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Oniki Ocak 1899'da Almanya'n›n Königsberg flehrinde do¤an Marchionini Freiburg Üniversitesi Dermatoloji Klini¤i’nde
Rost'un yan›nda çal›flt›. 1928'de doçent
titrini ald›. 1934 y›l›nda da profesörlü¤e
yükseltildi 1. 1938 y›l› Mart ay›nda TC
Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› taraf›ndan Ankara'ya davet edilerek Numune
Hastanesi’nde 09.03.1938 tarihinde yap›lan 3 y›ll›k bir sözleflme ile görevine
bafllad›1-3. Türkiye'ye geldi¤inde küçük ve
hiçbir surette modern bir dermatoloji
araflt›rma merkezinin flartlar›na uymayan
klini¤i enerjisi ile, gitgide geniflletmifl ve
büyük bir enstitü haline getirmifltir. Baflvuran hasta say›s›n› y›lda 24.000 e kadar
artt›ran Marchionini kendi laboratuvarlar›
olmad›¤› halde derin ilmi çal›flmalar yaparak çok say›da dermatolojik yay›n yapm›flt›r3. 1945'de Ankara T›p Fakültesi'nin kurulmas› ile Marchionini, Dermatoloji klini¤i
profesörlü¤üne getirildi ve verimli çal›flmalar›n› burada da devam ettirdi1,3. Yurdumuzda bulundu¤u süre içinde pek çok talebe ve mütehass›s yetifltirdi. 1946'da
Fakülte Profesörler Kurulu karar› ile ordinaryüslü¤e yükseldi.
Bu y›llarda Almanya ve de özellikle Hamburg Üniversitesi Marchionini'nin geri
dönmesi konusunda fevkalade istekli ve
›srarc› olmakta idi1. Kendisi de bu tekliflere dayanamay›p 08.10.1947 tarihinde
Ankara T›p Fakültesi Dekanl›¤›na verdi¤i
dilekçe ile en az›ndan flimdilik May›s, Haziran ve Temmuz aylar›nda ücretsiz olarak
izin istedi4.

“Ord. Prof. Dr. A. Noyan
Ankara 08.10.1947
Ankara T›p Fakültesi Dekan›
Say›n Dekan
Fakültenin say›n üyelerine Ankara’daki
tedris faaliyetimin yeni düzeni hakk›nda
atideki tekliflerimin arzedilmesi hususunda tavassutta bulunman›z› rica ederim.
Fakültece malum oldu¤u üzere 1946 senesi Nisan’›nda Hamburg Üniversitesi Eppendorf Cildiye Klini¤i Ordinaryüs ve Direktörlü¤ü titrinin 1945 senesi Aral›k ay›nda bana
tevcih edilmifl oldu¤unu ö¤rendim. Fakültemizin birçok üyeleri bu meflhur ilmi araflt›rma oca¤›nda tekamüllerini tamamlam›fllar
ve feyzlerini alm›fllard›r. Tahmin ederim ki,
bu paye yaln›z benim için de¤il kuruldu¤undan beri içinde bulundu¤um Ankara
T›p Fakültesi için de bir flereftir.
Bu teklifi al›r almaz Ankara’da mühim vazifelerin beni ba¤lad›¤›n›, buradaki T›p Fakültesinin kuruluflundaki çal›flmam› birdenbire b›rakam›yaca¤›m› Hamburg Fakültesi’ne bildirdim. Bunun için Hamburg Fakültesi’nin
daha birkaç sene sabretmesini rica ettim.
Bu rica keza Fakülteyi tatmin eden bir rica
idi. Bu senenin ilkbahar›nda Hamburg Fakültesi beni konuflmaya davet etti. Bildi¤iniz
gibi Hamburg’a gittim. Orada idaresi bana
verilecek olan Hamburg Üniversitesi Cildiye
Klini¤ini gördüm. Hamburg’un a¤›r bombard›man›na ra¤men klinik tamamen bundan
masun kalm›fl, 170 yatak ve tahminen 20
asistan› ile tamamen faal bir halde bulunmaktad›r. Keza Hamburg’ta ayn› zamanda
vatan›m›n içinde bulundu¤u büyük sefaleti
de gördüm. Onun zahmetli kalk›nmas›nda

Yaz›flflm
ma Adresi: Doç.Dr. Adem Köfllü, fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Dermatoloji Klini¤i, fiiflli/‹stanbul
e-mail: ademkoslu@superonline.com

144

TÜRKDERM

2005; 39: (2)

benim çal›flmaktan istinkaf etmemin flerefsiz bir hareket olaca¤› kanaat›na vard›m.

