
BÜYÜK KAYBIMIZ

Prof. Dr. SeLihattin Nejat Yalkı

22 şubat i974 günü hocamız, değerli insan Prof. Dr. Selahattin
Nejat Yalkı'yı kaybettik. Acı haberin kısa zamanda duyulması tüm
meslektaşlarda ve kendisini tanıyanlarda derin, unutulması güç acı-
lar yarattı.

23 şubat ı974 cumartesi günü Fakültede düzenlenen cenaze tö-
reni saat io.30'da başladı. Aziz hocamıza son göre~lerini yapmak
üzere gelenlerin yaşlı gözlerinde ve yaslı gönüllerinde bu büyük in-
sanı yitirmenin acısı vardı. Rektör, fakülteler, çeşitli meslek kurumları
ve kuruluşları, ecza firmaları ile dost ve ailesine ait birçok çelenk gön-
derilmişti. Saygı duruşundan sonra Fakültemiz dekanı Prof. Dr. Satı
Baran, İç Hastalıkları Kürsüsünden Prof. Dr. Cahit Özcan ve Doç. Dr.
Çetinkaya Şendil ile meslek teşekkülleri ve meslektaşlar adına Reşit
Selçuklu konuştular. Cenaze eller üstünde dekanlık binasının önüne
getirilip oradan Hacıbayram Camiine getirildi ve Cebecideki Asrı
Mezarlıkta toprağa verildi.
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Ardından aziz hocamıza Tanrıdan rahmet. hepimize baş sağlığı
diler kederli ailesinin sonsuz acılarını paylaşırız.

Törende yapılan konuşmalar:

A. (J. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. S.1.tı Baran'ın Konuşması

Aziz Hocam,

Ömrünün en güzel yıllarını tükenmez bir güç, yılmaz bir ce-
saret ve örnek bir insan olarak harcadığın Fakültende, seni hep sev-
miş ve saygıyla anacak olanların arasında, fakat hepimizin tarifsiz ke-
derleri ile dopdolu gözlerimizin önünde yer almış bulunuyorsun.

Dün öğrencin, bugünse, yapabileceğimiz son görevimizin mut-
suz bir ferdi olarak duygularımın yüceliğinde güçsüzleşen bir bedenle
konuşmaktayım. Becerim, seni anladığımızca anlatabilmekte başa-
rısız kalacaktır şüphesiz.

22 şubat cuma, sabaha karşı 0.4'de yitirdiğimiz aziz insan, büyük
hocamız Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı 1900 yılında İsmail Hakkı
bey ile Melek hanımın evlatları olarak İstanbul'da dünyaya gelmiş-
tir. İlk ve orta öğrenimini Üsküdar ve İzmir'de tamamladıktan sonra
veterinerlik tahsiline İstanbul'da başlamış, Almanya'da devam ede-
rek 193° yılında Berlin Veteriner Yüksek Okulunu bitirmiştir. Aynı
kurumun İç Hastalıklar Kliniğinde i 93 i 'de doktorasını tamamlaya-
rak yurda dönmüştür. Etlik'te laboratuvar şefliği, İstanbul'da öğretim
ve yedeksubaylık görevinden sonra 29 nisan 1934'de Y.Z.E. Veteriner
Fakültesi İç Hastalıklar şefliğine başlamıştır. i939'da doçent olmuş,
i 94 i 'de profesörlüğe yükselmiştir. i 955 yılında yüklendiği kürsü
profesörlüğü görevini emekliye ayrıldığı i 97° yıllına kadar yürütmüş-
tür.

i 942- i944 ve i 946- i 950 yılları arasında 3 dönem Fakültemiz
dekanlığını yapmıştır. Özellikle Fakültemizin, 1946'da kurulan An-
kara Üniversitesine katılması yönündeki çabaları ile meslek ve eğitim
tarihimizde çok şerefli bir yere ulaşmıştır.

Öz dili kadar sahip olduğu Almancası ve diğer lisanlara karşı
kabiliyeti yanında, her konuda okuma ve öğrenebilme yeteneği ho-
camızda zengin bir kültür yaratmıştı.

Bu özelliklerleri dışında sağlam bir karakter, sarsılmaz bir inanç
ve kendi kusurlarını kabul, gördüğünde ise bağışlayabilen bir anlayış
ile örnek bir insan, araştırıcı ve yönetici idi.

Aziz Hocam, seni anlatmak sonu gelmez ırmakların akıntısına
kapılmak demek. Sen, açtığın yolda Tanrının tüm rahmeti ile ebe-
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diyete giderken bizler, bereketli çisimlerden aldığımız ve kuşaklar boyu
alaca'ğımız güç ve inançla Fakülteni, mesleğini umutların doğrultusun-
da yücelteceğimize and içeriz.

35 yılını hocamızla birlikte geçiren ve şüphesiz bu olgun mey-
van ın yarısını teşkil edw örm,k eş Mükrime Yalkı Hanımefendiye
büyük acılarını paylaştığımızı söylemek, belki de üzüntümüzün bü-
yüklüğü içinde dile en kolay gelen olacaktır. Kendilerine, Fakültem
ve meslek camiası ile hocamız ın tüm dost ve tanıyanlarına baş sağlığı,
rahmetliye de Tanrıdan mağfiret dilerim.

