
Bu an›lar› yazmadan niçin on y›l beklediniz sorusu
gündeme gelebilir. Bir fleyin an› olabilmesi için bana
göre böyle bir sürenin geçmesi gereklidir. Hele Türk
KBB’sinde dönüm noktas› olan bir kongreye ait ise bu-
nun anlafl›labilmesi ve de¤erlendirilmesi için de bu sü-
renin gerekli oldu¤una inan›yorum. Burada, XV. Dünya
Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi Kongresi
öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda yafla-
d›klar›m› yazmak ve KBB ailesiyle paylafl-
mak istedim. Türk t›bb›na öncülük eden
KBB camias›na baz› hat›rlatmalar yap-
mak, buraya nas›l geldi¤imizi, nas›l yapt›-
¤›m›z› veya niye yapamad›¤›m›z› anlat-
mak istedim. Türk KBB ve BBC camias›-
na bugüne kadar bana verdikleri destek
için teflekkür ediyorum.

Yer Ankara Dedeman Oteli, y›l 1988,
Kronik Otitis Media konulu toplant›. Top-
lant›ya yurt d›fl›ndan da konuflmac›lar da-
vetli. Bunlar›n içinde Prof. Dr. Marquet
ayn› zamanda IFOS’un (International Fe-
deration of Otorhinolaryngological Societies) Belçikal›
Genel Sekreteri. Ö¤le yeme¤inde rahmetli hocam›z Or-
han Sunar’la yanyana oturuyorlar. Birbirlerine hemen
›s›n›yorlar sohbet koyu, fakat zaman k›s›tl›. Prof. Dr.
Marquet dönüflte ‹stanbul’a u¤rayacakm›fl; randevulafl›-
yorlar. ‹stanbul Üniversitesi Beyaz›t Profesörler Evi’nde
bulufluluyor; Prof. Marquet ve efli, Dr. Sözen, Dr. Altu¤,
Dr. Sunar, Dr. Devrano¤lu. Yemek s›ras›nda söz KBB

Dünya kongresinden aç›l›yor. 1989 y›l›nda ‹spanya
Madrid’de yap›lacak. Haziran ay›ndan Eylül ay›na erte-
leniyor. Ertelemenin nedeni kongre merkezinde NATO
toplant›lar›n›n yap›lacak olmas›. Prof. Marquet kongre
haz›rl›klar›ndan ve zorluklar›ndan bahsediyor, bir son-
raki kongreye Meksika ve Hindistan’›n aday oldu¤unu
söylüyor. Dr. Altu¤ ile birbirimize bak›yoruz, yemek bi-

tiyor, Prof. Marquet’i u¤urluyoruz. 

Y›l 1989, aylardan Ocak- fiubat Dr. Al-
tu¤’la Dünya kongresine aday olmaktan
konufluyoruz. Adayl›k flartlar›n› bilmiyo-
ruz ama aday olmak istiyoruz. TORL bafl-
kan› Prof. Dr. Orhan Sunar. Bir gün Dr.
Altu¤’la birlikte odas›na gidiyoruz ve ken-
disine bu düflüncemizi aç›yoruz. Cevap:
"...". Israr etmiyoruz. 15 gün kadar sonra
tekrar odas›na gidiyoruz ve iste¤imizi tek-
rarl›yoruz. Bu kez dik dik bak›yor ve "Na-
s›l yapacaks›n›z?" diye soruyor. Biz de
"Önce siz Prof. Marquet’e bir mektup ya-
z›n ve adayl›k flartlar›n› ö¤renelim, aday

olup olamayaca¤›m›za bakal›m, ondan sonra düflüne-
lim" diyoruz. Pek tatmin olmuyor, ama bizi de k›rmak
istemiyor. Birkaç gün sonra Prof. Marquet’e mektup
yazd›¤›n›, pek umutlu olmad›¤›n›, bizim bu fikre nere-
den sapland›¤›m›z› anlamad›¤›n› belirtiyor. Mart
1989’da Prof. Marquet’den bir telgraf geliyor. Telgrafta
adayl›k flartlar› yaz›l› ve alt›nda da Türkiye’nin aday ol-
mas›ndan çok memnun olaca¤›n› belirtiyor ve baflar›lar
diliyor. 