Prof. Marchionini May›s, Haziran, Temmuz aylar› için
ücretsiz olarak izinlidir ibaresinin ilave edilmesi kafidir.

Hamburg’a seyahatimden evvel burada Fakültedeki
dostlar›mdan baz›lar›, müteakip senelerdeki çal›flmam› Ankara ve Hamburg aras›nda taksim etmemi,
yaz sömestresi derslerini Hamburg’ta vermemi, Almanya’daki bu zaman›n May›s, Haziran, Temmuz
gibi Türkiye için mühim olmayan aylara isabet edece¤ini, senenin geriye kalan büyük bir k›sm›nda
Ankara’daki mesaime devam etmemi, bana teklif
ettiler. Bu plan› bizzat ben flükranla karfl›lad›m. Ve
Hamburg’ta Dekan ve yüksek ö¤retim kuruluna arzettim. Her iki makamda bunu bilâkayd› flart kabul
ettiler. Bildi¤iniz gibi Berlin ve Münih Üniversiteleri
de beni tedris kadrolar›na almak için haz›rl›k yap›yorlard›. Fakat benim bu konuflmalar esnas›nda
göz önünde tuttu¤um ve israrla üzerinde durdu¤um
nokta, tahminen on seneden beri bana büyük misafirperverlik gösteren ve bu sebeple ikinci vatan›m
olarak telakki etti¤im Türkiye’den kolayca ayr›lam›yaca¤›m, ekseri profesörleri flahsi dostlar›mla dolu
olan Ankara’daki T›p Fakültesini yüz üstü b›rakam›yaca¤›m, ve nihayet ö¤renme ifltiyak› içerisinde
Dermatoloji derslerini dikkatle takip eden Türk talebelerinden ayr›lam›yaca¤›m meselesi idi.

May›s ay›na isabet eden 4 ders, bu zamanda Harburg’ta bulunmam hasabile senenin di¤er aylar›nda
verilecektir. Ve pek tabiidir ki bu dersler için tazminat taraf›mdan talep edilmeyecektir. Keza seyahat
masraf›m için de hiçbir zaman talebim yoktur.

Sureta m›tat gibi görülmeyen muhtelif iki memleketin Üniversitesi aras›ndaki mütenavip faaliyet, hadd›zat›nda yeni bir fley de¤ildir. Muhtelif üniversitelerde de mevcuttur. Yaz sömestresini Almanya’da,
k›fl sömestresini ‹ngiltere’de ve Amerika’da geçiren
birçok Alman profesörleri bence malumdur.
fiahsen taraf›mdan teklif edilen bu hal çaresi Ankara’da bafllad›¤›m mühim iflleri müteakip senelerde
temadi ettirebilmem ve bu meyanda Türkiye’deki
uzun senelerin tecrübesi mahsulu olan umumi ve
hususi dermatoloji adl› kitab›n›n telifi bak›m›ndan
ehemmiyet kazanmaktad›r. Ayn› zamanda bu hal
çaresi iki memleket ve üniversiteye karfl› manevi
duygular›m›n tesiri alt›nda flerefle kabul edilir yegane hal çaresi olarak görülmektedir.
Bu mütenavip mesaimden her iki üniversite de, birinde elde edilen ilmi terakkileri di¤erine sevkedebilmem gibi bir kazanç bulacaklard›r.
Bunun pratik tatbiki için halen Ankara Üniversitesi ile 12
ayl›k mukavelemin 9 ayl›k olarak aktedilmesi icap etmektedir. Formalite olarak halen cari olan mukaveleye

