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HAYDARPA~A'DA TIBB~YE B~ NASININ ~ NSASI

Haydarpa~a'da Mektebi T~bbiye-i Askeriyye olmak üzere yap~lan büyük binan~n in~as~ na 1310 (1894) de ba~lanm~~t~~
Yeni binas~n~n Istanbul'dan deniz a~~ r~~bir yerde in~as~ na sebep,
mümkün mertebe Istanbul'dan mektebi uzakla~t~ rmakt~ r. Fakat bu
muazzam binan~n yap~l~~~~dokuz sene sürmü~, bu arzu k~sa bir zamanda tahakkuk etmemi~tir.
Yeni binan~n in~as~na sebep ne olursa olsun, mektep idaresi
tedrisat~n tekemmülünü de dikkat nazar~na alm~~~ve 1314 (1898) de
Almanya'dan Dr. Rieder ile Dr. Daykeyi mektepte islâhat yapt~ rmak üzere davet ettirmi~tir. Dr. Rieder mektepte umumi islâhat
icras~na intizaren ilk i~~olmak üzere bir "Tatbikat~~ T~bbiye-i Askeriye
Hastanesi" açma~a karar verdi. Bunun ~ehirden uzak bir mesafede
olmas~ n~~ istemiyerek, saray içinde Gülhane Rü~diye-i Askeriyesi binas~n~~ tercih etti ve klinikleri orada kurdu.
Rieder, Pa~a ve muallim ünvaniyle Gülhane tatbikat mektebi
müdür ve muallimi, mektebi T~bbiye Müfetti~i idi. T~bbiyenin program~n~~da tadil ve islâha memur edildi. Lâkin bu program Haydarpa~a'daki bina bitince tatbik mevkiine konacakt~. Nitekim 1319 da
tatbike ba~land~, me~rutiyet ilân~na kadar sürdü.
~imdi Haydarpa~a binas~na rücu edelim:
Haydarpa~a'da Mimar Valori 2 ile Mimar Darinko'nun planlar~~
üzerine 9 senede in~a edilen bu bina, büyük bir bahçenin etraf~ nda
Galib Ata. T~p Fakültesi 1341, S. 129.
Galata'daki Osmanl~~Bankas~, Eminönü Osmanl~~ Bankas~~ ~ubesi, Duyunu
umumiye (~imdi Istanbul Erkek Lisesi) binalar~~ bu zat~nd~ r. Bütün bu binalariyle
Istanbul'u çirkinle~tirmi~tir. Binalar~nda hiçbir güzellik hiçbir kullan~~l~l~k yoktur.
Haydarpa~a'da yapt~~~~o berbad binan~n yar~s~~ geni~~koridorlard~r. Hele giri~e
pek k~ymet vermi~~kap~lar~~ bina damlariyle beraber yapm~~t~r. Birgün Istanbul'u
güzelle~ tirmek bahis mevzuu olursa onun yapt~~~~binalar~~ y~kmak icabedecektir.
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dört d~ l~'dan ibarettir. Orta bahçenin geni~li~i 94, uzunlu~u 188
ar~~nd~ r. D~l~'lar~ ndan biri Marmara'ya ona muvazi ikinci taraf~~
Çaml~ca'ya, yan d~ l~'lar da Selimiye k~~ lasiyle Haydarpa~a askeri
hastanesine bakar.
T~ bbiye binas~ n~ n Marmara'ya naz~ r olan cephesi ceman 340
ar~~ n tuhinde, biri merkezde ikisi yan taraflarda olmak üzere 3
binadan ibarettir. Bu tarafta 5 kat vard~ r. 41 ar~~n yüksekliktedir.
Bu cephede elli büyük ve on küçük salon vard~ r. As~ l binadan ba~ka
3 de pavyon yap~lm~~~ve her birinin üzerine iki~er sakil kule katilm~~t~ r. Ortadaki k~s~ m 50 ar~~ n uzunlukta 43 ar~~n geni~likte ve dört
kat üzerine 48 ar~~ n irtifa~ ndad~ r. Fakultenin deniz taraf~ ndaki medhali bu ortadaki k~s~mdad~ r. Üçüncü kat salonu cami olarak tezyin
edilmi~tir. Kulelerinde dört tarafl~~ iki saat vard~ r. Uçlar~ nda da iki~er
kule oldu~undan denizden 6 kule görülür. Yan k~s~ mlarda, geni~~ve
uzun koridorlarla birbirine ba~l~d~ r. Selimiye k~~las~~ taraf~ nda matbah
ve buna mülhak k~s~ mlar vard~. Bu matbah dairesi bilâhare mükemmel bir te~rihhaneye çevrilmi~tir. Haydarpa~a hastanesine tesadüf
eden cephedeki Askeri T~ bbiyenin matbah~~ olarak kalm~~t~ r. Buras~~
da önce çama~~ rhane olarak yap~ lm~~t~. Yedi kubbeli büyükçe hamam da bu taraftad~ r.
Çaml~ca'ya naz~ r kara cephesi deniz taraf~ ndan biraz daha k~sa
320 ar~~ nd~ r. Bu cephede be~~k~s~ m vard~ r. Birbirine yaln~z koridorlarla ba~l~d~ r. Orta k~s~ m biraz daha büyüktür ve 4 katt~ r.
Cephe somakidir ve Hereke ta~lar~ ndan 20 sütun ve ba~l~ klarla
süslüdür. Bu be~~k~sm~ n üzerleri kubbelidir. Buradan girilince demir
ve çok geni~~bir merdivenle ikinci kata ç~ k~l~ r.
Askeri T~ bbiye mektebi olarak in~a edilen bu bina Me~rutiyetten
sonra fakülte ittihaz edilince ikiye bölünmek zaruretinde kalm~~t~ r.
Yar~s~~ Askeri T~bbiyenin yat~ l~~ k~sm~ na, yar~s~~ da fakültenin nazar
dershanelerine, lâboratuvarlar~ na ve idare k~s~ mlar~na, k~smen talebe
ikâmetine hattâ 4-5 klini~e tahsis edilmi~ tir. Bu büyük binan~ n
heyeti umumiyesi 24,446 ar~~ n muraba~ ndad~ r.
Bu merkez binan~n Çaml~ca'ya naz~ r kara cephesinin kar~~s~ nda
ve 75 metre uza~~ nda kliniklerin bir k~sm~~ yap~lm~~t~ r. Burada in~a
edilmi~~3 pavyon ile ortada ah~ap bir poliklinik yeri vard~ . Matbah
da ona biti~ik idi.
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Kliniklerin her biri iki~er katt~ r. Bunlar yeti~medi~indendir ki
ufak kliniklerden tedavi klini~i, bevliye ve nisaiye, hattâ dahiliye,
akliye, asabiyye klinikleri merkez binada, vilâdiye seririyat~~da daima
Kadirga'da Mektebi T~ bbiye-i Mülkiye olan Menemenli Mustafa
Pa~a kona~~~bahçesinde kurulan ah~ap klinik barakalar~nda kalm~~t~.
Talebe bu klini~in Haydarpa~a'daki T~p Fakültesine nakline kadar,
haftada muayyen günlerde gider, viladiye dersini ve tecrübe hayvanlar~n~ n beslenebilmesi hasebiyle, umumi Farmakodinami dersini
burada görürdü.
Eczac~~ ve Di~çi mektepleri esasen T~ p Fakültesine ba~l~~ idi.
Onlar Kadirga'da Mektebi T~ bbiye-i Mülkiye binas~nda kalm~~lard~.
Bilâhare Eczac~~ ve Di~ çi mektepleri Bayezid'de umumi kütüphaneye
biti~ik ve meydana naz~ r eski (Misafirhane-i Askeri) binas~na nakledilmi~tir.
Operatör Cemil Topuzlu Pa~a hât~rat~nda Haydarpa~a'daki
binan~n in~as~~hakk~nda diyor ki: 3 ( ...Abdülhamid II, o zamanki
tabiri ile "Efkar' ahraranelerinden dolay~~ bu iki mektep, bahusus
T~ bbiye-i Askeriye talebesinden çok çekinir ve adeta ürkerdi. ~~te
bundan dolay~~her iki mektebi gayet s~ k~, adeta askeri bir disiplin
alt~ nda bulundururdu. Nezaret ve müdüriyetlerine de doktorlar~~
de~il, ciheti askeriyede gayet emin oldu~u kimseleri koyard~ ... Ben
o zaman, Hünkâra Mektebi T~ bbiye-i Askeriyenin birçok eksiklerinden ve hastahanelerin kifayetsizli~inden bahsederdim.
...Yine birgün padi~ah~ n yüzündeki tebessümden cesaret
alarak yava~~yava~~"Mektebi T~ bbiye-i Askeriyyenin mevkii itibariyle
fena bir yerde oldu~unu söyledim. Gülhane k~~las~n~n darl~~~n~,