Adayl›k flartlar› olarak ülke KBB derne¤inden aday-
l›k yaz›s› ile Sa¤l›k Bakanl›¤›, Turizm Bakanl›¤› ve
kongrenin yap›laca¤› ilin Belediye Baflkan›’ndan böyle
bir kongrenin ülkemizde yap›lmas›n› desteklediklerine
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dair birer yaz› talep ediyor. Madrid kongresinden 4 ay
önce IFOS Genel Sekreterli¤ine gönderilecek, yani 1989
Haziran bafl›. 1989 yerel seçim y›l›. ‹stanbul Büyük fie-
hir Baflkanl›¤›na hocam›z Prof. Dr. Nurettin Sözen seçil-
mifl, durumu kendisine aktar›yoruz ve hemen destek
yaz›s›n› al›yoruz. Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan destek yaz›s›
geliyor. Turizm Bakanl›¤›’na yaz› yaz›yoruz ve bekliyo-
ruz; hiçbir yan›t yok. 1989 May›s ortalar›nda Dr. Altu¤
ile birlikte Ankara’ya Turizm Bakanl›¤›’na gidiyoruz.
Müsteflar yard›mc›s› Dr. Altu¤’un Galatasaray’dan s›n›f
arkadafl›, odas›nda konufluyoruz. Durumu izah ediyo-
ruz, en az 4000 yabanc›n›n gelece¤ini belirtiyoruz. O
y›llar Türkiye’nin d›flar›dan turist getirmek için didindi-
¤i y›llar. Müsteflarla görüflülüyor; yan›t olarak, Baflba-
kanl›k ve D›fliflleri Bakanl›¤›’na böyle bir kongrenin
al›nmas›nda yarar olup olmad›¤›n› sorduklar›n›, yan›t
beklediklerini, yan›t geldi¤inde hemen yazacaklar›n›
söylüyorlar. Durumu tekrar anlat›yoruz, ama herhalde
biz anlatam›yoruz!!! Bu arada slayt ve broflür deste¤i is-
tiyoruz. Yan›t olarak ellerinde slayt olmad›¤›n›, depoda
varsa broflür ve afifl verebileceklerini belirtiyorlar. De-
poya gidiyoruz. 2-3 afifl, 100 civar›nda broflür bulunu-
yor uzun aramalardan sonra… Tekrar Bakanl›¤a gidiyo-
ruz, bir ümit içinde; yan›t ayn›.

Moralimiz bozulmufl ‹stanbul’a dönüyoruz. Adayl›k
suya düflüyor? Bu arada 1989 Milli Kongre haz›rl›klar›n›
yürütüyoruz. Kongre K›br›s Girne Acapulco’da yap›la-
cak. Turizm flirketi ‹rem Tur. ‹rem Tur’da çal›fl›rken
önümüze "Turizm Bakanl›¤›" antetli bir yaz› geliyor, im-
zal›yoruz ve di¤er belgelerle birlikte Belçika’ya, IFOS
Genel Sekreterli¤i’ne, Prof. Marquet’e postal›yoruz.
Adayl›k baflvuru süresinin bitmesine 1 gün kala Turizm
Bakanl›¤›’ndan bu kongreyi desteklediklerine dair
gerçek yaz› elimize ulaflm›fl oluyor!!!