Nur içinde yat Aziz Hocam.

Prof. Dr. Satı BARAN

A. (J. Veteriner Fakültesi iç Hastalıklar Kürsüsü ProjesJrü Dr. Cahit
Özcan'ın Konuşması

Değerli Hocam,

Üniversitemiz, Fakültemiz ve meslek toplumumuz bugün, dört
yıl kadar önce şerefli hizmet yıllarını tamamlamış iyi insan, değerli
bilim adamı, örnek hoca Profesör Selahattin Nejat Yalkı'yı kaybetmiş
olmanın derin üzüntüsü içersindedir.

; Fakülte ve meslek mensupları olarak Yalkı'nın aramızda bulun-
masından, bizler ayni kürsünün üyeleri olarak beraberinde çalışmak-
tan daima gurur, güven ve mutluluk duymuşuzdur.

Edindiği temel ve köklü veteriner hekimlik öğrenimi üzerine
dayalı kendi uzmanlık dalının ve bildiği yabancı dillere bilge oluşu
yanında, gencl kültürü, tarihe ve san'at eserlerine kadar uzanan tut-
kusu ile Fakültemiz mensupları, meslektaşları, arkadaşları, öğrenci-
leri ve dost çevresinin haklı olarak sevgi, saygı ve takdirierini üzerinde
toplamıştır.

Profesör Yalkı sevgisinde içten, çalışmasında titiz, disiplini se-
ven, mesleğine bağlı, kanılarında sağlam, karakter örneği kişiliği ile
eğilmeden ve asla taviz vermeden sürdürdüğü tutarlı yaşamı, onun
örnek alabileceğimiz izlerneğe ve anılmağa değer en belirgin nitelik-
leriydi.

Kürsümüzdeki ahenkli çalışma düzeninin oluşmasında ve sürdü-
rülmesinde büyük bir duyarlık ve titizlik göstermiştir. Çalışma haya-
tında sert görünen mizaç ve tutumu yanında, sosyal ilişkileri ve özel
hayatında sevgi bağlarına güç katmasını bilmişti.
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İstanbul Yüksek Veteriner Okulunda ba~ladığı asistanlığından
son olarak kürsümüzden ayrılı~ına kadar yaptığı ara~tırmalar yanında
be~ öğretim üyesi, oniki doktoran, yirmibeş kadar uzman ve binlerce
öğrencinin yeti~mesinde yorulmak bilmeyen gayret ve çaba harça-
mı~tı.

Acılarını kalplerimizde duyduğumuz ve payla~tığımız değerli
hocamın ardında bıraktığı kederli sayın eşine, yakın akrabalarına,
tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerine başsağlığı dilerim.

Hizmetlerini ~ükranla anacak, anılarını daima gönLiIIerimizde
yaşatacağımız Aziz Hocam, örneğini verdiğin ayni ruh ve heycanla
özlediğimiz ve amaçladığımız çalışma ve geli~menin içinde olacağız.

Nur içinde yat ve miisterih uyu.

Prof. Dr. Calıit ÖZCAN

A. O. Veteriner Fakültesi Iç Hastalıklar Kürsüsü DoÇeldi Dr. Çetinkaya
Sendil'in Konuşması

Değerli Hocam,

Hocaların Hocası,

Ölüm, evet bir doğa yasası. Ama bir yerde bunu anlamak zor.
Şimdi sizi hiç görmeyecek ve koşarnayacak mıyım? İçim acı ile dolu.

Dürüsttün. Tutarlıydın. Çok çalışkandın. Bilgindin. Aklı her-
zaman üstün tutardın. Yardımı severdin. Sözcüğün tam anlamı ile
"insandın". Çok okurdun. Salt mesleğimize ilgili değil, diğer konu-
larda da çağda~ düşünlerle doluydun.

Mesleğimiz ve fakültemiz değerli bir üyesini, biz İç Hastalıklar
Kürsüsü ise hocamızı, babamızı yitirdik.

Rahat uyu ki Hocam, erdemlerin yaşantımızda rehber, ismin
unutulmaz kalacaktır. Sana Tanrım'dan rahmet, sayın eşine, yakın-
larına, meslektaşlarıma ve fakülterne baş sağlığı dilerim.

Doç. Dr Çetinkaya ŞENDİL

Meslektaşlar ve Meslek Kuruluşları Adına Vet. Hekim Reşit Selçuklu'nun
Konuşması:

Çok değerli Hocamızı ebediyete yolcu ederken duygularımız!
ifade edememenin acı burukluğu içinde ona sesleniyoruz:
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Sen ey aziz Hocam, ilmin, insanlığın sembolü, nişanesi
Sen ey fakültemİzin ayaklı kütüphanesi
Pek erken geldi senin ebedi yolculukta sıran
Ebediyyen canlı kalacaktır kalplerimizde hatıran
İsmin kalplerimizde ebediyyen yad olsun
N ur içinde yat hocam aziz ruhun şadolsun
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