkezi 
Salonu (Yüksek İhtisas Hastanesi), Bursa
Konuşmacı

• 16.10.2009 Mersin Üniversitesi Çiftlik Köy Kampüsü Prof. 
Dr. Vural Ülkü Konferans Salonu, Mersin
Konuşmacı

• 02.03.2010 Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans 
Salonu, İstanbul
Konuşmacı

• 03.03.2010 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu, İstanbul
Konuşmacı

• 08.10.2015 Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H. Toplantı 
Salonu, İstanbul
Konuşmacı

• 27.10.2015 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi 
Hastalıkları E.A.H. Toplantı Salonu, İstanbul
Konuşmacı

• 23.05.2017 Marmara Üniversitesi Pendik E.A.H. Prof. Dr. 
Işıl Barlan Konferans Salonu, İstanbul
Konuşmacı

• 24.05.2017 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Oditoryumu, İstanbul
Konuşmacı

• 28.09.2017 SBÜ Ankara Gülhane E.A.H. Prof. Tbp. Tümg. 
Fahrettin Alpaslan Amfisi, Ankara
Konuşmacı

• 29.09.2017 E.A.H. Konferans Salonu, Ankara
Konuşmacı

• 12.10.2017 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk E.A.H 
Ameliyathane Büyük Salonu İzmir
Konuşmacı

• 13.10.2017 Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Doç. Dr. Nazif 
Erkan Konferans Salonu, İzmir
Konuşmacı

• 27.10.2017 Atatürk Kültür Merkezi Cam Piramit Fuar ve 
Kongre Merkezi Düden Salonu, Antalya
Konuşmacı

• 16.11.2017 SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrahisi E.A.H. Süreyya İlmen Konferans Salonu, İstanbul 
Konuşmacı

• 17.11.2017 SBÜ Şişli Hamidiye Etfal  E.A.H. İbrahim Paşa 
Konferans Salonu, İstanbul
Konuşmacı

• 24.11.2017 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balçalı 
Hastanesi Hipokrat Konferans Salonu, Adana
Konuşmacı

• 22.06.2018 SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E.A.H. 
Konferans Salonu, İstanbul

  Konuşmacı
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• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (I) 
T.C. Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Adana-Mersin, 17-21 Mart 1997

 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (III) 
T.C. Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Akdeniz Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Antalya, 31 Ekim-5 Kasım 1999

 Konuşmacı

• Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Kalite Yönetim 
Sistemi Kursu

 T.C. Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Türk Standartları Enstitüsü, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon, 04-07 
Eylül 2001

 Konuşmacı

• Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Standartlar ve 
Kalite Kursu

 T.C. Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Akdeniz Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Antalya, 17-22 Ekim 2002

 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (VII) 
T.C. Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 15-19 Nisan 2004 
Kitap Editörlüğü 

• Ulusal Kan Politikası ve Rehberler Kursu
 T.C. Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 15-19 Nisan 2004
 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (VIII) 
T.C. Sağlık Bakanlığı, TKV, TKMTD, Antalya, 12-16 Aralık 
2005

 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (IX)
 T.C. Sağlık Bakanlığı, TKV, TKMTD, Antalya, 28 Ekim- 01 

Kasım 2006
 Oturum Başkanlığı+Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (İleri)  
(XI.)

 T.C. Sağlık Bakanlığı, TKV, TKMTD, Antalya, 03-07 Kasım 
2008

 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (İleri)  
(XII.)

 T.C. Sağlık Bakanlığı, TKV, TKMTD, Antalya, 03-07 Kasım 
2009

 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (Temel)  
(XV.)

 T.C. Sağlık Bakanlığı, TKV, TKMTD, Antalya, 18-22 Kasım 
2012 

 Oturum Başkanlığı+Konuşmacı+Kurs Kitabı
 Revizyon Kurulu

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (Temel)  
(XVII.)

 T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı, TKV, TKMTD, 
Antalya, 02-06 Aralık 2014

 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (Temel)  
(XVIII.)

 T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı, TKV, TKMTD, 
Antalya, 14-18 Aralık 2015

 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (Temel)  
(XX.)

 T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı, TKV, TKMTD, 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya, 12-16 Mart 2017 
Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (Temel)  
(XXI.)

 Türk Kızılayı, TKV, TKMTD, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 
Antalya, 11-15 Mart 2018

 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (Temel)  
(XXII.)

 Türk Kızılayı, TKV, TKMTD, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 
Antalya, 10-14 Mart 2019

 Konuşmacı

KURSLARDA
ALDIĞI GÖREVLER
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• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi (I) 
T.C. Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Kapadokya, 24-29 Eylül 2000

 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi (II.)
T.C. Sağlık Bakanlığı, TKV, TKMTD, Antalya, 15-19 Kasım 
2007

 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi  (III.)
T.C. Sağlık Bakanlığı, TKV, TKMTD, Antalya, 24-28 Kasım 
2010

 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi  (IV.)
 T.C. Sağlık Bakanlığı, TKV, TKMTD, Antalya, 14-18 Aralık 

2011
 Oturum Başkanlığı+Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi  (V.)
T.C. Sağlık Bakanlığı, TKV, TKMTD, Antalya, 18-22 Kasım 
2012

 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi  (VI.)
 T.C. Sağlık Bakanlığı, TKV, TKMTD, Antalya, 27 Kasım-01 

Aralık 2013
 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi  (VII.)
 T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı, TKV, TKMTD, 

Antalya, 02-06 Aralık 2014
 Oturum Başkanlığı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi  (X.) 
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı, TKV, TKMTD, Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi, Antalya 12-16 Mart 2017

 Konuşmacı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi  (XI.)
 Türk Kızılayı, TKV, TKMTD, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 

Antalya 11-15 Mart 2018
 Oturum Başkanlığı

• Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi (XII.)
 Türk Kızılayı, TKV, TKMTD, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 

Antalya, 10-14 Mart 2019
 Oturum Başkanlığı

KONGRELERDE
ALDIĞI GÖREVLER
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• İhsan Karadoğan, “Trombosit Konsantrelerinin Kullanımı” 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitabı, 
1997 S:101-107, ADANA
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• İhsan Karadoğan, “Kardiyovasküler Cerrahide Kan ve Kan Komponentlerinin Seçimi”- 3. Ulusal Kan Merkezleri ve 
Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitabı, 1999 S:187-190, ANTALYA
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• İhsan Karadoğan, “Hastane Transfüzyon Komiteleri”- 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongre Kitabı, 2000 

S:57-61, KAPADOKYA
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