
Kimileri vard›r ne duymufl, ne konuflmufl, ne ta-

n›m›fl ve ne de görmüflsünüzdür; ama varl›klar›n›

bilir, onlar› adeta sezer ve hatta yaflam sürecinde

beraber olaca¤›n›z› düflünürsünüz.

1948 y›l›nda stajyer te¤men olarak Gülhane As-

keri T›p Akademisi’nde bulunurken rotasyon s›ras›

geldi¤inde o zamanki deyimi ile kulak burun bo¤az

klini¤i koridorlar›n› arfl›nlarken asistan odalar›nda,

poliklinikte baz› anatomik planfllar ve operasyon

tablolar› görmüfltüm. Bunlar anatomik olarak belki

Dr. Netter’inki kadar sa-

hih de¤ildilerse de bir

sanatkar›n elinden ç›kt›-

¤›n› belirten rahatl›k ve

hatta güzellik tafl›mak-

tayd›lar. Altlar›nda çok

mütevazi bir imza: Dr.

H. Altu¤.

Asistanl›¤›m›z›n ilk

aylar›nda Dr. H. Altu¤’un

doçentlik imtihan›na gir-

di¤ini ve sonra da do-

çent oldu¤unu duyduk.

Daha sonralar› KBB Ce-

miyeti’nin kan›mca ilk

defa düzenledi¤i milli

kongrede gördüm. Geçen y›llar içinde Çapa’daki

KBB Klini¤i’nde, Verem Savafl Derne¤i binas›ndaki

ayl›k dernek toplant›lar›nda gördüm ve tan›d›m. Bu

s›ralarda baz› özel hastalar›m için fikir alma f›rsatlar›

da yakalam›flt›m. Kulak Burun Bo¤az Derne¤i Sekre-

teri oldu¤undan temas olanaklar›m›z artm›flt›.

Doçent olma ütopyas›na kap›l›nca kendisine bu

arzumu açt›m; uygun buldu, fakat bir tez haz›rla-

mam hususunda yard›m istedi¤imde “Tez konusunu

bulmak, tezi haz›rlamak doçentlik hüviyetine kavufl-

mada ilk aranacak ve olmas› gereken bir husustur”

dedi. Bunun ne kadar do¤ru bir kural oldu¤unu gü-

nümüzdeki bilimsel enflasyonda çok aç›k olarak

görmekteyiz. Doçentlik s›nav jürisinde bulunmufl ol-

mas› benim için unutulmayacak bir an›d›r. Cerrah-

pafla’da aç›lmas›na önayak oldu¤u ‹kinci KBB Klini-

¤i’ne doçent olarak

atanma iste¤imi uygun

görüp tasvip etti. Ge-

rekli seçim iflleminde

sadece ilgili yönetmeli-

¤in kurallar› do¤rultu-

sunda hareket edip

oyunu kullanm›flt›.

Prof. Dr. Hikmet Al-

tu¤’un Türk Kulak Bu-

run Bo¤az Bilim Da-

l›’na yapt›¤› hizmetler

objektif olarak 1962 y›-

l›nda neflretmeye bafl-

lad›¤› Türk Otolaren-

goloji Arflivi ile bafllar.

Halen, kan›mca, Dirim T›p Dergisi’nin yay›m süre-

sini geçmifl veya geçecektir. Herhalde yine en uzun

ömürlü yegane t›p arflividir. Olgu bildirileriyle bafl-

layan yay›nlar giderek yerini bilimsel çal›flmalara,

yeni ameliyat metodlar›n›n tatbik ve sonuçlar›n› or-

taya koyan yaz›lara b›rakt›. Hocam›z›n tarihe olan

büyük sevgi ve hürmeti ile geçmifl y›llar›n ünlü

KBB hekim ve hocalar›n› yeniden tan›t›rken duy-

mad›¤›m›z k›ymetleri de gözler önüne serdi. Türk

Otolarengoloji Arflivi ülkemiz t›p literatürünü zen-
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ginlefltirirken birçok genç meslektafl›m›z›n bilimsel

yaz› haz›rlamalar›n› da teflvik etti.

Prof. Dr. Hikmet Altu¤ yaflant›s›n›n en erken

ça¤lar›ndan itibaren yazmaya ve ö¤retmeye bafllad›.

Kulak burun bo¤azla direkt alakal› olarak “Burun

ve Paranazal Sinüs Hastal›klar› Ders Kitab›, Cerrah-

pafla KBB Bo¤az Klini¤i Y›ll›¤› ve Otolarengoloji

Ders Kitab›” bas›l› eserleri aras›ndad›r.