Bir taraftan K›br›s Kongresi haz›rl›klar›, bir taraftan
da Dünya Kongresi adayl›¤› ile u¤rafl›yoruz. Prof. Mar-
quet’den adayl›¤›m›z›n kabul edildi¤ine dair bir yaz› al›-
yoruz. Yaz›da Hindistan’›n ülke delegelerine bir kokteyl
verece¤i bizim de delegeleri etkilemek için böyle bir
fley yapmam›z›n uygun olaca¤›n› ima ediyor. Oturup
konufluyoruz. Birkaç turizm flirketiyle görüflüyoruz.
Teklifimiz aç›k, gelin bize yard›m edin, biz de kongre-
yi al›rsak sizinle çal›flal›m. Hiçbir turizm flirketi buna ya-
naflm›yor. Devlete ulaflmaya çal›fl›yoruz. Baflbakan Sa-
y›n Turgut Özal. Prof. Sunar, Dr. Cengiz Aslan’dan yar-
d›m istemek için telefon ediyor (Dr. Cengiz Aslan, Tur-

gut Özal’›n özel doktoru). Dr. Aslan yard›m edece¤ini
söylüyor. 2 gün sonra Prof. Sunar’›n muayenehanesine
bir telefon geliyor ve ertesi gün kendisinin Madrid Bü-
yükelçisi Say›n Nazmi Ak›man taraf›ndan aranaca¤› söy-
leniyor. Say›n Ak›man telefon ediyor, ne zaman gelece-
¤imizi ve ne istedi¤imizi soruyor, elçili¤in adresini ve-
rerek, gelir gelmez kendisine ulaflmam›z› istiyor. Hava-
lara uçuyoruz...

1989 XIV. Dünya KBB ve BBC Kongresi yaklafl›yor.
Biz de haz›rl›k yap›yoruz. Ayasofya önünden slayt top-
luyoruz, otelleri araflt›r›yoruz. Yeterli salon bulabilecek
miyiz? Yeterli yatak kapasitesi var m›? Prof. Sunar aday-
l›k konuflmas›n› haz›rl›yor!

Broflürlerimiz haz›r, videolar›m›z haz›r!. Bir turizm
flirketi Kongresist’ten Say›n Özkan Han›m bizimle Mad-
rid’e gelece¤ini, ama bir yat›r›m yapamayaca¤›n›, kon-
greyi almam›z›n çok uzak ihtimal oldu¤unu ama e¤er
kongreyi al›rsak, kendisine bir öncelik tan›mam›z› isti-
yor. Biz de kabul ediyoruz. 

Say›n Özkan han›m k›rm›z› beyaz kurdele ve ucun-
da " Lets meet where east and west meet" yaz›l› ka¤›t-
lar bulunan küçük nazarl›klar, mavi boncuklar haz›rla-
t›yor; yaklafl›k 4000 adet. Biz de Divan’›n meflhur çifte
kavrulmufl küçük lokumlar›ndan al›yoruz. Prof. Sunar
konuflmas›n› haz›rl›yor. Her gün birkaç kez slaytlarla
birlikte deneme yap›yoruz. Slaytlar›m›z Türkiye’nin gü-
zelliklerini ve tarihini gözler önüne seriyor. Tek eksik
salon slaytlar›. Bu eksi¤imizi de Atatürk Kültür Merkezi
salonlar›n› de¤iflik aç›dan gösteren slaytlar› ve Cemal
Reflit Rey Konser salonlar›n›n slaytlar›n› bularak tamam-
l›yoruz. Konuflma haz›r, slaytlar haz›r, posterler haz›r,
broflürler haz›r, mavi boncuklar, lokumlar haz›r. Büyü-
kelçi bizi bekliyor, yolculuk günü gelip çat›yor. Mavi
boncuklar çok a¤›r, lokumlar da, broflürler de. Hepsini
yan›m›za al›yoruz ve ‹spanya Havayollar› ile yolculu¤a
ç›k›yoruz. Ayn› uçakta Dünya Kongres’ne giden arka-
dafllar›m›z da var. Kendilerine 15. Dünya Kongresi’ne
aday oldu¤umuzu bildiriyoruz. Hiç kimse umutlu de¤il.
Adayl›¤›m›z› çekmemizi önerenler de var! Uçak Barse-
lona’ya iniyor. Bir anons, Madrid’e gidecek yolcular›n
uçak de¤iflikli¤iyle nedeniyle tüm eflyalar›yla birlikte in-
meleri ve pasaport kontrolünden geçmeleri isteniyor.
Tüm mavi boncuklar›, broflür ve lokumlar› yüklenip ini-
yoruz. Pasaport kontrolünden geçip, yine ayn› uça¤a
ayn› yerlerimize oturuyoruz!. Böylece gavur eziyetinin
de ne oldu¤unu ö¤renmifl oluyoruz. 