Arzetti¤im bu plan›n Fakülte heyetince muvaf›k karfl›lanaca¤›n› ümit eder, sayg›lar›m›n kabulünü rica
ederim Say›n Dekan,
Hürmetkar›n›z,
Ord. Prof. Dr. Marchionini”
Fakülte kurulu da bu iste¤e anlay›fl göstermifl olumlu yönde karar vermifl, bulunmad›¤› süre için de kendisine Prof. Dr. Kamile Mutlu'nun vekalet etmesini
uygun görmüfltür. Ayn› flekilde 1948 y›l› sözleflmesi
de bu esaslar içinde haz›rlanm›flt›r.
Bafllang›çta her iki üniversiteye hizmet edebilece¤ini
zanneden Marchionini daha ilk denemesinde bunun
imkans›z olaca¤›n› görmüfl ve kendisi için çok zor
olan bir karara varm›flt›r. Vatan›na hizmet aflk› a¤›r
basm›fl ve Hamburg'a dönmeye karar vermifltir. Bu
karar›n› Fakülte Kurulunda okunmak üzere gönderdi¤i 23.10.1948 tarihli veda mektubunda yo¤un ve
karmafl›k duygular içinde ifade etmektedir4.
“Ankara 23.10.1948
T›p Fakültesi Dekanl›¤›na
Fakülte üyelerinin gelecek toplant›s›nda afla¤›daki
mektubumun okunmas›na müsadelerini hürmetlerimle rica ederim.
Muhterem meslektafllar›m ve dostlar›m;
Ekim 1947 Fakülte karar›n›za uygun olarak bu senenin yaz›nda Hamburg Üniversitesi’nin derslerini
Ependorf Üniversitesi Deri Klini¤inin idaresini deruhte etmem mümkün olmufltur. Yaz sömestresinin
sona ermesi üzerine plan›m›za tevikan k›fl ve yaz
sömestresi derslerini vermek ve Ankara Üniversitesi Deri Klini¤i idaresini temadi ettirmek için Ankara’ya avdet ettim. Sizlerden ayr›lamad›¤›m ve vatan›m›n üniversitesinin davetini red edemedi¤im için
her ikisinde de münavebe ile çal›flmak suretiyle her
iki üniversiteye hizmet edebilece¤imi zannetmifltim.
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Bu yaz sömestresinin bana verdi¤i tecrübeye göre
ayni suretle faaliyetimi temadi ettirmek durumunda
olmayaca¤›m› sizlere itiraf etmek mecburiyetindeyim.
Hamburg’taki iflime bafllamadan önce Ependorf Deri
Klini¤i’nin idaresinin benden ne ölçüde bir mesai istedi¤ini bilemiyordum. Bu, 180 yata¤›, senede 70000
poliklinik hastas›, 20 asistan, 60 personeli (laborant,
teknik asistan, sekreter, hemflire, hastabak›c›s›) olan bir
kliniktir. Haftada 7 saat dersim vard›r. Buna ilaveten
meslektafllar›m›n beni Ordinaryüslerin fiefi ve Alman
Dermatoloji cemiyetinin reisi intahab etmeleri dolayisiyle buna daha baflka vazifeler de eklenmektedir. Ve nihayet Hamburg fiehri Sanatosunun bana 3.000.000
Mark k›ymetinde yeni bir Deri Klini¤i temin etmesi
1949 senesi ilk bahar›nda benim murakabem alt›nda
bafllamas› hususundaki karar›n› ilave etmeliyim.
Bu genifl ölçüdeki faaliyet Almanya’n›n halen en ileri
ve üstün üniversitesi olan Hamburg'ta benim daimi ikametimi icap ettirmektedir. Di¤er taraftan, yaz›n Hamburg’ta çal›fl›rken, bütün mesai arkadafllar›ma, vazifelerime karfl› onlardan aylarca uzak bulunmam klinik ve ilmi çal›flmalar›m› kafi derecede temin edememem dolayisiyle, vicdanen muzdarip oluyordum. Bu vaziyetin kritik incelenmesinde yegane hal çaresi her iki üniversitedeki tedris kürsülerinin birinden vazgeçme karar›d›r.