Kulak burun bo¤az hekimli¤i art›k bir bilim da-

l› olmufltu. Evvelce düzeltme imkan› bulamad›¤›m›z

iflitme kay›plar› yeni operasyon metodlar› ile düzel-

tilir hale geliyor, boyun diseksiyonu ile en ilerlemifl

larenks kanserlerine var›l›yor, kronik kulak infeksi-

yonlar› türlü timpanoplastik operasyonlar ile düzel-

tilir duruma getiriliyor, bunlara ba¤l› iflitme kay›pla-

r› onar›l›yor, temporal kemik yoluyla kafa içine ka-

dar uzan›labiliyordu. Hocam›z modern görüflleri ye-

ni Cerrahpafla T›p Fakültesi’nin yeni Kulak Burun

Bo¤az Klini¤i’ne getirdi.

Bir ara tavsam›fl bulunan Balkan t›p kongreleri

ço¤unlukla kendi kiflisel gayretiyle yeniden eski bi-

limsel havas›na kavuflmufltu. Bu vesile ile Yunanl›,

Bulgar, Romen, Macar, Yugoslav ve Polonyal› me-

sektafllar›m›zla buluflmak ve tart›flmak olana¤› bul-

mufltuk.

50’li y›llara kadar bir tek Kulak Burun Bo¤az Ce-

miyeti vard›. Kan›mca bunun ilk milli kongresi 1951

y›l›nda yap›lm›flt›. 1970 y›l›nda hocam›z Cerrahpafla

Kulak Burun Bo¤az Klini¤i “Akademik Haftas›” ismi

alt›nda bilimsel, ananevi bir toplant›n›n temelini at-

t›. Bu y›l 17.’si yap›lan akademik hafta y›llarca, Türk

Otolarengoloji Derne¤i’nin iki y›lda bir tertipledi¤i

bir kültür ve bilim toplant›s› oldu. Otolarengolojinin

en klasik sorunlar›ndan en akademik çal›flmalara

kadar türlü konular› içeren akademik haftaya dün-

yan›n her ülkesinden ifltirakçi ve dinleyici gelmiflti.

Akademik haftalarda birçok de¤erli genç arkadafl›-

m›z›n tebli¤de bulunmufl ve sonra kongre kitab›n-

da site edilen çal›flmalar› ileri akademik kariyerleri-

nin basamak tafl› olmufltur.

Hocam›z Cerrahpafla T›p Fakültesi Kulak Burun

Bo¤az Klini¤i’nde, kan›mca, ilk defa trans-palatal

yol ile varma metodunu kulland›. Bu flekilde bazal

fibroid ameliyatlar›, damak yar›¤› operasyonlar› ba-

flar› ile yap›lmaya bafllam›flt›. Basit atrifik rinitlerde

mukoza alt›na akrilik protez tatbiki ilk defa burada

yap›d›. Herediter multipl telenjektazilerde (Osler

hastal›¤›nda) kanayan septuma sa¤lam bölgelerden

al›nan mukoza emplantasyonu onun fikri ile düflü-

nüldü. Baflar›l› sonuçlar al›nd› ise de doku banka-

m›z bulunmad›¤›ndan devam zorlu¤u ortaya ç›kt›.

Bildi¤im kadar› ile, kendi bilimsel inanc› ve düflün-

cesiyle, ilk defa (belki de son defa) hemofilisi olan

bir çocu¤a anti-hemofilitik yöntemler kullan›larak

tonsillektomi operasyonu yap›ld›; mükemmel bir

sonuç. Öncülü¤ü ile stepedektomi operasyonlar›

klini¤imizde rutin hale sokulmufltu. Prof. Altu¤ bu

ameliyat›, ülkemizin çok bilinen baflka bir fakülte

hastanesine giderek bizzat yap›p gösterdi. Derin su-

alt› çal›flmalar› yapan amatör ve profesyonel kifliler-

de ortaya ç›kan kulak sorunlar›n› teorik ve pratik

olarak irdeledi. Talebe ve hatta asistanlar için çok

gerekli olan Otolarengoloji Ders Kitab› kendi teflvik

ve ›srar› ile bas›lma olana¤› buldu.

Do¤um, aç›l›fl günlerinde, dü¤ünlerde konufl-

mak, bu vesile ile yazmak kolay ve keyiflidir. Kah-

ramanlar› düflünmek, yazmak biraz da insan›n ego-

sunu tatmin ve onlar› anlatmaya duyulan gururun

bir ifadesidir. Belki de onlar gibi olmak heyecan› da

rol oynayacakt›r.

‹lim ç›raklar›, ustalar›n›n bunu hangi koflullar al-

t›nda gelifltirdi¤ini, filizlenmesinde nas›l rol oyna-

d›klar›n› unuttu¤u anda yapan› de¤il yap›lan› da

unutur.

Tekrar etmekten b›kmayaca¤›m: Modas› geçme-

yen sadece aflk flark›lar› ve mehtap de¤ildir. Sadece

eski askerler unutulmaz de¤il, fakat ilim piyonerle-

rinin, öncülerinin de modas› geçmez ve unutulmaz.

B›rakal›m isterse resimleri solsun, ama kendileri her

zaman bütün parlakl›klar› ve kiflilikleri ile içimizde

ve karfl›m›zda duracaklard›r.
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