Devrano¤lu ‹
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Akflam Madrid’e iniyoruz, otelimiz Madrid Meyda-
n›nda küçük bir otel, üç y›ld›z. Otele yerlefliyoruz. Er-
tesi sabah 09.30’da Türk Elçili¤i’nin kap›s›nday›z, gün-
lerden Cumartesi. Elçilikte bekçiden baflka kimse yok.
Bekçi haberli, bizi içeri al›yor ve Say›n Ak›man’la tele-
fonla görüfltürüyor. Elçimizden istedi¤imiz ülke delege-
lerine yaklafl›k 200 kiflilik (efllerle) bir resepsiyon ver-
mesi. Hiç sorun olmad›¤›n›, bir gün önceden haber ve-
rirsek, evinde (residensinde) bunun mümkün olaca¤›n›
söylüyor. Hangi gün istedi¤imizi soruyor, henüz prog-
ram› bilmiyoruz. Elçilikten ayr›l›p, Kongrenin yap›laca-
¤› merkeze gidiyoruz. Büyük bir kongre merkezi, çok
salon var. Kay›tlar›m›z› yapt›r›p kitapç›klar›m›z› al›yo-
ruz. Cumartesi akflam› aç›l›fl kokteyli var. Pazar akflam›
Meksika delegelere yemek veriyor. Pazartesi kongre ye-
me¤i var, saat 08.30’da büyük bir parkta yap›lacak. Sa-
l› günü saat 17.00’de ise seçim var. 

Biz de resepsiyonumuzu Pazartesi 18.30-20.00 aras›
yapmay›, gelecek delegeleri de elçili¤e götürmeyi ve
sonras›nda da elçilikten kongre yeme¤inin yap›laca¤›
parka otobüsle transferi planl›yoruz. Elçili¤e telefon
edip yeme¤in Pazartesi akflam› 18.30-20.00 aras› olaca-
¤›n› söylüyoruz. Elçilikten ald›¤›m›z davetiyelerin üzeri-
ni, IFOS’dan ald›¤›m›z ülke temsilciliklerinin isimlerini
yazarak haz›rl›yoruz. Bu arada ‹spanyol düzenleyicileri-
nin bize gösterdi¤i yere masam›z› kuruyoruz. Afifllerimi-
zi as›yoruz, video ve TV kiral›yoruz ve sürekli ‹stanbul
Belediyesi’nden ald›¤›m›z ‹stanbul’u anlatan video ve
Turizm Bakanl›¤›ndan ald›¤›m›z Türkiye’yi tan›tan film-
leri göstermeye bafll›yoruz. U¤rayanlara da mavi boncuk
ve lokum ikram ediyoruz ve adayl›¤›m›z aç›kl›yoruz.

