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Hocam›z›n emekliye ayr›l›fl› sadece kendisinde

de¤il, ona yak›n olan bizlerde de burukça hislerin

alevlenmesine sebep oldu. Bunlar›n bir bölümü,

flüphesiz, çal›flma hayat›m›zda her günkü beraberli-

¤imizin flekil olarak sona ermesinden ileri geliyor.

Di¤er bir bölümü ise bizim de ad›m ad›m emeklili-

¤e yaklaflmam›zla ilgili. Bir nevi gençlik için nostal-

gia duygusu.

Hikmet hocayla benim flahsen beraberli¤imiz 30

y›la yak›n bir geçmifle dayan›yor. Çeflitli ve bazen

çok çetin flartlar içinde

geçen bu beraberlikte

o hoca olarak benden

sevgisini ve yard›mla-

r›n› hiç esirgemedi.

Ben de hürmette ku-

sur etmemeye çal›fl-

t›m. Umar›m bunda

muvaffak olmuflum-

dur. fiimdi emeklili¤e

ayr›l›fl›n› onunla ilgili

hat›ralar›m› tazelemek

için güzel bir f›rsat sa-

y›yorum.

1956 y›l› bafl›nda

Çapa’da asistanl›¤a

bafllad›¤›mda hoca genç bir doçentti. Üç y›l› aflk›n

ihtisas sürem içinde gerek akademik, gerekse pra-

tik alanlarda de¤erli yard›mlar›n› gördüm. Beni ‹n-

gilizce literatürle tan›flt›rm›fl ve okuyup yazmam için

mütemadiyen teflvik eder olmufltu. O zamanki kli-

ni¤in biraz sert disiplini içinde Hikmet hoca bana

karfl› daima koruyucu ve ö¤retici vasf›n› muhafaza

etmiflti. Araflt›r›c›l›k zevkini ondan tatm›flt›m. Kar›n-

ca karar›nca gördü¤üm ve yapt›¤›m iflleri birlefltirip

bunlardan bilimsel bir anlam ç›kartmaya çal›fl›r, so-

nuçlar›n› onunla tart›fl›rd›m. Bilimsel metodlarla

olaylar› analiz ve sentez etmeyi ondan ö¤rendim. O

günleri burada hat›rlarken hepimizin hocas› Ekrem

Behçet hocay› da rahmetle an›yorum. ‹htisastan

sonra klinikten ayr›lmaya mecbur kal›nca beraberli-

¤imiz bir süre kesintiye u¤rad›. 1965 y›l› sonunda

yurda döndü¤ümde Hikmet hocay› Cerrahpafla’da

yeni bir üniversite klini¤i

kurmufl buldum. Kadro

güçlüklerine ra¤men bu

klinikte bana çal›flma im-

kan› sa¤lad›. Kurulan bu

yeni klini¤in o günkü

durumunu bilenler hoca-

n›n ne çetin flartlara gö-

¤üs gerdi¤ini pek güzel

takdir ederler. Klinik di-

ye verilen yer, bir polik-

linik odas› ile merdiven

alt›nda hücremsi bir

ameliyathaneden ibaretti.

Hoca, ancak üç asis-

tan kadrosu koparabilmifl

olmas›na ra¤men bu gayretli gençlerle o y›k›k dökük

s›¤›nt›hanede çok k›sa sürede sadece hasta bak›m›

ve tedavisi yapmakla kalm›yor, büyük ve eski klinik-

lerden hiç de afla¤› kalmayan yo¤un bir akademik fa-

aliyette bulunuyordu. Bu arada Türk Otolarengoloji-

sinin bilimsel mecmuas› olan Türk Otolarengoloji Ar-

flivi’ni kurmufl olup, bu mecmuan›n yaflamas› için

maddi ve manevi olanaklar›n› seferber etmifl durum-

da idi. Hepimizin bildi¤i gibi bu mecmua sadece

Türk dilinde Otolarengolojinin Arflivi olmakla kalma-

m›fl, Türk Otolarengolojisini dünyaya da tan›tm›flt›r.
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‹flte bu çilekefl devrinde beni de çok k›s›tl› ola-

naklar›na ortak etmek alicenapl›¤›n› gösterdi. Bir

süre sonra tafl›nd›¤›m›z Çocuk Klini¤i’nin üstündeki

koridorumsu yer de bir üniversite KBB klini¤i için

çok yetersizdi. Buna ra¤men o küçük hacimle mü-

tenasip olmayacak verimli ve baflar›l› bir çal›flma or-

tam› yaratt›. Türk Otolarengoloji prati¤inde mo-

dernleflmeye önderlik etti.

