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Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
üyelerinin çoğunun tanıdığı Dr. Charles E. Horton’un
aramızdan ayrılışı, nerede ise iki sene olacak.
Bilimsel çalışmaları yanında, insan sevgisi ile dolu
bu yüce insanın, hipospadias cerrahisinde beraber
çalıştığı Pediatrik Ürolog Charles J. Devine Jr. ile birlikte,
1961 yılında geliştirdikleri modern cerrahi teknikler,
Dr. Horton’un 1973 yılında yayınladığı kitabın alt yapısı
olmuştur.
Bu kitaptaki prensiplerin aksine, son yıllarda,
pediatrik cerrahlar ve ürologlar, “Chordee” dokusunu
üretra rekonstrüksiyonu için kullanan yeni bir yöntemi,
basitliği nedeni ile tercih ediyorlar. Hatta bazı plastik
cerrahi uzmanlarının da bu yöntemi uygulamaya çalıştığı
duyuyoruz.
Bu konuyu derinliğine irdeleyen bir çalışmamızı,
Plastik Cerrahi Dergimize göndermemiz nedeni ile

Dr. Horton’u sizlere bir defa daha tanıtmayı ve onu
hayırla anmayı düşündük.
Ben Doktor Charles E. Horton ve çalışma arkadaşları
ile, 1970 yılı Haziran ayında, kazandığım iki yıllık bir burs
için geldiğim Norfolk, Virginia’da tanıştım.
N. Carolina, Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik
Cerrahi Kliniği’nden, hocaları Dr. Kenneth L. Pickrel ve
Dr. Nicholas G. Georgiade’in eğitim programları ile
1955 yılında Plastik Cerrah olan Dr. Horton, Plastik
Cerrahi Bord’unu da alarak, aynı yıl, güneyde Duke,
kuzeyde de Ricmont gibi iki dev üniversite arasında
bulunan Norfolk şehrinin “Norfolk Çevresi Tıp Merkezi”
kuruluşuna bağlı 700 yataklı King’s Daughters Çocuk ve
Genel Hastanelerinde, bölgenin ilk plastik cerrahi uzmanı
olarak göreve başlamış. Dr. Jerome E Adamson, Dr.
Richard A. Miladick ve daha sonra da Dr. Julia Terzis’in de
katılımı ile mükemmel bir işbirliği içinde çalışan bu grupta
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Dr. Horton ayrıca, Üroloji kliniğinden Dr. Charles
E. Devine, Jr. ile 1960 yılında Hipospadias cerrahisi
üzerinde çalışmaya başlayıp, geliştirdikleri yöntemleri de
1961 yılında yayınlamışlardır.
İşte bu arada, bütün dünyada, ortalıkta sahipsiz

Speakers at Gala, Charles E. Horton, M.D., Sr., ve
Prof. Dr. Namık K. Baran,

kalmış bir hipospadias tedavi karmaşası sürerken, bana
da, hipospadias tedavisinin, bilinen ilk öncülerinden
başlamak üzere günümüze kadar kullanılmış yöntemleri
araştırma görevi verildi. Bir yıl süren ve 1838’lere kadar
giden bu literatür taraması, Dr.Horton’a, mükemmel bir
kaynak oldu ve 1973 yılında, konu ile ilgili 76 uzmanın
katılımı ile, 697 sayfalık ”Plastic and Recontructive Surgery
of the Genital Area” isimli anıtsal kitabını yayınladı.
Dr. Horton’un diğer önemli bir çalışması da, hizmet
verdiği diğer hastaneler grubu ile birlikte, bir Tıp Fakültesi
kurmaktı. Bunda da başarılı oldu ve 1974 yılında kurulan
“East Virginia Medical School”un ilk Plastik Cerrahi
profesörü oldu. Ayrıca, Dekan Yardımcılığı yanında
Fakültenin “Graduate School of Medicine” ve “Continuing
Medical Education” bölümlerinin direktörlüğü görevini
de üstlendi.
Plastik ve Rekontrüktif Cerrahi Departmanı da,
partnerleri ile birlikte dünya çapında ünlü bir klinik
olarak anılıyordu. Bu yıllarda benim bir araştırma
çalışmam da, Plastik Cerrahi Eğitim Fon’unun 1972 yılı
yarışmasında ikincilik ödülünü aldı. Benden sonra, bu
eğitim merkezinde Dr.Güler Gürsu iki yıl eğitmen olarak,
Dr. Cemal Aytemiz bir yıl ve Dr. Onur Erol daha kısa bir
müddet çalışmışlardır.
TPCD üyeleri Dr. Horton’u ilk defa, 12-17 Ekim
1974 tarihlerinde İzmir Büyük Efes Otel’inde düzenlenen
Dördüncü Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresinde
Şeref Konuğu olarak gördüler.
Dr. Horton’u, kongremize katılmak için gelen
Dr. David N. Matthews, Dr. John D. Constable, Dr.George
F.Crikelair ve Dr. Hans Bruck gibi diğer ünlü doktorlarla
birlikte, önce Ankara ve Ürgüp’ü gezdirdikten sonra
Izmir’e getirdik. Horton ve arkadaşlarına, özellikle Ürgüp
Tepe otelinde ve Aksaray Ağaçlı tesislerindeki “şarap ve
kuzu döner” partilerini unutamayacaklarını umarım.
İnsan sevgisi ile dolu, eşi Jerry ile birlikte yetiştirdikleri