Meksika ve Hindistan da masalar›n› kurmufllar, özel-
likle Meksika büyük ekranda gösterim yap›yor. Acapul-
co’yu tan›t›yor, kongre merkezi olarak oray› seçmifller.
Milli Hava Yollar›n›n gelenlere %50 indirim yapaca¤›n›
belirten broflürler da¤›t›yorlar. Meksika’ya büyük ilgi
var. Hindistan da bir masa açm›fl, broflürler da¤›t›yor.
Epeyce kalabal›klar, herkesle konufluyorlar. Biz de ha-
z›r›z. Aç›l›fl kokteylini bekliyoruz. Bütün delegeleri bu-
lup davetiyelerini verece¤iz! Akflama kadar 2-3 kifliye
davetiye veriyoruz, memnun oluyoruz. Aç›l›fl kokteyli
bafll›yor, ayn› binada üst katta. Elimizde davetiyeler
herkesin yakal›¤›na bak›yoruz. Kokteyl 2 saat kadar sü-
rüyor, sonuç hayal k›r›kl›¤›, ancak bir kifliye davetiye
verebiliyoruz. Moralimiz bozuk ama umutluyuz. Akflam
otel yolunday›z. Prof. Sunar kaç kifliye davetiye verdi¤i-

mizi soruyor. Prof Altu¤’la birbirimize bak›yor ve hoca-
m›z›n üzülmesini istemedi¤imiz için 50 kifliye verdi¤i-
mizi söylüyoruz. Prof. Sunar " Kongreyi al›p almamak
umurumda de¤il, elçili¤e 50-60 kifli gelsin elçiye rezil
olmayal›m yeter" diyor. Prof. Altu¤’la yine birbirimize
bak›yoruz. Otele geliyoruz ve hep beraber yeme¤e ç›-
k›yoruz. Ayn› otelde kalan baz› arkadafllar›m›z ve yak›n
otelde kalan arkadafllar›m›z var. Küçük bir bar tarz› ye-
re giriyoruz. Çok güzel mezeleri ve biralar› var; hamsi
bile buluyoruz. Zevkle yemeklerimizi yiyoruz. Yemek
sonras›nda aç›k bir k›rtasiyeci ar›yoruz, flans›m›za bulu-
yoruz. ‹spirtolu kalem ve karton al›yoruz. Otele dönüp
kartonlar üzerine Türk Elçili¤i’nde verilecek resepsiyon
için ülke temsilcilerinin Türk masas›na u¤ray›p daveti-
yelerini almalar› ça¤r›s›n› yazaca¤›z. 

Ülke temsilcilerini elçili¤e ve oradan da kongre ye-
me¤ine götürmek üzere otobüs kiralamam›z gerekli.
Sorup, soruflturuyoruz. Bir yer tarif ediyorlar, gidiyoruz.
Konuflup anlafl›yor ve iki otobüs kiral›yoruz. Ertesi gün
saat 17.00’de kongre merkezinde olacaklar. Paralar›n›
peflin ödüyoruz. Toplam 500 USD. Otele dönünce yaz-
maya bafll›yoruz. Gece 00.02’de ispirtolu kalemler biti-
yor, yazm›yor. Ayn› otelde Dr. Engin Yaz›c›o¤lu da ka-
l›yor. Uyand›r›yoruz. ‹spirtolu kalemi olup olmad›¤›n›
soruyoruz; varm›fl, al›p yazmaya devam ediyoruz. Ya-
r›m saat sonra oda kap›s› çal›n›yor. Aç›yoruz, gelen Dr.
Engin. Uykusu kaçm›fl, o da bizimle birlikte yazmaya
bafll›yor. Yaz›lar›m›z bitiyor, 4 tane afifl. Ertesi gün
kongre merkezinin de¤iflik yerlerine as›yoruz. Bekliyo-
ruz, gelen giden yok. Davetiyeler bize, biz onlara bak›-
yoruz, morallerimiz s›f›r. 