Bu s›rada dekanl›k görevini yüklendi. ‹dari yet-

kisini kendi klini¤inin avantaj› için kullanmama dü-

rüstlü¤ünü gösterdi. S›k›nt›lar› kendi içine atarak

baflka kliniklerin haklar›na sayg›l› oldu. Sab›rla ye-

ni bir binan›n inflaas›n› bekledi. Hatta flimdiki yeri-

mize geçerken bile kendi klini¤i kadar komflu kli-

niklerin de ihtiyaçlar›n› düflünüyor, kendisi ne al-

m›flsa onlara belki daha ço¤unu vermeye çal›fl›yor-

du. Tek koridor üstündeki darac›k yerde günümü-

ze uygun e¤itim ve araflt›rma faaliyetinde bulunur-

ken becerikli ve yetenekli gençlerin yetiflmesini

sa¤l›yordu.

1970 y›l›ndan itibaren Cerrahpafla Klini¤i Akade-

mik Haftas›’n› bafllatmak suretiyle Türk hekimleri-

nin kendi aralar›nda olduu kadar yabanc› meslek-

tafllar›yla da bilimsel ve akademik fikir ve tecrübe

al›flverifli yapabilme ortam›n› yaratt›. Bunu baflar›y-

la her iki y›lda bir bugüne kadar sürdürdü.

Türk t›bb›n› uluslararas› forumlarda temsil konu-

sunda di¤er bir çal›flmas› da Balkan T›p Birli¤i’ne

olan katk›s›d›r. Bu birlik içinde Türk grubu baflkan›

olarak gurur verici bir fleref yeri kazanm›flt›.

Türk t›bb›n›n akademik standard›n› yüksek bir

seviyeye ulaflt›rmak yolundaki çabalar›n›n di¤er bir

örne¤i, Türk T›p Akademisi Baflkan› olarak yapt›¤›

hizmetlerdir. Bu arada Türk Otolarengoloji Derne-

¤i’ne olan de¤erli katk›lar›n› hat›rlatmak isterim.

fiimdi geliyorum bambaflka bir konuya, çocuk

sa¤›rl›¤› konusuna, 1966 y›l›na kadar Türkiye’de ço-

cukluk yafl›ndaki sa¤›rl›klar›n rehabilitasyonu için

güne uygun bir çal›flma hemen hemen mevcut de-

¤ildi. Böyle bir konu küçümseniyordu bile.

1966 y›l›nda hocam›z Türkiye ‹flitme ve Konufl-

ma Rehabilitasyon Merkezi’ni kurdu¤u zaman, baz›

yetkili a¤›zlar Türkiye’de normal ifliten çocuklar e¤i-

tilemezken iflitme özürlü çocuklar›n tedavi ve e¤iti-

mi ile u¤raflman›n bir lüks olaca¤›n› ileri sürüyorlar-

d›. ‹flte böyle bir ortamda Profesör Altu¤ çocuk sa-

¤›rl›¤› konusunu bilimsel ve e¤itsel alanda gün ›fl›-

¤›na ç›karmay› baflarm›fl ve Türkiye’de gittikçe geli-

flen bir temel kurulmas›na önderlik etmifltir. Bugün

Türkiye’de bu konuda mevcut herfley ve her mües-

sese mevcudiyetini ona borçludur.

Muhterem hocam,

Hepimizin g›pta ile bakt›¤› muhteflem akademik

ve idari yaflam› flekil olarak burada noktalarken ba-

flard›klar›n›z› bu k›sac›k ve yetersiz sözlerimle ifa-

deye imkan yoktur. K›saca flunu söylemek istiyo-

rum ki, kurdu¤unuz bu müessesede eski ve yeni,

yafll› ve genç ö¤rencileriniz olarak size minnettar›z.

Bundan sonra da ilginizi bizden eksik etmeyiniz.

Size ve eflinize bundan sonraki yaflam›n›zda

saadetler, afiyetler ve en güzel günler diliyorum.
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