
HOCAMıZ Prof. Dr. BURHANETTIN ÖKTEM EMEKLtYE
AYRıLDı

1927 yılında İstanbul Yüksek Baytar Mektebinden, birincilikle
mezun olduktan sonra, değişik ~eslek kademelerinde ve fakat çoğun-
lukla eğitim, öğretim zincirinde başarılı bir çalışma süreci geçiren
sayın Hocamız, Prof. Dr. Burhanettin Öktem 1974 Temmuzunda
içinde yaşattığı meslek aşk ve şevkinin sıcaklığı ve zindeliği ile emekli-
ye aynldı. Günün yasal koşulları elverseydi o, zindeliği ve bilimsel
gelişmelere olan tutkusu ile bizlere ve öğretim kurumlanmıza daha
pekçok yıl hizmet edecek güçteydi.

Bu sonuç bir yanıyla bizlerinde özlediğimiz mutlu bir gelecek,
diğer yönüyle yerini tüm anlamiyle dolduramama korku ve endişe-
mizin başlangıcı oldu.

Hocamız işlerinde çok titizdi, derste, uygulamada, klinikte, prob-
lemlerin incelenmesinde, genel bir deyimle bütün işlerde en iyiyi ve
noksansızlığı arardı. Aslında bu nitelik yaratılışının gereğiydi. Bir
şirurjiyen için de, bu özellik büyük ve gerekli bir faktör sayılır.

Uzunyıllar Veteriner Fakülfesinde sürdürdüğü idari ve bilimsel
aşamalarda, yasalara son derece bağlı kaldı. Sağlam inanışı, olayları
incelemedeki temkinliliği, zaman zaman duyduğumuz yüksek per-
deden sesi, ve sonra yavaş yavaş mütebessim yumuşaklığa dönüşü,
neme lazımcı olmayışı, her işte daima doğruya yönelişi, meslek sev
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gisini açıklıyan davranışları bizler için daima dikkate alınan düşü-
nülecek güzel hediyelerdir.

Prof. Dr. B. Öktem kliniğin yorucu ve güç koşullarına rağmen
bizleri daima halka yararlı, yurt sorunlarına ilgili, ekonomik açıdan
değerli çalışmalara yöneltmiştir. Denebilirki o, ilmi bugünkü şartlar
içinde "fayda" açısından önce işlernek istemiştir. Yeniliklere karşı
eğilimi daima olumlu olmuştur. Bugünkü Şirurji ve Ortopedi ünite-
lerine birçok tesis ve aparatın kazandırılmasında büyük katkısı
olmuştur. Onun emeği ve takibiyle kliniği n çevresinde kurulmuş,
yeşermiş, çiçeklenmiş olan bahçede gezinip, dinlenenler herhalde
minnet ve şükranlarını daima ifade edeceklerdir.

Hocamız, bilimsel yayınlar yönündende oldukça zengin bir
yapıdadır. Kayıt1arımıza göre iıkadar kitap ile broşür ve 25 i aşkın
bilimsel makalesi yayınlanmıştır. Okuma, yazma şevki emekliye ay-
rılış gününe kadar çalıştığı birimdc devam etmiştir.

Kadirbilir idaremiz kendisine gereken töreni yapmış, bundan
sonraki hayatı içinde esenlik ve mutluluk dilemiştir. Onun kurduğu
temeller üzerinde çalışmaya devam edecek olan biz öğrencileri ise,
ayni his ve dileklerle kendisine esenlik dolu uzun ve verimli yıllar
dileriz.
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