
Tuncay Abi’nin sevgili ailesi, Sayın Rektörler, Sayın Dekan ve Sayın Katılımcılar, 

 

Prof. Dr. Tuncay Altuğ---Tuncay Abi, herşeyden önce iflah olmaz bir iyimserdi. 

Bir işin yapılması mı lazım? Girer başlatırdı... Doldurulması gereken bir boşluk 
mu var ? Öne atılır, doldururdu... Bunun kıymetini bilen olur mu ? Devam ettiren 
çıkar mı? İleride birileri bu çaba mı hatırlar mı? diye düşünmeden, en ön safta 
mücadele ederdi.  

Öte yandan, hayatta karşımıza çıkan bütün çirkinliklere rağmen, insanın temelde 
‘iyi’ olduğuna inanırdı. Bunun bir sonucu olarak, yere düşen herkesin 
kaldırılmayı, tökezleyen herkesin düşmemesi için destek olunmayı, hızlı koşan ve 
üreten herkesin daha da hızlı koşması, daha da fazla üretmesi için yardımı hak 
ettiğini düşünür, insanlara buna göre davranırdı. 

Ben kendisiyle tanıştığımda 15 yaşımdaydım. Lise birinci sınıftayken bir 
TÜBİTAK projesi için fare istemeye gitmiştim. Sevim Devrim Hoca ve Tuncay Abi 
beni, bugünkü adıyla DETAE’ye,  o zamanki adıyla DETAM’a davet ettiler. Otuz 
yıllık beraberliğimiz böyle başladı. 

Benden önce konuşan Yunus Söylet Hoca, 1985 yılında kıdemli asistan olarak, tez 
yapmak üzere DETAM’a gelmiş. Ben de öğrencilerin gözüyle konuşacağım. 
1984’te İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdim. Tuncay Abi’nin yönetiminde Öğrenci 
Bilimsel Araştırma Kolu’nu (ÖBAK) kurduk. ‘Türkiye’de bilimsel araştırma 
yapılabilir mi?’ sorusunun sorulduğu yıllarda, ÖBAK ‘Öğrenciler de nereden 
çıktı?’ tepkisini doğurdu. 

Yılmadık....  

Şimdiki Göğüs Hastalıkları Kliniği’nin bodrum katında, herkesin ‘köstebek 
yuvası’ diye dalga geçtiği bir mekanda çalışıyorduk. Alçak koridorun tavanından 
su ve kalorifer boruları geçerdi; eğilerek yürümezseniz, boruların üstünde sıva 
saçınıza bulaşırdı. Öğrenci, asistan, öğretim üyesi...  DETAM’a gelen herkes 
hummalı bir çalışma içindeydi. Birçok olumsuzluğa rağmen, Amerikalıların ‘the 
can-do-spirit’ dedikleri ruh hali hepimize bulaşmıştı. ‘Sorun olabilir ama biz 
hallederiz!’.... Literatür bulmak bile bir meseleydi; fakülte kütüphanesinde 
toplam 10-15 yabancı dergi vardı. Index Medicus’tan literatür tarar, listeleri 
biriktirirdik.  Gece otobüs ile Ankara’ya gider, Hacettepe Tıp Fakültesi’nin zengin 
kütüphanesinde bütün gün fotokopi çeker, torbalar dolusu makaleyi yüklenir, 
gece yine otobüsle İstanbul’a dönerdik. Bu sayede derslerden devamsızlık 
sorunu yaşamazdık. O zamanlar kitapçık halinde elimize ulaşan Current 
Contents’i önce taramak için birbirimizle çekişirdik. Current Contents’deki 
adreslerini kullanarak, yazarlardan yalnızca güncel yayınlarını değil, eski 
yayınlarını da isterdik. İlk yıl İstanbul çapında, ikinci yıl Türkiye çapında, üçüncü 
yıl uluslararası katılımla tıp bilimleri öğrenci kongresi yaptık. Üçüncü kongrede 
büyük zorluklarla para bulup, profesyonel tercüman tuttuk. Sabah oturumunda 
çok kötü performans gösterdiler. “Yapamıyor musunuz? Çekilin kardeşim!” 
dedik, tercümanları gönderdik, mikrofonlara biz geçtik. Çat! Pat! Dan! Dun! İlk 2 



saat biraz zorlandık ama sonunda  oldu; uzun yıllar birçok tıp kongresine 
simultane tercüme yapmaya davet edildiğimiz bir süreç başlamış oldu.  

1989 yılına geldiğimizde, öğrencilerin birinci isim olduğu ilk uluslararası 
yayınlar çıkınca (Pubmed’e bakabilirsiniz), öğrencilerin araştırma yapıp 
yapamayacağı konusu  da kapanmış oldu.  

Tuncay Abi bu şevki, gittiği diğer kurumlara da taşıdı. Örneğin, geçen gün 
üniversitemizin web sitesinde, Veterinerlik Fakültesi’nin ondördüncü 
uluslararası öğrenci kongresini gerçekleştirmiş olduğunu, Tuncay Abi’nin orada 
başlattığı faaliyetin başarıyla sürdüğünü mutlulukla gördüm. 

Tuncay Abi, dinamik, başarılı ve özellikle genç insanlarla çalışmaktan büyük 
mutluluk duyar, onları en ufak bir kıskançlık duymadan desteklerdi. Ben Nazım 
Hikmet’in “Ben babamdan ileriyim, oğlumdan geri” (veya “doğacak çocuğumdan 
geri”) dizelerini Tuncay Abi’den öğrendim. 

Enerjik ve yüksek beklentileri olan gençleri bir arada tutmak, kulağa hoş gelse 
de, pek de kolay değildi. Zaman zaman, temelde en ufak bir kötü niyet olmasa da, 
ciddi ego çatışmaları olurdu. Bu durumlarda Tuncay Abi’nin bilim adamı 
kimliğinden çıkıp,  ‘Abi’ kimliğine bürünmesi ve modern deyimiyle ombudsmalık 
yapması gerekirdi. 

Bazen bu abilik başka alanlara da taşınırdı. DETAM’a başladığımın üçüncü 
haftasıydı. Bir soru sormak için Tuncay Abi’nin odasına yöneldiğimde, aniden 
kapı açıldı ve genç bir kadın ağlayarak çıktı. Diş Hekimliği Fakültesi’nde 
asistandı, DETAM’da tezini yapıyordu. Tuncay Abi’nin bu kadar sert 
davranmasına şaşırdım. Neme lazım, ayak altında dolaşmayayım diye başka bir 
odaya yöneldim. Zaten oturabileceğiniz topu topu 3 oda vardı. Kapıyı açtım, 
haydaa! içeride ağlayan bir genç adamla karşılaştım; DETAM’da tezini yapan bir 
diğer diş hekimliği asistanıydı. ‘Bu bir karabasan!’ diye düşünürken, birazdan 
meseleyi anladım. Bu iki genç insan nişanlıydı. Bir sebeple ciddi bir kavga etmiş, 
sonra da ‘İmdat Tuncay Abi koş!’ demişlerdi. 

İşte böyle! Ders verilecek, Tuncay (Abi) koş! Araştırma yapılacak Tuncay (Abi) 
koş! Toplantı düzenlenecek, Tuncay (Abi) koş! Nişan çatırdıyor, Tuncay Abi koş! 
Koşarak geçen ve maalesef çok erken biten bir ömür. Tuncay Abi, arkasından 
gelen  bizlere, çok yüksek bir seviyede bir çıta koyarak aramızdan ayrıldı. Aziz 
anısı önünde saygıyla eğiliyorum. 

 

Prof. Dr. İlgin Özden 


