322

Çeﬂitli Miscellaneous

Prof. Dr. Sabih Oktay’›n aziz an›s›na (1912-2008)
In Memoriam of Prof.Dr. Sabih Oktay (1912-2008)
De¤erli hocam›z Prof. Dr. Sabih Oktay’› Temmuz 2008’de kaybettik. 1912’de ‹stanbul,
Bak›rköy’de do¤muﬂtu , ö¤retmen çocu¤u idi. ‹lk-orta-lise e¤itimini ‹stanbul’da yapm›ﬂ ve
Askeri T›bbiye’den mezun olmuﬂtu. 1945 y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi aç›l›nca
doçent olarak , Gülhane Askeri T›p Akademisi’nden Fakülteye, Genel Dahiliye içinde Kardiyoloji bölümü gibi çal›ﬂan I. ‹ç Hastal›klar› Klini¤ine gelmiﬂti. Klinik Baﬂkan› Prof. Dr. ‹rfan
Titiz’di.
Prof. Oktay ,1964 y›l›nda T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› ile A.Ü.T.F. aras›nda yap›lan protokolle
TY‹H’de Kardiyolojiyi kurmak üzere ilk Kardiyoloji Klini¤i Bölüm Baﬂkanl›¤›na atanm›ﬂ ve
A.Ü.T.F. I. ‹ç Hastal›klar› Klini¤inden kendisi ile birlikte gelen çal›ﬂma arkadaﬂlar› Prof. Dr.
Sabahat Kaymakçalan, Prof. Dr. Türkan Gürel ve Prof. Dr. Turhan Akyol ile birlikte TY‹H’de
Kardiyolojiyi, kateter ve sineanjiyografi laboratuvarlar›n› kurmuﬂlar ve uzun y›llar çal›ﬂt›rm›ﬂlard›.
Sabih Hoca, 1969 y›l›nda Prof. Dr. ‹rfan Titiz’in ölümü ile A.Ü.T.F. I. ‹ç Hastal›klar› Klinik
Baﬂkanl›¤›na getirilmiﬂ, 1974 y›l›nda Kardiyoloji ayr› bir bilim dal› olunca 1982’de emekli oldu¤u tarihe kadar Kardiyoloji ABD Baﬂkan› olarak görevine devam etmiﬂtir.
Kendisi TKD Kurucu Üyelerinden ve Yönetim Kurulu Eski Baﬂkan yard›mc›lar›ndand›.
Akademik çal›ﬂmalar› s›ras›nda bir çok de¤erli eserler veren Sabih Hoca’n›n özellikle
Prof. Dr. ‹rfan Titiz ve Prof. Dr. Hamdi Aktan ile birlikte yazd›¤› 3 ciltlik “‹ç Hastal›klar› Semptomatoloji ve Tedavi” adl› kitab› zaman›nda bir
çok doktorun kendini yetiﬂtirdi¤i, bir çok aday›n doçentli¤e haz›rland›¤› önemli bir eser olmuﬂtur.
Kendisinin tek baﬂ›na yazd›¤› Acil Medikal Hastal›klar adl› kitab› da tüm doktorlar›n el alt› kitab› durumundayd›. Bu kitab›n daha sonra
Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar’la birlikte 2. ve 3. bask›lar› da yap›lm›ﬂt›r.
Hocam›z›n gitti¤i ‹ngiltere, Almanya, Fransa, ‹sviçre gibi ülkelerin t›p alan›ndaki durumlar›n› k›yaslamal› bir ﬂekilde ve kendi izlenimleri
ile birlikte anlatt›¤›, “Avrupa Kliniklerinden ‹ntibalar” adl›, medikal ve paramedikal bilgilerle dolu, tad›na doyulmaz güzellikte bir kitapt›.
Sabih Hoca’n›n çok ak›c›, yal›n bir anlat›m dili vard›. Gereksiz aç›klamalar, detaylar, uzatmalar yapmadan son derece net ve anlaﬂ›l›r bir
ﬂekilde yazard›. Çok alçakgönüllü bir insand›. “Ben” duygusunu aﬂm›ﬂt›. Onun a¤z›ndan “ ben yapt›m… ben söyledim….. ben demedim
mi?…” gibi sözler duyulmazd›. Hoﬂgörülü, güleryüzlüydü, nezaketini hiç bozmazd›, demokratt›, dürüsttü. Geliﬂime, insana inan›r, herkese
bir f›rsat verilmesini isterdi.
Herkesi “çal›ﬂ›n” diye teﬂvik ederdi. Ayr›ca, felsefeye, edebiyata, tiyatroya merakl›, genel kültürü yüksek , entelektüel ve çok esprili bir
insand›.
Prof. Dr. ‹rfan Titiz 29.10.1965 tarihinde elindeki baz› belgeleri gönderirken Sabih hoca’ya yazd›¤› bir mektupta ﬂöyle diyor : ”Azizim Sabih, ……………….ben, bütün çal›ﬂmalar›m›z›n her türlü gaygu ve bencil düﬂünceler d›ﬂ›nda ve her görüﬂün üstünde Klini¤imizin mihrak
ve mihrab›n› teﬂkil eden manevi varl›¤›nda toplanm›ﬂ oldu¤u kanaatindeyim. Bu yaz›lar›, Klini¤imizin çal›ﬂmalar›n›n ve vazifelerimizin bir muhasebesi olarak yar›nlara tevdi edece¤imiz bir hat›ra defteri de¤erinde kabul edilmesinde fayda mülahaza ettim ve bu emaneti - di¤erleri
gibi- sana devretmeyi bir vazife bildim.”
Sabih Hoca, tüm emanetlere sahip ç›kt›. Onlarca doktor, ö¤retim üyesi yetiﬂtirmenin ötesinde herkes için “örnek insan-örnek doktor,
örnek hoca” oldu.
Bizlere verdi¤in her ﬂey için çok teﬂekkür ediyoruz Sabih Hoca, nur içinde yat.
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