~imendüfer istasyonuna yak~ nl~~~ndan dolay~~gürültünün bitip tükenmedi~ini ve bahusus hastahanedeki levaz~m~n pek noksan oldu~unu
anlatt~m.
Abdülhamit II: —Mektebi T~ bbiyeniz hakk~ nda söyledi~iniz
~eyler çok nazar~~ dikkatimi celbetti. Yar~n selâml~ k resminden sonra
Serasker R~za Pa~a ile bu husus için görü~ece~im. Size mükemmel
bir Mektebi T~bbiye yapt~ rma~~~vaadediyorum, dedi.
...Filhakika birkaç gün sonra selâml~ k resminde Serasker R~za
Pa~a'y~~ gördüm. Bana: —~evketmaab ...~ehir haricinde bir Mektebi
3
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T~ bbiye-i Askeriyye yap~lmas~n~~ irade buyurdular. I~i mimar Valori'ye
havale ettim. Binan~n planlar~~yak~ nda haz~ rlanacak. Sana da gösteririm, dedi.
Ben binan~ n ~ehir haricinde yap~lmas~ ndaki hikmeti sordum.
Serasker R~za Pa~a: —A o~lum, fikri hümâyunu; sen benden daha
iyi bilirsin, cevab~n~~ verdi.
Serasker R~za pa~a, Mektebi T~ bbiye binas~ n~n ~ehir haricinde yapt~ r~laca~~n~~ bildirmek ve bunun sebebini sordu~um zaman da "Hünkar~ n fikrini sen benden daha iyi bilirsin" demekle Abdülhamid'in
bundan böyle Askeri T~ bbiye talebesinin ~ehir içinde bulunmas~ na
taraftar olmad~~~n~~ z~ mnen anlatmak istiyordu.
Padi~ah~n fikri, isabetsiz bir dü~ ünceden ba~ka bir ~ey de~ildi.
T~ bbiye talebesinin sur haricine ç~ kmasiyle hürriyete ne faide gelirdi
ne de zarar.
Aradan uzun bir zaman geçti. Serasker R~za Pa~a yap~laca~~ n~~
söyledi~i mektep binas~ndan art~ k hiç bahsetmiyordu. Mesmuat~ ma
nazaran Serasker Pa~a irade-i seniyye mucibince t~bbiye mektebinin
Edirnekap~'s~ nda ve sur haricinde in~as~ n~~ hünkâra arzetmi~. Abdülhamid ise binan~n deniz a~~ r~~bir yerde, mümkün ise Haydarpa~a
taraflar~nda yap~lmas~ n~~ tercih eylemi~.
I~te, bu suretle ~imdi Haydarpa~a lisesi olan muazzam bina in~a
olundu. In~aat bedeli 450,000 alt~n tutmu~tu. Büyük bir meblâ~~
harcanm~~, kocaman bir t~ p mektebi yap~lm~~ , lakin bu husus için
hiçbir doktorun rey ve mütalaas~~ al~nmam~~ t~.
T~bbiye mektebinin in~aat~~bitince, s~ ra kar~~~tarafta yap~ lacak
olan hastahanelere gelmi~ ti. Serasker R~za Pa~a bunlar~~ da T~bbiye
muallimlerine haber vermeden, yine onlar~n fikirlerini almadan yapt~ rmak istedi.
Hastahanelerin birer k~~ladan farks~z olaca~~n~~ dü~ündüm...
Nihayet, meseleye müdahale etme~e karar verdim. Müspet bir neticeye varabilmek için bir Cuma selâml~~~~resminden sonra i~i kurcalama~~~tasarlad~m.
Birgün selâml~ k resminden sonra sertabip.
Mü~ir Dr. Ismet
Pa~a ile konu~urken laf~~ t~ bbiye mektebine ve hastahanelere getirdim:
— Pa~a hazretleri, dedim. Haydarpa~a'da biz T~ bbiye muallimlerine haber verilmeden T~ bbiye-i Askeriye binas~~ yap~ ld~. Birkaç
gün evvel o binay~~ gezdim. Bir de ne göreyim? T~ bbiye mektebi
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de~il koskoca bir k~~la in~a etmi~ler. ~imdi yine hiçbir doktorun reyi
ve mütalaas~~sorulmadan hastahane pavyonlar~~yapma~a ba~l~yorlar.
Onlar~n da k~~ladan fark~~olmayacak. Dünyan~n hiçbir taraf~nda
böyle bir garabete rastlamak mümkün de~ildir. Sizin de fikrime
i~tirak edece~inizi dü~ ünüyorum. Keyfiyeti münasib bir zamanda
zat~~ ~ahaneye bildirmenizi rica ederim, dedim. O da hay hay cevab~n~~ verdi.
Ertesi hafta, Cuma selâml~~~~esnas~nda Mü~ir ~smet Pa~a'n~n
yan~na gittim. Sertabip beni görür görmez :
— Efendimize söylediklerinizi aynen arzettim. Sizin mütalaan~za
aynen i~tirak eyledi~imi de ilave etmeyi unutmad~m. Hünkâr :
— Cemil Pa~a'n~n hakk~~ var. ~~itti~ime nazaran hastahanelerin
en mükemmeli, Almanya'da bulunanlar imi~. Cemil Pa~a'n~n çok
me~gul olmas~na nazaran in~aata verecek vakti yoktur. Binaenaleyh
hastahanelere nezaret etmek hususunda, Rieder Pa~a'ya (Gülhane
Tatbikat~~Askeriyye mektebinde muallim olan doktorlardan biri)
havale eyledim, buyurdular. Ben de irade-i seniyyeyi derhal Serasker
R~za Pa~a'ya tebli~~eyledim, dedi.
Böylece Dr. Rieder Pa~a'n~n nezareti alt~nda bir, iki pavyon
yapt~ r~lma~a ba~land~. Fakat zavall~~Rieder Pa~a'n~n ba~~na gelenleri sormay~n. Biçarenin binalar~~tefti~~ve tetkik ederken aya~~~kayd~.
Tâ ikinci kattan yere yuvarland~. Beli k~r~ld~ ... Hastahanelerin
in~aat~ , bir türlü bitmek bilmiyor ve böylece seneler geçiyordu).
Cemil Pa~a'n~n hat~rasm~~ burada ba~ka mütalâalar dermeyan~~
için kesiyorum. Bu esnada T~ bbiye-i Askeriye talebesinin hürriyet
perverane hareketleri vas~ tasiyle takibat ve taharriyat yap~lmas~ , baz~~
~üpheler etraf~ nda yürünmesi üzerine mektebin süratle Haydarpa~a taraf~na nakli iradesi ç~k~ yor. Daha klinikler bitmemi~tir.
Cemil Pa~a'n~n ders verip ameliyat yapaca~~~cerrahi klini~i mevcut
de~ildir. Fakat bu irade üzerine derhal pek k~sa bir zamanda Haydarpa~a'ya bu bitmemi~~binaya geçilmi~tir. ~n~aat~n mütebakisine
para da yetmiyor. Askeri idare yapt~ramay~ z diyor. Cemil Pa~a'n~n
sarayda Sertabip ~smet Pa~a vas~tasiyle yapt~~~~s~k~~bir temenniden
sonra, yeni bir pavyon yap~lmas~na derhal ba~lanmak isteniyor,
para da bulunuyor. Lâkin bunun da Pa~a uzamas~~ve belki yar~da
kalmas~n~~ dü~ ünerek birkaç aya kadar bitmesi muhtemel olan bir
binada bu tadilât~~yapt~ rarak oraya geçme~e karar veriliyor. Bunu
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tâcil eden sebeplerden biri yine operatörü bulundu~u Zeynep Kamil
hastahanesine ameliyat yap~lmas~~için irade ile gönderilen bir kad~n~,
orada yat~ rmak mecburiyetinin padi~ah~n ho~una gitmemesi keyfiyetidir. Rieder Pa~a'n~n tamamlatma~a muvaffak olamad~~~~4 duvardan ibaret bir pavyonu tamir ederek yeni bir ameliyathane ve anfi,
laboratuvarlar, hasta salon ve odalar~~yap~l~yor. ~lk defa böyle resmi
bir binaya kalorifer tesisat~~ve asansör konuyor. Röntgen ve saire
gibi birçok aletler getiriliyor. Hakikaten mükemmel bir cerrahi
klini~i vücuda gelmi~tir. Di~er pavyonlar maalesef bitirilememi~,
henüz bitmemi~~olan iki pavyon da ~öylece tamir edilerek di~er
klinikler için hocalar aras~ nda taksim edilmi~tir. Bu vaziyet me~rutiyetin ilân~na kadar devam etmi~tir.
MÜLK~YE TIBB~YES~N~N
TIP FAKÜLTESI ÜNVANINI ALMASI, ASKER~~TIBB~YE ~LE
B~RLE~MES~~HAD~SELER~~