125

EDıtorıal

A

B

C

PFP Vakfının Diyarbakır’da kurduğu Protez uygulama ve Rehabilitasyon Merkezinde Bilgisayarlı protez uygulanan bir hasta (A)Uygulama
öncesi , (B)Uygulama çalışmaları Yürüme pratiğinin diz üstü bilgisayarı ile programlanması, (C) Uygulama sonucu

3 kız ve bir erkek çocuğu olan bu aile babasının bir diğer
önemli yönü de mesleğinin büyük bir bölümünü, insancıl
çalışmalara ayırması idi.
Bu arada Türkiye’mizde, anadan doğma ve
sonradan olma sakatlığı olan hastalara sağlık hizmeti
verebilmek için, 23 Nisan 1988 de, Interplast USA ve
Interplast Germany’nin kurucuları, Dr. Donald R. Laub,
Dr. Gotfried Lemperle, Dr. Paul Danies ve Dr. Mine
Kurtayın katılımı ile Adana Çukurova Üniversitesinde
İnterplast Türkiye derneği kuruldu.
Bu derneğin 14-21 Eylül 1988 de yapılan sonbahar
toplantısına, Dr. Horton, Dr. J. H: Carraway ve Dr Richard
C. Schultz ile birlikte katıldılar. Adanada bulundukları
sürece, 1985 yılından beri Hindistan ve Afrika’da
organize bir şekilde yapılan programları inceledikten
sonra, Dr. Charles E. Horton Amerikaya dönüşünde
gerekli hazırlıkları yapıp özel, politik olmayan, din, dil
ve ırk ayırımı yapmayan, gönüllü hekimler tarafından
yönetilen “Physicians For Peace” vakfını kurdu. Bu
vakıf, daha sonra İnterplast Türkiye derneği ile iş birliği
yaparak yurdumuzda ve komşu memleketlerde (Suriye,
Irak, Mısır) ve Kazakistan’da pek çok insancıl ameliyatlar
programına katılmıştır.
2-12 Kasım 1999 da başlayan ve 2005 yılını
kadar geçen 6 yılda on defa gittiğimiz Kazakistan
çalışmalarımızın ilkinde, PFP tarafından gönderilen Dr.
Mark Manstein bu çalışma programının en seçkin
örneği olmuştur.
16 - 24 Haziran 1991 tarihinde Diyarbakır Dicle
Üniversitesinde, PFP desteği ile gelen Dr. R. Berry Noone
, Dr. Frank L. Thorne, Dr. Wiliam F. Mullis, Dr. Roger
Khori ve sponsorlar Mr. L. Reed ve Dr. J. Hussey’in
katılımı ile ilk insancıl tıbbi ameliyatlar ve konferanslar
programlarına başlanmıştır.
27 Mayıs -6 Haziran 2000 tarihleri arasında
yapılan bir program, önce İzmit ve İstanbulda deprem
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sonu ve hemen sonra, güney doğu bölgesinde kara
mayınları nedeniyle ayaklarını kaybeden çoğu cocuk
sivil vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere, Diyarbakır
Dicle Üniversitesinde, önce hastalara protez uygulaması
yapılmış ve daha sonraki programlarla da, bir Protez
Uygulama ve Rehabilitasyon Merkezinin kurulması
sağlanmıştır. Halen bu merkezde, bu güne kadar hiç bir
ücret alınmaksızın, çoğu diz altı 450 protez uygulaması
yapılmıştır.
Dr. Horton bu programların çoğuna katılmış ve
300,000 dolar kıymetindeki modern üretim sistemini bir
bağış olarak Dice Üniversitesine verilmesini sağlamıştır.
Tüm malzemeler Amerikadan Diyarbakıra Türk
Silahlı Kuvvetleri nakliye uçakları ve hayırsever Sayın
Nevzat Kalkavan’ın sağladığı olanaklarla yurdumuza
getirilmiştir.
“Walking Free” adı verilen bu program da “East
Virginia Medical School” ortopedi profesörlerinden Dr.
David B. Young ve birlikte çalıştığı Mr. Ron Hopkins ve
arkadaşları tarafından yürütülmektedir.
Özetle, 1974 ile 2001 yılları arasında, 27 sene
içinde Dr. Horton, önce kişisel olarak ve ardından 1989
yılında kurduğu vakfı ile desteklediği 32 etkinlikten,
dördü milli kongremiz ve on biri cerrahi program olmak
üzere on beş programa şahsen katılmıştır.
Kurmuş olduğu “Physicians For Peace” vakfı ile,
yalnız Türkiyemizde değil, dünyanın gelişmekte olan
yörelerinde, yıllardır benzeri hizmetler sunan bu hakiki
dost insan, Prof.Dr.Charles E.Horton, 23 Ekim 2006
tarihinde Norfolk’da aramızdan ayrıldı.
Kurduğu vakıf, onun yokluğunda bile özellikle
Diyarbakır’daki hizmetlerine devam edecektir. Bu büyük
insanı hürmetle ve saygı ile anıyoruz.
Namık K. Baran
İnterplast Türkiye Kurucu üyesi

