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Hayatının Anlamına "Bilim" diyen bir
Bilim İnsanının Anısına...
Atatürk devrimlerine, Gazi'nin ilkelerine yürekten bağlı

masrafları karşılanmıştır. Hocamızın şahsına bilimsel gezi

olduğu için bu soyadı taşıyan bir ailenin en küçük oğlu olarak

masrafları olarak ayrılmış bir miktar olmasına rağmen kendisi

1927 yılında İstanbul'da doğan değerli Hocamız; Ahmet Sevim

bu parayı dahi hayalini kurduğu ve çok istediği "Moleküler

Büyükdevrim...

Genetik Laboratuvarı"nın kurulması için kullanmıştır. Enstitü'de

Yeniköy'de erken denebilecek yaşta (5.5 yaşında) ilkokula

başlattığı köpek ve domuzda ototransplantasyon çalışmaları

başlayan Hocamız daha o yıllarda evlerinin bodrumunda ve

Cerrahi'de pek çok değerli hocamızın transplantasyon

Kabataş Erkek Lisesinin Kimya Laboratuvarlannda yaptığı

çalışmasına pratik oluşturmuştur. Kurulmasına önderlik ettiği

deneylerle ileride bilime çok değerli katkılarda bulunacağının

"Diyabet Araştırmaları" ise halen yetiştirdiği ekip tarafından

ışığım vermiştir çevresine, n. Dünya Savaşı yıllarında başladığı

faaliyetlerini sürdürmektedir. Biyokimya, Fizyoloji ve Genetik

Tıbbiye'de çok kıymetli yabancı hocalardan ders aldıklarını

gibi her biri ayrı ama birbirlerinin ayrılmaz parçası olan bu

her fırsatta dile getirir, bu yabancı Profesörlerden öncelikle

bilim dallarının adeta bir füzyonu olma niteliği taşıyan

öğrenmeyi, bilgiyi uygulamayı öğrendiğini ve en önemlisi de

"Moleküler Tıp" terimini ve Anabilim Dalı'nı başta Enstitümüze

şüpheciliği ve kendifikklerimizi"dogma" olarak kabul etmeyip

ve daha sonra pek çok yere kazandırarak bir ilke daha imza

deneylerle doğrulamanın önemini anlatırdı biz öğrencilerine.

atmıştır. Bu ilklerin arasında; Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün
kuruluşu ve Başkanlığı (1982-1993), Araştırma Fonu

Bilime ve deneye hayatı boyunca önem veren Hocamız

Sekreterliği'nin kuruluşu ve Yürütücü Sekreterliği (1984¬

1945 yılının 10. aymda araştırıcı eleman yetiştirmek amacı ile

1994), Diyabet Bilim Dalı'nın kuruluşu ve Başkanlığı (1988¬

İstanbul Tıp Fakültesi'nde kurulan "Tecrübi Araştırma

1994) yer almaktadır.

Enstitüsü" ne 1975 yılında direktör olarak atanmış ve faaliyetine
bilimin ve deneysel çalışmanın olmazsa olmazı deney

1994 senesinde emekli olan Hocamızı 30.08.2010'da

hayvanları bölümünü revize ederek başlamıştır. Genç

kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaptıkları, bilime

araştırıcıları teşvik etmek için genç tıbbiyelilerden oluşan

kazandırdıkları ve bu bilim yuvası O'nu daima hatırlayacak,

"ÖBAK"'ı (Öğrenci Bilimsel Araştırma Kolu) kurmuş ve bu

yaşatacak ve saygı ve sevgiyle anacak...

öğrencilerin bilgi ve görgüsünü arttırmak amaçlı projeler
kapsamında yurtdışında staj yapmalarını sağlamıştır.

"Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın bulunur" sözü
Hocamızı ve O'nun aile yapısını yansıtan bir sözdür. 1964

İstanbul Tıp Fakültesi'nin bodrumunda çok küçük bir

yılında Işım Hamm'la evlenen Hocamızın İclal adında da bir

alanda hizmet veren bu bilim yuvasını 1987'de "Deneysel Tıp

kızı vardır. İngiliz Filolojisi mezunu olan değerli eşinin her

Araştırma ve Uygulama Merkezi" (DETAM) olarak yeni adıyla

konuda ve özellikle de literatür okuma ve yazmada kendisine

yeni binasına taşımayı başarmıştır. DETAM'ın isim babası

yardım ettiğini her fırsatta dile getirir ve her zaman kendisinden

Prof. Dr. Enver Tali Çetin'dir. Yeni binanın açılış töreninde

sevgi ve minnetle bahsederdi. Sayın Işım Hanım bu değerli

dönemin Devlet Bakanı Sayın Tmaz Titiz eski bodrum DETAM

bilim insanının yaşam öyküsünde, Hocanın her anma tanıklık

için: "Evet fiziki olarak birşeye benzemiyor ama burada hayat

etmiş çok değerli bir hayat arkadaşıdır.

var! Burada çok şeyler yapılır" sözünü hatırlatmış ve gerçekten
de Sayın Hocamızın önderliğinde yenilenen DETAM için
haklılığım ve memnuniyetini dile getirmiştir. İlk olarak DETAM
binasının tamamlanması için Dünya Sağlık Örgütü; UNDP
(United Nations Development Program) projesinden fon

İşte Hayatının Anlamına "Bilim" diyen bir Bilim İnsanının
başarılarla ve ilklerle dolu yaşam öyküsü...
Çok değerli Hocamızın bizlere açtığı yolda, değerli hatırası
önünde saygı ile eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

alınarak cihaz ve teknik alt yapı ve araştırıcıların yurtdışı staj
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