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Değerli okurlarımız,
Dergimizin kurucusu Sayın Prof. Dr. Altan Onat’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamız yeri doldurulamayacak bir bilim insanı, gerçek bir beyefendi ve Cumhuriyet aydınıydı. Sayısız bilimsel eserleri arasında kuşkusuz Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri (TEKHARF) çalışması temel yeri tutuyordu.
Ülkemizde hiçbir bilim insanı böylesine bir epidemiyolojik araştırmaya cesaret edememişken kendisi 1990
yılında çalışmayı başlatmış ve yaklaşık 30 yıl süreyle inanılmaz bir dirayetle düzenli taramalara devam ederek
halkımızın koroner kalp hastalığı sorunlarına ışık tutmuştu. Ne ilginç bir tesadüftür ki, bizler de kendisini Dünya
Kalp Günü’nde ebediyete uğurladık.
Hocamızdan geriye yüzlerce bilimsel
makale, yetiştirdiği binlerce öğrenci ve
bilim insanı, ama en önemlisi, bilimin
ömür boyu sürmesi gereken bir tutku
ve fedakarlık olduğu dersi kaldı. Kendisinin vefatından iki hafta öncesine
kadar Türk Kardiyoloji Derneği’ndeki
odasında gençlerle çalışmalarına devam etmesi ve hasta yatağında dahi
TEKHARF çalışmasının son taramasının sonuçlarını merak etmesi, gerçek
bir bilim insanının nasıl olması gerektiği konusunda hepimize son bir ders
olmalıdır.
Türk Kardiyoloji Derneği Yayın Kurulu olarak bizler de bu sayıyı Hocamızın en büyük tutkusuna, koroner kalp
hastalıkları ve halkımıza yönelik sağlık politikalarına ayırdık. Kendisinin son makalelerinden birini de dergimizde yayınlamaktan büyük onur duyuyoruz.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivinin Aralık 2017 sayısında Altan Hocamıza ayrılacak özel bir dergi eki çıkartma
konusunda bir başka değerli hocamız ve kendisinin yakın dostu olan Prof. Dr. Mehmet Özkan’ın çalışmalarına
başladığını sizlere duyurmak isterim. Bu sayıda Hocamızın hayatı, yakın dostlarının kendisi ile ilgili anıları ve
özel fotoğraflarını bulabileceksiniz. Özel sayımız, katkıda bulunmak isteyen bütün meslektaşlarımıza açıktır.
Paylaşmak istediğiniz anılarınız veya düşünceleriniz varsa yazılarınızı lütfen en geç 15 Kasım 2017 tarihine
kadar dergimiz sekreterliğine veya şahsıma iletiniz. Hocamızın anısına uygun bir dergi eki çıkarmak için tüm
Türk Kardiyoloji Derneği ailesinin ve diğer branşlardaki meslektaşlarımızın katkılarını bekliyoruz.
Prof. Onat hayatı boyunca rastlantısal ilişkilerdense hipotezleri temel alan bilimsel araştırma anlayışının en
kuvvetli savunucusu oldu. Bu bilimsel yaklaşımın özellikle gençlerimize rol model olması en büyük dileğimizdir.
Kaybımız ve acımız çok büyük olsa da, bu denli değerli ve örnek bir hayatı hayranlıkla kutlamamız gerektiğine
inanıyorum.
Kendisine Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına, öğrencilerine ve Türk
Kardiyoloji Derneği camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim.
Prof. Dr. Dilek Ural
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