T~p Fakültesinin Me~rutiyet ilân~ndan sonra te~kili hakk~nda
Operatör Cemil Pa~a (General Cemil Topuzlu) hât~rat~nda ~unlar~~
yaz~yor: ~kinci defa Fakülte ünvan! alan T~ bbiyede reislikte bulunmas~~ ve te~kil an~ nda fiili bir rol oynamas~~ dolay~siyle sözlerinin
k~ymeti vard~ r :
"Birgün bana Süleyman Numan ve Asaf Dervi~~Pa~alar gelerek:
—Görüyorsun ya, âlem yine ol âlem devran yine ol devran. Bütün
islâhat te~ebbüslerimiz suya dü~tü. Biz biliyorsun ki Mektebi T~bbiye-i
Mülkiye'de de muallimiz. Sen de oran~n Seririyat~~Hariciye muallimli~ini kabul et. Dün Maarif naz~ r~n~~(ya Ekrem Bey yahut Hakk~~
Bey) gördük. O da fikrimizi tasvip etti. Madem ki Mektebi T~bbiye-i
Askeriyyeyi islâh edemedik. T~ bbiye-i Mülkiye'yi fakülte haline koyal~m, hep beraber çal~~al~ m, dediler. Teklifi kabul ettim.
Birkaç gün sonra Kadirga'ya gittim. Lâkin oras~n~n hali de
büsbütün peri~and~. Süleyman Numan Pa~a'ya: —Burada nas~l
çal~~aca~~z, dedim. —Sen sab~rl~~ol. ~imdi Maarif naz~nn~n yan~ndan
geliyorum. Bize istedi~imiz gibi bir kadro yapmak salâhiyetini verdi.
Ayr~ca tahsisat alaca~~m~z~~söyledi. Gelecek sene bütçesine konacak
para ile fakülte ve hastahane binalar~~ yapt~ raca~~n~~da vaadetti.
Haydi i~e ba~l~yal~m, cevab~n~~verdi.
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O gün Süleyman Numan, Ziya Nuri, Asaf Dervi~~ve birkaç
muallim arkada~~ m~zla topland~ k. Evvela ben söz ald~m: —Mektebi
T~ bbiye-i Askeriyyeyi, Me~ rutiyetin ilan~~üzerine islah edip fakülte
haline koymak istedik. Lâkin muvaffak olamad~ k. Arzu ederseniz
T~ bbiye-i Mülkiyenin ad~ n~~de~i~tirelim. Avrupa'da oldu~ u gibi
Fakülte ünvan~ n~~ verelim. Muntazam bir kadro yapal ~m. Ayr~ ca bir
eczac~ , bir di~çi mektebi ile bir de do~umevi tesis edelim, dedim ve
naz~ r~n vaadini anlatt~m.
Süleyman Numan Pa~a:
— Fikrinize i~tirak ediyorum. Yaln~ z fakülte kelimesine taraftar
de~ilim. T~ p medresesi tâbirini kullanal ~ m, muallim yerine müderris
diyelim, sözlerini söyledi.
Ekseriyet benim fikrimi tasvip etti. Müdüriyet, nezaret ünvanlar~m la~v ve Avrupa'da oldu~u gibi Doyenlik (~imdiki dekanl~ k),
tâbirini ihdas ettik. Gürültüsüzce bir kadro yapt ~ k. Birkaç ki~i aç~ kta
kald~ . Bunlardan biri Seririyat~~ Hariciye ve Do~umevi Muallimi
Doktor Mustafa Münif Pa~ a idi. Onu da Eczac~~Mektebi Müdürlü~üne getirdik. Arkada~ lar beni Doyen seçtiler. Nezaret bütün bu
icraat~ m~z~~ muvaf~ k gördü. Böylece memleketimizde 1908 senesinin
ilk te~rininde T~ p Fakültesi (yeniden) kurulmu~~oldu.
Fakat Mektebi T~ bbiye-i Askeriyyedeki muallimler de küplere
bindiler. Çünkü Fakültenin kurulmasiyle hepsi büsbütün aç~ kta kalacaklar~ n~~ zannediyorlard~. Nihayet hükümet ke~meke~e nihayet verdi.
~~ gog senesi Haziran veya Temmuz aylar~ nda maliye naz~ r~~
Cavit Bey bütçe müzakere edilirken bir emrivaki yapt~. Tevhidden
bahsedilmeden Mektebi T~ bbiye-i Askeriyyenin tahsisat~ n~~T~p Fakültesine geçirdi. Bu suretle Mektebi T~bbiye-i Askeriyye, bilfiil T~p
Fakültesine ilhak edilmi~~oldu. Vaziyetin mebuslar bile fark~ na yaramad~ lar. Lâkin muallim kadrosu yeniden bir türlü tanzim edilemiyordu. Münaka~ alar tekrar matbuata aksetmi~ti.
Maarif Naz~ r~~ (o zaman dalg~ nl~~iyle me~hur olan Emrullah
Efendi) beni ça~~rd~ , gittim ~unlar~~ söyledi:
— A can~ m, mekteplerinizin hali ne olacak. T~ bbiye-i Mülkiye
Fakülte oldu. Meclisi Mebusandan gelen bütçe kanunu ile fiilen
T~ bbiye-i Askeriyye de kalmad~. Onun tahsisat~~ da Maarif nezaretine
geçti. Lâkin muallimlerin d~ rd~ r~~ bitmedi. E~er bu hal devam ederse
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(ben de eskisi gibi yani Abdülhamid zaman~nda oldu~u veçhile).
ba~~n~ za sivil bir adam getirece~im. Muallim kadrosunu da bizzat
ben yapaca~~ m. Dün Harbiye Naz~ r~~ Pa~a ile görü~tüm. Naz~ r,
kadronun bir heyet taraf~ ndan tanzimini teklif etti. Ve topçu livas~~
Hasan R~za Pa~a'y~~ ileri sürdü. Ben de Fakülte Doyen'i oldu~unuz
için sizi seçtim. Her ikiniz davay~~hallediniz.
Ertesi gün Hasan R~za Pa~a Haydarpa~a'daki me ktebe geldi
Di~er muallim arkada~ larla beraber ictima ve dijon T~ p Fakültesinin kadrosunu esas ittihaz ettik. 27 muallim kürsüsünü kafi gördük. Hat~ ra gönüle bakmadan en sevgili arkada~ lar~m~z~~ bile aç~ kta
b~ rakt~k. En muktedir olanlar~n~~yerlerinde alakoyduk. Hariçden de
Cenevre'de bulunan Akil Muhtar'~ , Hicaz'da buluan Hamdi Suad'~~
ve Baytar Binba~~s~~Ismail Hakk~~Bey'i ald~ k.
Akil Muhtar'~ n, diplomasinin buradan musaddak olmas~na ve
muavinlik yapmadan muallim tayin edilmesine itiraz ettiler. Ismail
Hakk~~Bey'e de (Doktor de~ildir, Baytard~ r) özrünü buldular. Hamdi
Suad'a da ilmen kusur bulamay~nca hiç Kola~as~~ T~bbiyeye hoca
olur mu? dediler. Lâkin tedrisata ba~lad~ k. Avrupa kliniklerinde
oldu~u gibi, birçok bel kemi~i hastal~ klar~ nda, k~ r~k ve ç~ k~ klarda
husule gelen ar~zalar~~tedavi edecek bir mütehass~ s arad~m, bulamad~m. O esnada Isveç usulü t~ bbi masaj ve jimnastik yapmak için
Selim S~rr~~Bey nam~ nda bir zat~ n kompetan oldu~unu ö~rendim.
Kendisini hemen mektebe davet ettim. Onu da mütahass~s ünvaniyle
kadroya ald~ m. Kendisine bir de konferans verdirdim. Yine k~yametler koptu. Lâkin Selim S~ rr~~ Bey'in muvaffak oldu~unu görünce
sustular. Ama ben Doyenlikten çekilince ona da gayri mahdut müddetle mezuniyet verdiler.