Bu karar› kendi kendime üzüntü ile verdim; fakat bu
benim için çok güç oldu. Ankara’da fevkalâde bir misafirperverlik gördüm. Onun için Türkiye’yi ikinci vatan›m
olarak telâkki ediyorum. Ve hayat›m›n sonuna kadar sevece¤im. Alman olmayan memleketler aras›nda Türkiye benim için kalbime en yak›n olan›d›r.
Maddi yaflama flartlar› Hamburg’ta Ankara’ya nazaran fevkalâde kötüdür. Verilen ücret afla¤›d›r, yiyecek evvelkine nazaran gayri kafi, mesken vaziyeti
evvelcekine nazaran gayri müsaittir, müflkülatla kalk›nmaya çal›flan eski vatan›m› flimdi flayet bir tarafa
b›rakam›yor, ihmal edemiyorsam Türk dostlar›m›n
her biri beni daha iyi anlam›fl olacaklard›r.
fiimdi say›n meslektafllar›m, dostlar›m, bugün sizlerden k›fl sömestresinin hitama ermesinden sonra, yani
fiubat 1949 nihayeti Ankara T›p Fakültesi camias›ndan ayr›lmak ricas›nda bulunuyorsam, bu yaln›z vatan›ma duydu¤um yüksek vazife hissinden do¤maktad›r. Cemiyetinizden ayr›lmay› ben flahsen zahiri bir
formalite olarak hissediyor, kendimi daima sizlere ait,
sizlere ba¤l› olarak telâkki ediyorum. Almanya’da Türkiye’nin flayani itimad bir insan› olarak, bu yaz oldu¤u
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gibi, daima çal›flaca¤›m. Daha flimdiden Hamburg’ta
T›p Fakültesi hükümet nezdinde harpten sonra ilk yabanc› olarak Türklerin klinik ve Enstitülere kabulünü
temin etmifl bulunmaktay›m. Almanya’ya ikmali tahsil
için gelecek bütün Türk doktorlan›n›n daima candan
dostu ve müflaviri olaca¤›m. Evvelce bahsetti¤im Dermatoloji kitab›n›n ikinci cildini yazmaya bafllad›m, tahminen iki sene zarf›nda bitirecek ve sizlere gönderece¤im. Bu suretle müstakbel Türk T›p talebe jenerasyonuna, memleketinizde topland›¤›m tecrübe ve bilgileri, intikal ettirmifl bulunaca¤›m.
Bu vesile ile misafir olarak, sizlere gelmem, konferans vermem, çok sevdi¤im memleketinizi tekrar görebilmem için, bana s›k s›k f›rsatlar verece¤inizi ümit
ederim. Sevgili dostlar›m, bu suretle sizleri karar›mdan malûmattar ediyor, ayni zamanda uzun seneler
müflterek çal›flmam›z esnas›nda bana karfl› göstermifl oldu¤unuz dostluk ve iyilik temennilerine samimi teflekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu dostluk
hayat›m›n sonuna kadar devam edecektir. Sözlerimi
Türkiye Ankara T›p Fakültesinin geliflmesi hususunda samimi iyilik temennilerimle bitiriyorum.
Sonsuz hörmetlerimle A. Marchionini”
Profesörler kurulu Marcionini'nin daha sonra verdi¤i
ve Almanya’ya dönüfl harc› ile nakil ücretinin artt›r›lmas›n› talep eden dilekçeyi de gözönünde tutarak
tüm istek ve dileklerini onaylam›fl ve 1949 y›l› sözleflmesini de kendi iste¤i do¤rultusunda haz›rlamak
suretiyle bu de¤erli hocaya karfl› hoflgörülü ve kadirbilir davranm›flt›r4.
Yurdumuzdan 31.01.1949 da ayr›lan bu Türk dostu,
büyük hoca Münich’te 1965 y›l›nda lösemiden vefat
etmifltir1,4.
Sayg› ile an›yoruz.
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