Prof Dr Daver Yeker’in kaleminden
Akgün Hiçsönmez
Ağustos ayı içerisinde Tıp bilimine yön vermiş ilk 100 hekim içinde yer alan, Türk çocuk cerrahisinin duayen ismi sevgili hocam Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez’i kaybettik. Akgün hoca Türk çocuk
cerrahisinin bu düzeye gelmesinde büyük rol oynamış, kendini mesleğine adamış iyi bir eğitimci,
iyi bir yönetici idi.
Bir konferans daveti nedeniyle, 1970 yılı sonlarında uzmanı olduğum Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
cerrahi bölümündeki hocalarımdan biriyle birlikte Hacettepe Tıp Fakültesi’ni ve çocuk cerrahisi
bölümünü ziyaret ettmiştik. Sevgili hocamı o gün görmüş ve çocuk cerrahisi eğitimi almaya o
gün karar vermiştim.
Prof Hiçsönmez 1959’lu yıllarda gittiği Amerika Birleşik Devletleri Pittsburg Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde yaklaşık 5 yıl kaldıktan sonra, 1964 yılında Ankara’ya dönmüş; Hacettepe Çocuk
Cerrahisi’ni kurmuştur. Herbert. B. Eckstein’in Hacettepe Çocuk Cerrahisi’nde 1958-1960 yıllarında kısa dönem bir çalışması olmuş ise de çocuk cerrahisinin Ankara’daki gerçek kurucusu Prof
Akgün Hiçsönmez olarak bilinmelidir.
Prof Akgün Hiçsönmez 1964 yılından 2003 yılına kadar Hacettepe’de 49 uzman yetiştirmiştir. Bu
uzmanların çoğunluğu tüm Anadolu şehirlerinde çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yapıyorlar.
Bazıları ise çeşitli üniversitelerde akademik görevler almışlar; Adana, Samsun, İstanbul, Ankara,
Antalya gibi şehirlerde çocuk cerrahisi ana bilim dallarını kurmuşlardır. Bir çok çocuk cerrahı
yetiştirmişlerdir. TÇCD’de hocamın yetiştirdiği uzmanların sayısı yüzlerle ifade edilebilecek düzeydedir.
Hocam Hiçsönmez uluslararası camiada iyi tanınan ve saygınlığı olan bir hekimdi. İngilizler soyadını telaffuz edemez Prof Hichy derlerdi. Biz yanındakiler için de Hichy boys tanımını kullanırlardı. Hocam Hiçsönmez 1981 yılında İzmir’deki ilk kongreden 2018 İzmir kongresine kadar
35 milli kongreye ve onlarca uluslararası kongrelere iştirak etmiş; çoğunda tatışmalara katılmış,
katkılar yapmıştır. 1989 yılı Türk Çocuk Cerrahisi için çok önemlıdir zira bu tarihte çocuk cerrahisinde dünyanın en büyük kongrelerinden WOFAPS hocanın başkanlığında İstanbul’da toplanmış
yüzlerce yabancı katılımcı iştirak etmiştir. Türk çocuk cerrahisini dünyaya tanıtan bir başka toplantı İngilizlerin meşhur BAPS kongresi, 1997 yılında İstanbul’da düzenlenmiş, 300’ün üzerinde
katılımcı ile İngilizler’in yurt dışında yapılan en büyük kongresi olmuştur. Gala yemeğinde hocam
İngilizler’in meşhur - top table - ında yer almış, yaptığı açılış konuşması alkışlarla izlenmiştir. Türk
çocuk cerrahisi ailesinin en büyüğü, güzel insanı artık anılarımızda yer alacaktır. Bizler onu hiç bir
zaman unutmayacağız; ışıklar içinde uyu sevgili hocam ruhun şaad olsun.