Kongre merkezinin de¤iflik yerlerinde ve tüm salon-
larda ekranlar var. Buralarda zaman zaman duyurular
yay›nlan›yor. Bu ifli Lilly firmas› üstlenmifl. Kongre-
sist’ten Özkan han›m 2-3 nazar boncu¤u ve biraz çifte
kavrulmufl lokum alarak Lilly’nin merkezine gidiyor. Bi-
raz sonra ekranlarda bizim duyuru ç›k›yor, 30 saniye
sonra kapan›yor. Ne oldu¤unu ö¤renmek için gidiyo-
ruz. Merkezdeki görevli biraz daha lokum istiyor. He-
men getiriyoruz, bu sefer duyurumuz 3-4 dakika ekran-
da kal›yor. Durumu ö¤rendik, hemen biraz daha çifte
kavrulmufl, lokum ve nazar boncu¤u götürüyoruz. Bu
sefer duyurumuz ekranlarda daha uzun kal›yor. Biz de
bekliyoruz. Bilimsel oturuma kahve molas› veriliyor. Bir
anda masam›z›n etraf› doluyor. Ülke temsilcileri bir bir
geliyor. Hepsine davetiyelerimizi veriyor, kongre mer-



kezi önünden otobüsün kalkaca¤›n› ve sonra kendileri-
ni kongre yeme¤ine götürece¤imizi, destek bekledi¤i-
mizi anlat›yoruz. Bir anda masada bulunanlar›n Dr.
Engin Yaz›c›o¤lu, Dr. Mehmet Ali fiehito¤lu vb. yüzleri
gülüyor; mutlu oluyoruz. Kahve aras› bitiyor daha vere-
medi¤imiz davetiyeler var. Yemek aras› bekliyoruz, ar-
t›k ö¤rendik. Elimizde lokum bol, nazar boncu¤u da.
Hemen bir paket yap›p Lilly merkezine götürüyoruz.
Duyurumuz tekrar ekranda, ö¤le yeme¤i aras› yine ma-
sam›z kalabal›k. Hemen hemen tüm ülke temsilcilerinin
davetiyelerini veriyoruz. Biz memnunuz.

Bu arada Türk hocalar›m›zdan baz›lar› yan›m›zdan
geçerken yüzlerini çeviriyorlar. Herhalde adayl›¤›m›z-
dan utan›yorlar. Kendilerinin bizim yan›m›zda görün-
mesini istemiyorlar. Tüm Türk delegasyonu da elçilikte
verilecek kokteyle davetli. Saat 17.30’da otobüsler gele-
cek, bekliyoruz. 17.30’da kongre merkezi önüne ç›k›p
bak›yoruz, sar› yeflil çizgili otobüs var m›? Evet var. Gi-
dip floförle konuflmak istiyoruz. ‹ngilizce, Frans›zca
yok. Yaln›z ‹spanyolca. "Turko" diyor o kadar, "okey"
diyoruz. Cam›na Türk Elçili¤i yaz›s›n› as›yoruz. Saat
18:00, otobüsler yar› yar›ya dolu, moralimiz yine bozu-
luyor. Türkiye Büyükelçisi Sn. Nazmi Ak›man’›n konu-
tuna do¤ru hareket ediyoruz. Elçilik girifl yolu kaz›lm›fl,
otobüst konuflmalar bafll›yor: "Yolu bile bilmiyorlar, bu-
na bile bakmam›fllar, biz bu kongreyi alamay›z, nas›l
yapacaklar vs." 

Otobüs ters yola girip elçilik önüne geliyor. D›fl ka-
p›dan da bahçeye giriyoruz. Oradan ana kap›ya ulafl›-
yoruz. Kap›dan girerken bir hocam›z tam arkamda "Biz
bu kongreyi ne alabiliriz, ne de yapabiliriz" diyor. Art›k
benim de sabr›m tükeniyor, geriye dönüp "Hocam size