Muallim maa~lar~ n~~ 2000 ve 3000 kuru~~olarak tesbit etmi~tik.
Muallim muavinliklerine de ileride muktedirlerini yeti~tirmek maksadiyle kimseyi tayin etmemi~ tik. Bu suretle maa~ lardan tasarruf
edilen 6o,000 altunu Haydarpa~ a'da hastahane, te~ rihane ve laboratuvar yap~lmas~ na harcamay~~ kararla~t~rm~~t~ k. Komisyonumuz
taraf~ndan yaz~lan mazbatay~~ Maarif ve Harbiye nezaretlerine yollad~ k, tasdik olundu ve derhal i~e ba~lad~k. Ben Doyen oldu~um halde
T~bbiye-i Askeriyyenin iihak~ ndan sonra istifa ettim. Arkada~lardan
biri Doyen tâbirine itiraz ile Fakülte reisi denmesini ileri sürdü. Bu
teklifi muvaf~ k gördüler. Sonra beni yeniden Fakülte Reisi seçtiler.
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Ertesi içtimada evvelce komisyonumuz taraf~ ndan verilen maa~~
kadrosunun tasdikli sureti geldi. 2000 kuru~ luk muallimler. yine feryad' verdiler. Levaz~ m al~nmas~ ndan, yahut di~ çi mektebinin tesisinden vazgeçilerek ayl~ klar~n~ n 3000 kuru~a ibla~~n~~ istediler. Bu
yüzden di~ çi mektebinin kadrosunu tasdik etmediler. Ayn~~ zamanda
Maarif Naz~ r~~ Emrullah Efendi'nin acele bekledi~i T~ p Fakültesi
bütçesini müzakereye koymad ~lar.
Maarif Naz~r~ , beni telefonla s~ k~~t~ rd~ . Bütçenin gelmesi için 24
saat müsaade verdi. Mü~ kül vaziyette oldu~umu anlatt~m.
— Ne yaparsan yap, bütçeyi yolla dedi.
O ak~ am Sultan Mahmud civar~ nda olan evime eski asistanmdan
Halid ~azi Bey'i davet ettim. Beraberce di~çi mektebi için
lar~
muallimle
bir müdür birkaç asistanl~~ bir kadro yapt~ k. Bütçe
alt~~
mazbatas~ nda salahiyetim olmad~~~~için, di~ çi mektebinin tesisinden
bahseylemedim. Yaln~z maa~lar~~ ara yere s~ k~~t~ rd~m. Ertesi sabah
Maarif Naz~r~~ Emrullah Efendi'ye gittim. Ona meseleyi anlatt~ m.
Elimden güle güle mazbatay~~ ald~ . Az sonra Mebusan Meclisinden
T~ p Fakültesinin bütçesini ç~ kartt~. Böylece Di~çi Mektebi, ad~~ söylenmeden fiilen kurulmu~~oldu.
Memlekete, bu suretle bir irfan müessesesi kazand~ rm~~~bulunduruyordum. Ancak ileride tenkitlere maruz kalmamak için, i~in
kurnazl~ k taraf~n~ , kendisinin yapt~~~ n~~söylemesini Maarif Naz~r~ndan
rica etmi~ tim. Emrullah Efendi merhum:
— Pa~a, di~çilik sanat~n~ n memleketimizde ne kadar geri oldu~unu, di~çili~in hali haz~ rda kimlerin (berberlerin) elinde bulundu~unu biliyorum. Sen merak etme, bütün mesuliyet benimdir,
demi~ ti.
Hakikaten bilâhare kendisine müracaat eden arkada~lar~m~za,
aram~ zdaki ihtilafi tetkik etti~ini, bütçemiz nezarete gelince di~çi
mektebine ait tahsisat~~ bizzat kendi kalemiyle yazd~~~ n~~ söylemi~ti.
Naz~ r 2000 kuru~ luk hocalar~n maa~lar~ na gelecek sene zam yapaca~~n~~ da vaad etmi~ ti. Mesele bu suretle kapan~r gibi olmu~tu...
Kadirga'da tesis etti~imiz T~ p Fakültesi Haydarpa~a'daki binaya
ta~~nd~ . Yani her iki t~ bbiye mektebi birle~ ti. Binada birçok in~aat
ve tadilat ile beraber, kar~~ daki yere de yeniden hastahane pavyonlar~~ yapmak icabediyordu.
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Fakültenin oda, salon tavanlar~~çok yüksekti. Soba ile ~s~nm~yorlard~. Kalorifer yapt~ rd~m ki bu resmi bir dairede ilk defa vücude
getirilen bir tesisatt~r. Ayn~~zamanda Avrupa'da bile misline nadir
tesadüf edilen bir te~ rihhane ile mükemmel lâboratuvarlar tesis
ettirdim. Avrupa'dan birçok levaz~m ve 200 mikroskop getirttim
Bu esnada me~ rutiyetin ilân~ ndan evvel bana tahsis olunan seririyat~~
hariciye için hiçbir noksan~~bulunmad~~~ ndan dolay~, be~~para sarfetmedim. Bu suretle di~er seririyat~ n eksiklerini tamamlamak imkân~n~~buldum. Yeniden bir pavyon in~as~na da ba~latt~ m. Bu tamamlan~ ncaya kadar, mektebin üst kat~ nda sekiz, onar yatakl~~ küçük
küçük hastahaneler açt~ m. Böylece yatak adedini 250 ye ç~ kartt~m.
Yapt~~~ m program mucibince bu 800 e bali~~olacakt~. T~p Fakültesi,
o zamana kadar içinde öten ku~~olmayan güzel bir kafese benziyordu.
Fakat bu suretle bütün noksanlar hemen hemen tamamlanm~~,
fakülte Avrupa'dakiler ile bir seviyeye gelmi~ti.
O zaman Fakülte müdürlü~üne —dahiliye müdürü de~il- getirilen Dr. Adnan bize T~ p Fakültesinin tesisi zaman~na ait olmak
üzere ~unlar~~nakletti 4 :
"- Birgün Süleyman Numan Pa~a'n~ n, talebenin üzerine al
~nd~~~~(Enfekt) kelimesi üzerine mülkiye t~ bbiye talebesi bir gürültü
ve Süleyman Numan Pa~a'ya a~~ r muamele yapt~ lar. O zaman
Cemil Pa~a T~ p Fakültesi Reisi idi. Talebe Süleyman Numan'~n
dersine girmediler. Cemil Pa~a talebeyi zorlad~ . Cereyan~n önüne
geçemedi. O zaman Babanzâde ~smail Hakk~~ Bey Maarif naz~r~~
oldu. Bu bakt~~ki talebe k~smen hakl~d~ r. Talebeye k~smen hak verince
Cemil Pa~a istifa etti. Cemil Pa~a zaman~ nda Arnavut Mustafa Bey
nam~ nda bir idare müdürü vard~. Cemil Pa~a istifa edince hocalar
toplan~p Besim Ömer Pa~a'y~~reis yapt~ lar. Fakat maarif naz~r~~ bu
i~in yaln~z reis taraf~ ndan idare olunmas~ ffin tarafdar~~olmad~ . Meselâ
paray~~o idare etsin. Her ~eyi o yaps~ n. Anlam~yordu. Bunun üzerine,
iyi tan~rd~ , beni ça~~rd~. Seni T~ p Fakültesine Dahiliye Müdürü
de~il, do~rudan müdür yapaca~~ m. Salâhiyeti sana verece~im. Amiri
itâ sensin dedi. Reis bir mümessil gibi kald~.
2 sene bu vazifede kald~ m. Hocalar ilk önce bundan telâ~land~lar. Mektebe diktatör geldi, sand~lar. Sonra anlad~ lar ki ben hoca-

