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Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu 1921 
yılında İstanbul’da doğdu. Ba-
bası Fuat Nemlioğlu, annesi 
ise Selma Nemlioğlu, Eşi Ni-
hal Nemlioğlu’dur. Kurtuluş 
adında bir kızı ve Hakan adın-
da bir oğlu bulunmaktadır. 
İlk ve orta eğitimini Ordu’da, 
lise eğitimini Trabzon lise-
sinde tamamladı. 1939-1945 
yılları arasında İstanbul Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nde tıp 
eğitimini aldı. Askerlik göre-
vini 1945-1947 yılları arasında 
Sarıkamış’ta yaptı (1-3).

Ocak 1948’de Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsünde Ord. Prof. 
Dr. Hulusi Behçet’in asistanı olarak göreve başladı. 1950 yılında 
“Kemik sifilizi” isimli uzmanlık tezi ile uzman oldu. Kasım 1954’de 
“Taze sifiliz tedavisinde muhtelif penisilin metodlarından elde 
edilen neticeler” isimli doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti un-
vanını aldı. Temmuz 1955’de ise eylemli doçentliğe atandı (1-3).

Nisan 1963’de “Onbir vaka münasebetiyle Stevens-Johnson 
sendromunun klinik etüdü” isimli profesörlük takdim tezi ile 
Üniversite Profesörü unvanını aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri 
Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü’nün kuruluşunda Ord. Prof. Dr. Ce-
vat Kerim İncedayı’nın yanında yer alarak, kliniğin yerleşmesinde 
ve bugünkü duruma gelmesinde yardım ve katkıları oldu. 1971-
1979 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi 
Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığı yapmıştır. 1979 yılında kendi 
isteği ile emekli olmuştur (1-4).

Bir çalışmanın titiz ve dikkatli olmasına çok önem verir, teş-
hislerde aceleci ve önyargılı olmayı sevmez, bilimsel tartış-
malarda, herkesin ilmi düşüncesini açıkça söylemesine ve 
savunmasına özen gösterir ve çevresindekilerin de bu özeni 
göstermelerini isterdi. Klinik bilgisi fevkalede idi. Fransız eko-
lündendi. Hasta bakmaktan hiç sıkılmazdı. Muayenesi hızlı idi 
ve özel bir tekniği vardı. Bilhassa utangaç hastaları çok rahat 
çözerdi. Muayeneye en uzak yerlerden başlar, muayene sıra-

sında kendi anlayacakları dilden sorular sorar ve aynı dilden 
bilgilendirirdi. Odadan çıkan hastaların memnuniyeti gülen 
yüzlerinden anlaşılırdı (1-3).

Mesleğini çok severdi. Klinik içi bir toplantıda kaliteli yardımcıla-
ra sahip olmanın bir şans olduğunu anlatırken “Ben ise tam bir 
dermatoloji aşığı” diyerek dermatolojiye olan sevgisini dile ge-
tirmiştir (2).

Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu Türkiye Tıp Akademisi’ne üye idi ve 
uzun yıllar Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği’ne başkanlık et-
miştir (1, 2).

Yüzün üzerinde yayını vardır. Lepranın salgın durumu ve kliniği, 
deri retikülozları, nadir rastlanan “Lassuer-Graham-Little” send-
romu gibi değerli bilimsel yayınları yabancı literatürde çıkmıştır. 
Ayrıca “Werner sendromu” ve psoriasis tedavisine dair araştırma 
ve yayınları mevcuttur. Ayrıca ulusal literatürümüzde değerli 
araştırmalarına ve önemli olgulara ait yayınları yanında, başta 
sifiliz ve lepra olmak üzere, dermatozların toplumdaki sosyal 
yönünü de araştıran yazıları mevcuttur. Çevirme niteliğindeki 
“Lepra’nın Tedavisi” ile 1962’de yazdığı “Dermatolojide Teşhis” 
ve 1979’da yazdığı “Deri Hastalıkları Kitabı” değerli eserleri ara-
sındadır (1, 2).

Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu, 1966 yılında Paris, Amsterdam, Brüksel 
ve Münih Üniversitesi Dermatoloji kliniklerinde mesleki incele-
melerde bulunmuştur (1, 2).

Üniversitedeki 31 yıllık görev hayatında, dermatolojiye olan sev-
gisini, her fırsatta çevresindekilere hissettirmeye ve bu sevgiyi 
onlara aşılamaya gayret gösteren hocamız, kendisindeki bu ça-
lışma gücünü, çevresindeki arkadaşlarının şahsına karşı göster-
miş oldukları derin sevgi ve saygıdan almıştır (1, 2). 

Dermatoloji bilgilerimin temellerini atan hocam Prof. Dr. Faruk 
Nemlioğlu, örnek bir dürüst insandı. İyimserliğini hiçbir zaman 
elden bırakmadı. Yapıcı tutumuyla her zaman çevresine model 
oldu. Hasta muayenesinin ipuçlarından, makale ve kitap yazımına 
kadar çok fazla şey öğrendiğim hocama şükran borçluyum (5).

Anabilim Dalımızın düzenlediği geleneksel “6. Dermatolojide Ge-
lişmeler Simpozyumu”muzun sürekli onursal başkanı olan hoca-
mızın açılış konuşması yapmasını da diliyorduk, kısmet olmadı ve 
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simpozyuma acı ile başladık. Anabilim Dalımızın aldığı kararla hocamızın 
adını bundan böyle “Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu Dermatolojide Gelişmeler 
Simpozyumu” olarak da anmaya başladık. Değerli hocamız 1 Haziran 2005 
tarihinde vefat etmiştir. Vefatından önceki son sözleri ise şöyle olmuştur: 

“Hayat bir sinema şeridi gibi geldi geçti. Dermatolojiye olan sevgimle 
bu güne kadar gelmiş bulunuyorum. Ancak 84 yaşın verdiği olgunluk 
her şeye yetmiyor. Yaşlılığın özellikleri karşısında hürmetle susmak 
gerekiyor.” (5).
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