ra¤men hem alaca¤›z, hem de nas›l yap›ld›¤›n› göstere-
ce¤iz" diyorum. Ortal›k buz kesiyor. ‹çeri giriyoruz. El-
çimiz Say›n Nazmi Ak›man, efli ve k›z› karfl›l›yor bizi. El-
çimiz her gelene kendi dilinden konufluyor. ‹ngilizce,
Almanca, Frans›zca, Yunanca, ‹spanyolca… Herkesten
destek istiyor. ‹ç bahçeye geçiyoruz, havuzun etraf›
yemyeflil, a¤açl›k ve muhteflem bir aç›k büfe… Rak› ve
baklava dahil her fley var. ‹çerisi de bekledi¤imizden
çok daha kalabal›k. Ço¤u delege kendi imkanlar› ile
gelmifl, daha da geliyorlar. Orhan Sunar’›n yüzü gülü-
yor, elçiye rezil olmad›k diye! Türk meslektafllar›m›n da
yüzü gülüyor. Onlar da memnun. Biraz sonra, daha ön-
ce kap›da "Biz bu kongreyi ne alabiliriz, ne de yapabi-
liriz" diyen hocam›z yan›ma geliyor. "‹rfan ben falan-
cayla konufltum, o da oyunu bize verecek" diyor. Bu
sahne 7-8 kez tekrarlan›yor. Elçimiz yine ortalarda her-
kesle ilgileniyor, herkese bu kongreyi devletin de des-
tekledi¤ini gösteriyor. Herkes birileriyle konufluyor,
destek istiyor. 

Türk meslektafllar›m›z da art›k inanm›fl gibi. Saat
20.00’ye geliyor; ayr›lma vakti. Ortal›kta yiyecek de faz-
la bir fley kalmam›fl. Otobüslerle ‹spanyollar’›n verece-
¤i kokteyle gidiyoruz. Büyük bir park, süslenmifl. Bol
içecek, yiyecek var. Biz hala elçilikteki kokteyldeyiz,
onu konufluyoruz. ‹lk defa bu kadar ümitleniyoruz. Bu
düflüncelerle otele dönüyoruz ve mutlu uyuyoruz. 

Bugün saat 17.00, toplant› var. Art›k masam›za u¤ra-
yanlar›n say›s› artt›. Türk meslektafllar›m›z da geliyorlar
art›k. Koridordan Frans›z delegesi Prof. Dr. Portman ge-
çiyor. Prof. Sunar ve Dr. Altu¤ kofluyorlar ve konuflma-
ya bafll›yorlar. Durumu anlat›yorlar, aday oldu¤umuzu
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belirtiyorlar. Portman’dan destek istiyorlar. Portman 10-
12 kez Türkiye’ye gelmifl biri. Bizleri tan›yor. Bu konufl-
malar›n sonunda Prof. Portman"Siz de mi adays›n›z, na-
s›l yapacaks›n›z, siz yapamazs›n›z" tarz›nda konuflmaya
bafll›yor. Prof. Sunar konuflmay› b›rak›p geri dönüyor.
Dr. Altu¤ hala Prof. Portman’›n fikrini de¤ifltirmeye ça-
l›fl›yor, ama nafile. Sunar ve Altu¤ çok bozuluyorlar,
çünkü Prof. Portman’›n bizi destekleyece¤ini düflünü-
yorlar. Bu da bize yine bir ders oluyor. Çal›flmaya de-
vam ediyoruz. Prof. Sunar’la, konuflmas›n› 4-5 kez da-
ha pratik ediyoruz. Saat 16.00, Hindistan toplant› salo-
nunun önünde kokteyl veriyor. Herkes orada. Biz de
kat›l›yoruz, ama yine moralimiz bozuluyor. Saat 17:00,
toplant› salonuna geçiliyor. Ön konuflmalar yap›ld›ktan
sonra Prof. Marquet bir sonraki Dünya kongresinin
aday ülkelerini aç›kl›yor. Hindistan ve Türkiye…