5 Te~ rinisard 1942 de Üniversite Kütüphanesine naklettiler.

TIP FAKÜLTESININ ME~RUTIYET HAR/HINE DAIR

297

lara kar~~~gelen bir adam de~ilim. Meclise ald~lar. Adeta orada
mazbata muharriri gibi idim.
Cemil Pa~a bu fakülteyi kurmu~tu. Onun kurdu~unu bozmamak
için u~ra~t~m. Asistanlara bir gazino yapt~m. Oras~n~~ alafranga
sofra ve çiçeklerle düzelttim. Ben de gider onlarla yemek yerdim.
Türkiye'de asistanl~k hayat~~o zaman teessüs etti.
Cemil Pa~a reis ve hoca iken hocalar~n imzas~~için defter koymu~tu. Ilk yapfi~~m i~, bunu kald~rmak oldu. Devam etmiyenler
vard~. Fakat onu da kendim tefti~~ederdim.
Bazan hocalardan k~stelyevm yapard~m. Gece gider tefti~~ederdini. Hele bir gece kliniklerden birisine pencereden girdim. Nöbetçi
ve hastabak~c~~uyuyordu. Ondan sonra kimse uyumad~.
Iki sene sonra bu vazifeden çekildim. Dü~ündüm ki vaziyetim
gayri tabiidir. T~p Fakültesinin bir müdürle idaresini muvaf~ k görmedim. Bir talimatname yapt~m (eski Maarif Nezareti ar~ivinde
aramal~). O zaman fakülte reisi Ziya Nuri Pa~a idi. Amiri itâ olarak
kuvvet reisde olmal~d~r. Reis yan~nda müdür olam~yaca~~ndan ~eflerden birinin kâtibi umumi olmas~n~~söyledim. Buraya da Server
Kamil Bey'i tavsiye ettim. O zaman Maarif Naz~ r~~ ~ükrü Bey'di.
Bu talimatnameyi verdim ve çekiliyorum dedim. Sen kâtibi umumi
olacaks~n zannediyordum dedi. Ben âmirdim, nas~l olur da maiyyete
girerim dedim, çekildim. Hocal~~~m bittabi devam etti."
Cemil Pa~a'n~n nakline göre: T~p Fakültesi riyasetinden istifa
ettikten sonra yapt~r~lma~a daha evvel ba~lanm~~~olan hastahane
pavyonunun in~aat~~durdurulmu~~ve mektep de nakledilmemi~tir.
Az sonra fakülte nizamnamesi de~i~tirilmi~, yeniden muallim
muavinlikleri (~imdiki doçentlik) ihdas olundu. Herkese de müderrislik pâyesi verildi. 1924 senesinde müderris Dr. Ne~et Ömer Fakülte
reisi olunca mektebin yeniden Istanbul'a naklinden sarf~~ nazar edildi.
O senelerden beri temeli at~lm~~~bir halde kalan hastahane pavyonlar~~in~aat~n~n devam~n~~temin etti. Baz~~islâhat yapt~.
ME~RUTIYET ~LANINDAN SONRA TIBB~YE VE TIP FAKÜLTESI
HAYDARPA~A'DA

T~bbiye binas~n~n Haydarpa~a'da kurulu~u senelere mal olmu~tur. T~bbiye-i Askeriyye Me~rutiyetten evvel buraya, daha bina
tamamlanmadan alelacele naklolunmu~tu. Noksanlar pek çoktu.

298

A. SÜHEYL ÜNVER

Baz~~ k~s~mlar, Cemil Pa~a gibi nüfuzu olan muallimlerin klinikleri
yap~l~yordu. Rieder Pa~a'n~n plan~~ tahakkuk ettirilmemi~tir. E~er
bu tahakkuk etseydi, buraya nakline kadar ili~ik bir vaziyette olan
T~bbiyeyi Istanbul'a nakletmek kabil olam~yacakt~. Haydarpa~a'da
T~ p Fakültesinin kliniklerinin yaln~z tramvay caddesinin soluna
tesadüf eden ve t~bbiye mektebinin daha kar~~s~na rastlayan yerde
ancak iki bina bitmi~~bulunuyordu.
Yap~lanlar kliniklerin onda birini te~kil ediyordu. Klinikler
k~sm~na bir plânla ba~lanm~~, bunlar~ n tanzimini ve yap~lmas~n~~
Rieder Pa~a üzerine alm~~t~. Bu k~s~ m belki bitebilirdi. Bu in~aata
nezaret eden Rieder Pa~a'n~n yap~ lan binalar~n kalaslar~~üzerinden
yere dü~mesi ve bu sebeple uzun müddet faaliyette bulunamamas~~
bunlar~~ yüz üstü b~ rakt~. I~te bu yüz üstü kalan in~aa t~n devam
edemedi~i s~ralarda T~bbiye Haydarpa~a'ya geçiyor. Bir müddet
sonra Hürriyet de ilân ediliyor.
Haydarpa~a'daki T~ bbiyenin bu zamanki tarihine ait yine Cemil Pa~a'n~n hât~ralarma müracaat edelim. Diyor ki:
— 1908 Temmuzunun 24 ncü günü mektepte bütün muallim
ve muavin arkada~larla topland~k. Mektebin islâh~~ve noksanlar~n~ n
süratle tamamlanmas~~ için Harbiye Nezaretine tezkereler yazd~ k.
Abdülhamit, Mekteb-i T~bbiyei Askeriyyeyi s~ k~~ bir disiplin alt~nda
bulundurmak için bizi mekâtibi askeriyye naz~ r~~ve Tophane Mü~iri
Zeki Pa~a'n~ n idaresine vermi~ti.
Mektebi T~bbiye-i Askeriye Naz~ rl~~~na, bir doktor yerine, Bahriye ümeras~ndan Ferik Hüsnü Pa~a'y~~ tayin etmi~ti... Naz~ r Pa~a'ya
mektebe gelmemesi için haber yollad~ k. Iyi yürekli bir adam olan
Hüsnü Pa~a (devam etmedi).
Askeri disipline mugay~ r ve vazifemiz haricinde olarak, onun
yerine muallim Mazhar Pa~a'y~~ naz~ r seçtik. Derhal arz olunup
iradesi ç~ kar~lmak üzere keyfiyeti Harbiye nezaretine bildirdik. Bir
iki gün içinde müspet cevap geldi. Daha ileri gittik, hocam~z Ferik
(Doktor) Hayrettin Pa~a'n~ n Harbiye Nezaretinden, S~hhiye-i Askeriyye Reisli~ine tâyinini istedik (onu da yapt~lar).
...Harbiye Nezareti, mektebin islâh, tanzim ve levaz~ m~ n~n
ikmali meselesini de bize b~ rakm~~t~.
Birgün ö~leden sonra bütün muallimler büyük salonda topland~k. Birçok münaka~alar neticesinde Istanbul'da iki t~bbiye mektc-