Meksika’n›n adayl›¤› kabul edilmiyor. Daha önce
yapt›klar› Dünya Kongresi’nin üzerinden 28 y›l geçmifl.
Bir ülke, aradan 30 y›l geçmeden ikinci kez aday ola-
m›yor. Hindistan’la bafl bafla kal›yoruz. ‹lk konuflma
hakk› Türkiye‘ye veriliyor. Prof. Sunar konuflmas›na
bafll›yor, ben de slayt göstermeye. Önce Türkiye’yi ta-
n›t›yor, Ölüdeniz, Efes harabeleri, Aspendos, ‹stanbul
vb. Sonra salon ve ‹stanbul’un yatak kapasiteleri anlat›-
l›yor. Son olarak da ‹stanbul Büyük fiehir Belediye Bafl-
kan›’n›n bir KBB Profesörü oldu¤u, böyle bir kongre ‹s-

tanbul’da verilirse mutluluk duyaca¤› mesaj› veriliyor.
Prof. Sunar’dan sonra Hindistan sözcüsü Prof. Hiranan-
dani kürsüye ç›k›yor. Prof. Hiranandani kendilerinin
slayt getirmedi¤ini, ülkelerinin güzelliklerini yerinde
göstereceklerini söyledikten sonra en önde oturan bir
Hintliyi iflaret ederek "Biz de bu kifliyi önümüzdeki se-
ne Yeni Delhi Belediye Baflkan› seçece¤iz." diyor. Sa-
londan bir kahkaha sesi yükseliyor. Oy kullanmaya
geçmeden baz› ülke delegeleri söz istiyor. Güney Afri-
ka delegesi Türkiye’nin Müslüman bir ülke oldu¤unu,
kendilerine vize oldu¤unu bu vizeyi kald›r›p kald›rma-
yaca¤›m›z› soruyor. Prof. Sunar ve Prof. Marquet gerek-
li yan›tlar› veriyor; s›ra seçimde. Nas›l oy kullan›laca¤›
aç›klan›yor ve her ülkeye bir oy pusulas› veriliyor. Oy-
lar kullan›l›yor ve toplan›yor. Baflkan ve Prof. Marguet
oylar› say›yorlar. Bir tarafta 8-9 oy, di¤er tarafta 50’nin
üzerinde. Prof. Marquet, XV. Dünya Otorinolagengolo-
ji ve BBC Kongresi’ni alan ülkenin yapmas› gerekenle-
ri tekrar s›ral›yor ve kazanan ülkeyi "‹stanbul, Türkiye"
olarak aç›kl›yor. Bizdeki sevinç son haddinde, birbiri-
mizi kutluyoruz. Konuflmalar ve görüflmeler devam edi-
yor. Bu arada baz› ülke delegeleri Prof. Sunar’› tebrik
ediyorlar. Bunlardan ikisi Frans›z delegeleri, biri de
Prof. Portmann. Prof. Portmann, Prof. Sunar’›n önüne
gelip, ceketini ilikledikten sonra tebrik ediyor ve "Efen-
dim biz de sizi destekledik, sizin kazanman›z için çal›fl-
t›k" diyor. Toplant› bitiyor, ‹stanbul’u aray›p müjdeyi
veriyoruz. Türk meslektafllar›m›zla da buluflup, birlikte
yemek yiyoruz. Herkes mutlu. 

Ertesi gün art›k tebrikleri kabul ediyoruz, yüzümüz
gülüyor. ‹spanyollar’la görüflme yap›yoruz, tavsiyelerini
al›yoruz. Bize adresleri gönderecekler. Prof. Sunar’› ye-
me¤e davet ediyorlar. Yemek dönüflü Prof. Rubio, Prof.
Sunar’› oteline b›rakmak istiyor. Prof. Sunar ise kald›¤›
oteli göstermek istemiyor. Otelimiz üç y›ld›z, Prof. Ru-
bio ›srar edince, befl y›ld›zl› bir oteli iflaret ederek bura-
da ineyim diyor. ‹niyor ve otele kadar yürüyor. 

Kongrenin son günü bütün ekranlarda " Stanbol" ya-
z›yor. Biz de gurur duyuyoruz.

[Devam edecek]

XV. Dünya Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi Kongresi an›lar›-I 
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