TIP FAKÜLTES~NIN ME~RUTIYET TARIHINE DAIR

299

bine lüzum olmad~~~ndan bunlar~~bir' yerde toplama~a, yeniden bir
muallim kadrosu yapma~a ve muntazam bir bütçe tanzimine karar
verdik. Hocalar aras~nda ihtilâflar ba~gösterdi... O zaman Mektebi
T~bbiye kadrosunda üçü mü~ir, yirmisi ferik, otuzu liva ve birço~u
kaymakam, miralay olmak üzere 185 askeri muallim vard~. Bunlar~n
senevi ald~klar~~maa~~8o,000 altunu geçiyordu... Halbuki yap~lmak
istenilen kadroda 185 muallim ve muavin yerine Avrupa'n~n büyük
T~p Fakültelerinde oldu~u gibi, yaln~z 27 muallimlik mevkii bulundurmak arzu ediliyordu. Ileride münhal olacak muallimli~e, muavin
tayini usuldendi. O esnada bu vazifeyi hakkiyle ifa edecek muktedir
muallim muavinleri yoktu. Onun için, bir müddet muavinlik kadrosu da kald~r~llyordu. Bunlar~n yerine asistanl~klar ihdas olunuyordu. Bu suretle muktedir muallim namzedlerinin yeti~tirilmesi de
dü~ünülüyordu. Çünkü bu asistanlar imtihanla Avrupa'ya tahsile
gönderilecekler, avdetlerinde aralar~nda yeniden konkur yap~lacak,
kazananlar muallim muavini olacaklard~.
...Biz ve Süleyman Numan, Ziya Nuri, A saf Dervi~~Pa~alar
ve saire gibi arkada~larla, 27 ki~ilik muallim kadrosunun aynen
tatbikini istiyorduk. Bu suretle maa~lardan 6o,000 altunun tasarrufuna imkan has~ l oluyordu. Bu para ile yeniden te~rihhane, lâboratuvar yap~lmas~n~, hastahane noksanlar~n~n giderilmesini öne sürüyorduk (mukabil taraf~n itirazlar~~üzerine) aradan çekildim.
Dr. R~za Tahsin Mir'at~~Mektebi T~bbiye (c. I, s. 114-124) de
bu hâdiseyi, buna takaddüm eden vakayii ve sonra T~p Fakültesinin
yeniden tesisi senelerini ~öyle yaz~yor:
"Me~rutiyet ilân~ndan sonra Mektebi T~bbiye Naz~r vekili Bahriye Birinci Feriki Hüseyin Hüsnü Pa~a istifa ediyor. Yerine Tophane
ve Umum Mekâtibi Askeriyye nezaretine 29 Temmuz 1324 tarihli
emirnamesiyle Te~rih Muallimi Ferik Mazhar Pa~a Naz~r vekili
oluyor:
ro Eylül 1324 de Harbiye Nezaretinden gelen bir emirle T~bbiye Umumi Mekâtibi Askeriyye Nezaretinden ayr~larak Harbiye
Nezaretine ba~lan~yor. Mazhar Pa~a asil olarak Naz~r, Seririyat~~
Dahiliye muallirr~i Zoiros Pa~a ders naz~r~~ve ikinci naz~r oluyor.
Me~rutiyet ilân~ndan sonra bir müddet t~bbiyede tedrisat ve
inzibatta intizams~zl~k görülmü~tür. Mazhar Pa~a çekilince 15 Kanunusafi 1324 de Te~rih Muallimi Sanisi Rasim Pa~a T~bbiye Naz~r~~
yap~l~yor. Lâkin 31 Mart hâdisesinden önce ve sonra yine hiçbir ~ey
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zapt ve rapt alt~na al~nam~yor. Bu hale bir nihayet vermek üzere
Saray~~Askeri karariyle Topçu livas~~ Hasan R~za Pa~a'n~n reisli~i
alt~nda bir komisyon kuruluyor.
Bu komisyon yine Askeri Siira karariyle âzâ olarak Dr. Viting
Pa~a, Kaymakam Asaf Dervi~, Binba~~~Ali Galib ve Kola~as~~Kerim
Sebati Beyler seçiliyor.
T~bbiyenin muallimler meclisi bundan haberdar olunca Harbiye Nezaretinin bu te~ebbüsüne itiraz ile kendilerinden de âzâ
bulunmas~n~~istiyorlar. Dr. Miralay Besim Ömer, Kaymakam Celal
Ismail ve Esad Ne~'ed Beylerin de bulunmas~~münasip görülüyor.
Komisyon birçok defalar Harbiye Nezaretinde birkaç defa da Haydarpa~a'daki Askeri T~bbiyede toplan~yor. Esas itibariyle mülki ve
askeri t~bbiyeleri birle~tirmeyi ve askeri t~bbiyenin idaresini Fransa'n~n Lyon askeri t~bbiyesi nizamlarma göre tensiki ittifak ile kabul
ediliyor.
Halbuki bu s~rada Kadirga'da kâin T~bbiye-i Mülkiye dahi
Operatör Cemil Pa~a vas~tasiyle Maarif Nezaretine müracaat ederek
T~p Fakültesi ad~n~~al~yor. T~bbiye-i Mülkiyenin Fakülte ismini almas~~ Askeri T~bbiye muallimlerinin ~iddetli itirazlariyle kar~~lanm~~t~ r. Askeri ve mülki t~p tedrisat~n~~ birle~tirme~e karar veren
komisyona bu babda Maarif Nezaretini de çal~~malar~na i~tirak ettirmek mecburiyetinde kal~yor.
Harbiye Nezaretinin talep ve i~'ar~~ üzerine Oparatör Cemil
Pa~a Meclisi Maarif azas~ndan Hikmet ve Doktor Akil Muhtar
Beyler Maarif Nezaretinin murahhas~~s~fatiyle komisyona kat~llyorlard~.
Bu muhtelit komisyon Askeri ve Mülki T~bbiyelerin esas itibariyle birle~mesini kabul ediyorlar.
Azdan bir k~sm~~bu birle~menin Istanbul'da yap~lmas~na taraftard~r. Neticede T~p Fakültesinin Haydarpa~a'daki T~bbiye binas~n~n
yar~s~na ta~~nmas~m ve yar~s~n~n da par siyon olarak askeri t~bbiyeye
verilmesini karar alt~na al~yorlar.
Askeri T~bbiye için evvelce Dr. Binba~~~Ismail Dervi~~Bey taraf~ndan tercüme edilen Lyon Askeri T~bbiye mektebi nizamnamesi
baz~~ufak tâdillerle kabul olunarak komisyonca tertip edilen kadro
ile birlikte Harbiye Nezaretine veriliyor ve ~~ ~ubat 1325 de irade
ç~k~yor.
Her iki mektebin birle~tirilmesiyle husule gelen T~ p Fakültesi
muallim intihab~~meselesi yine o zaman Maarif Naz~ r~~ Nail Bey'in
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de i~tirak etti~i mezkiir tensikat komisyonuna havale olunmu~tu.
Bilâhare Meclisi Vükelâ karariyle komisyona Doktor Kaymakam
Süleyman Numan Bey, Dr. Kadri Ra~id Pa~a ve Selanik Belediye
hastahanesi Sertabibi Dr. Rifat Bey de al~n~yor.
Komisyon azas~ndan baz~lar~~hariçden hiçbir ferd al~nmamas~n~~
ve tercihan T~bbiye-i ~ahane hocalar~ndan intihap edilmesi laz~m
geldi~ini ve rüchan haklar~~ oldu~unu ileri sürüyorlar. Lâkin bu
fikre i~tirak etmiyenler yâni hariçten de hoca olabilecek kabiliyette
zevkin da seçilmesini istiyen taraf ekseriyeti kazanarak bir muallim
kadrosu tertip edilmi~tir.
Ekalliyetde kalan iki âzâ komisyonun bu karar~n~~ ~iddetle protesto ettiklerinden o aral~k bilumum dairelerde icras~na ba~lan~lan
tensikat kanununun Maarif Nezaretine ait tatbikat~~meyan~nda T~p
Fakültesi muallim kadrosunun da yeniden tertibi nezaretçe muvaf~k görülmü~tür.
T~bbiye-i ~ahane denen Askeri T~bbiye ve Kadirga'daki T~bbiye. i Mülkiye muallimlerinden ve Maarif Nezaretinde tensikata
memur zatlardan mürekkep bir heyet evvelce komisyon taraf~ndan
yap~lan muallim kadrosunu tebdil ve hariçten muallimler kadrosuna
al~nm~~~olanlardan baz~lar~n~~ç~kararak yerlerine T~bbiye-i ~ahanede
zaten muallim olanlar~~soktular.
Evvelce Maarif Naz~r~~ile tensik komisyonunun tertip etti~i
muallim kadrosunun bu surtle de~i~tirilmesinden pek ziyade mu~ber
olan bir k~s~m muallimler istifaya kadar varm~~larsa da baz~~zevat~n
aray~~bulmalar~~hasebiyle bir uzla~ma zemini temin edilebilmi~tir.
Tensik komisyonu bu kadar kat'i olarak i~ini bitirmi~tir. Askeri
T~bbiyenin nizamname ve dahili kadrosu da tertip edilmi~, T~bbiye
Nezareti Müdüriyete tahvil edilmi~tir. 31 A~ustos 1325 tarihli irade
ile T~bbiye-i Askeriyyeye ilk müdür olarak Lyon Askeri T~bbiyesinde
tahsilini ikmal eden Tabip Binba~~~Ali Galib, müdür muavinli~ine
T~bbiyede muallim muavini Tabip Kola~as~~Burhaneddin ve dahiliye müdüriyetine de tabip Kola~as~~Rahmi Beyler getirilmi~tir.
T~p Fakültesinin Umuru ~dare ve tedrisiyesi Muallimler Meclisi
Reisli~ine tevdi edilmi~~ve bütün reylerle Operatör Cemil Pa~a T~p
Fakültesine (Doyen) reis tayin edilmi~tir. Cemil Pa~a iki sene kadar
T~p Fakültesinde reis bulunduktan sonra kendisinin nakletti~i sebeplerle istifa etmi~tir. Cemil Pa~a'n~n bu idaresi fakülteye gerek yeni
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in~aat ve gerek icraat dolay~ siyle çok faydal~~olmu~tur. Istifas~ndan
sonra idare ve tedris i~ leri birbirinden ayr~lm~~t~ r. T~p Fakültesi
Reisli~ine intihabla Besim Ömer Bey (Pa~a), Ikinci Reisli~ine Bahaeddin ~akir Bey getirilmi~tir. Bunlar yaln~z tedrisat ile me~gul olacaklard~ r. Idari k~sm~n~~ele almak üzere T~p Fakültesine salâhiyetli
müdür (dahiliye müdürü de~il) olarak bizzat o zaman Maarif Naz~ r~~
olan Babanzâde Ismail Hakk~~.Bey tarafina, dahiliye Seririyat ~eflerinden buraya tayin edilen Dr. Adnan T~b Fakültesinde Idari
birçok islâhat yapm~~ , 2 sene sonra bu i~ten kendisinin izah etti~i
sebeplerle ayr~lm~~t~ r. T~ p Fakültesi Müdürlü~ü Umumi kâtipli~e
çevrilmi~ tir. Bir müddet sonra Besim Ömer Bey (Pa~a) istifa etmi~,
yine muallimler meclisinin intihabiyle T~ p Fakültesi muallimlerinden
Ziya Nuri Bey (Pa~a) riyâsete gelmi~tir.
TIP FAKÜLTESIN~ N YENIDEN KURULU~U
1324 de Me~rutiyet ilan olununca Hürriyetin kazamlmas~~ için
çetin mücadelelere giri~en ve bu u~urda pek çok vefakar t~bbiyelinin
kurban oldu~unu gören Askeri T~bbiye de hakl~~bir gurur ve onun
neticesi galeyanlar görülmü~ tü. Tedrisat bundan müteessir olmu~~ve
zabtu rabt da azalm~~t~ . Lâkin Mülkiye T~bbiyesi daha az nümayi~le iktifa ederek Cemil Pa~a'n~ n hât~ rat~nda görülece~i veçhile
(T~p Fakültesi) ünvan~n~~ alm~~t~.
Halbuki T~ bbiye-i Askeriyye 1263 (1847) den beri bilfiil T~p
Fakültesi makam~ na kaim olmu~ . Yaln~z o zamanlar mekteplerimize
böyle isimler verilemedi~i için ismi fakülteye çevrilmemi~ ti. Hele
4 talabenin Viyana'da T~ p Fakültesinde muvaffakiyetle imtihan
vermeleri mektebin bu âyarda oldu~unu göstermi~ti. Lakin Maarif
Nezaretinin bu ünvan~~yaln~z mülkiye t~bbiyesine vererek T~bbiye-i
Askeriyyeyi Fakülte isminden hariçte b~ rakmas~~ Askeri T~bbiyenin
~iddetli itiraz~ na sebep olmu~tur 5.
Askeri Idare, T~ bbiye-i Askeriye Mektebindeki inzibats~ zl~ktan
müteessir olmu~~ve ~ûray~~Askeri karariyle bu mektebi tensik için
bir komisyon te~kil etmi~ti. Bir erkan~harb livas~n~n riyasetinde Askeri
Hekim ve T~ bbiye-i Askeriyyede muallim azas~~vard~. Lâkin T~bbiyei
Askeriyye hocalar~~bu komisyona itiraz etmi~ lerdir. Komisyona T~bbiye-i Askeriyye muallimlerinden üç ki~i daha kat~lm~~t~ r. Mülki ve
5

Galib Ata. T~ p Fakültesi, 1341, S. 139.
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Askeri diye bir ~ehirde ayr~~ ayr~~yerlerde iki t~bbiye mektebi olmas~~
tabii görülmiyerek komisyonca yaln~z bir t~p mektebinin esaslar~~
kabul edilmi~, askeri hekim yeti~eceklerin ayr~~ ve askeri disiplinle
idare edilen bir mektepde oturtulmalar~~ve sivil talebe ile birlikte
ders görmeleri kararla~t~r~lm~~t~ r.
Istanbul'da t~p tedrisat~n~n birle~tirilmesi kabul edilince bu
mesele ile Maarif Nezareti de alâkadar olmu~~ve komisyona 3 âza
göndermi~tir. Bunlar da birle~me~e tarafdar olmu~lard~ r. T~bbiye-i
Mülkiyenin ald~~~~müstakil fakülte ünvan~~ bilâhare bu birle~tirilen
iki mektebe alem olmak üzere muvakkat bir mahiyet alm~~t~.
~imdi bu birle~me karar~~verilirken yeni bir mesele ç~km~~t~ r.
Askeri t~bbiye de esasen 1319 (~~go ~~ ) de Haydarpa~a'ya ta~~nm~~~
bulunuyordu. Mülkiye T~bbiyesi Kadirga'da Menemenli Mustafa
Pa~a kona~~nda idi. T~p Fakültesi nerede kurulacakt~r. Bir k~sm~~
Istanbul'a ve bir k~sm~~ da zahiren çok ~a~'aal~~ bulunan Haydarpa~a'daki binaya taraftard~.
Nihayet Kadirga'daki ah~ap konak mevkiini, Haydarpa~a yakas~nda kârgir binaya b~rakmak mecburiyetinde kald~. T~p Fakültesi
Haydarpa~a'daki binan~n yar~s~nda kurulacak, öteki yar~s~~da Askeri
T~bbiye'ye b~rak~lacakt~. Nitekim de böyle oldu.
T~p Fakültesinin Istanbul'da olmas~~lüzumunu takdir eden muallimler ve komisyon azas~~vard~. Bunlar t~bbiyei askeriyye muallimlerinden olmakla beraber yeni fakültenin Istanbul'da münasip bir
yerde bulunmas~~laz~m oldu~u kanaatinde idiler. Fakat buna herkes
taraftar olmad~. Lâkin Haydarpa~a'daki bina fakülte için tamamen
haz~r de~ildi. Çok noksanlar~~ vard~. Ve bunlar~~tamamlamak icabediyordu. Bu da bittabi zaman alacakt~. Her nekadar bu in~aat~n
süratle bitirilmesine gayret edilmi~~ise de yine fakülte burada da
tamamen yerle~ememi~, yerle~emiyece~ini anlayan ve do~uracaklarm
kolayl~kla müracaatlar~n~~temin etmek istiyen do~um klini~i Kadirga'da eski yerinde kalm~~t~. 1325 (~~gog) den Haydarpa~a'ya nakli
tarihine kadar bu klinik orada kald~.
S~ra T~p Fakültesinin hocalar~m tâyine gelmi~ti.
Bu i~~de yine Harbiye, Maarif Nezaretleriyle Mektebi T~bbiye-i
Askeriyyeden gönderilen murahhaslardan mürekkep büyük bir komisyona havale edilmi~tir. Komisyona Maarif Naz~r~~riyaset edecekti.
Bu aral~ k meclisi vükelâ da komisyona üç âza tayin etmi~tir. Bu
komisyon birçok münaka~alar, istifalar ve anla~malardan sonra 1325
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( 9°9) senesi tatili sonunda yeni fakültenin tedris kadrosunu yapabilmi~tir. Bu kadro ile 1325-26 ( ~ gog—~ gto) ders senesi bidayetinde
yeni t~p fakültesi (Darülfünunu Osmani)nin en mühim ~ubelerinden
birisi olarak Haydarpa~a'daki yeni binas~nda tedrisata ba~lam~~t~r.
T~p Fakültesinde tedrisat be~~sene yani to sömestr üzerine tertip
edilmi~ tir. Her sene yaz ve k~~~ders aylar~~iki sömestir itibar edilmi~~
ve dersler de ona göre ayr~lm~~ t~r.
~lk T~p Fakültesi kadrosuna giren muallimler ve okuttuklar~~
derslerin listesini veriyoruz:
Serini dersler:
Seririyat~~Dahiliye

r Dr. Feyzi Pa~a
I Dr. Celal ~smail Bey
Dr. Süleyman Numan Bey

Dr. Cemil Pa~a
Dr. Kerim Sebati Bey
Dr. Orhan Bey
Seririyat~~Vilâdiye
Dr. Besim Ömer Bey
Seririyat~~Nisaiye
Dr. Asaf Dervi~~Bey
Seririyat~~Ayniye
Dr. Esad Bey
Dr. Ziya Bey
Seririyat~~Cildiye ve Ef.
Dr. Celal Muhtar Bey
Seririyat~~ezniye ve Hançereviye Dr. Ziya Nuri Bey
Seririyat~~Tedaviye
Dr. Akil Muhtar
Seririyat~~Akliye ve Asabiye
Dr. Ra~id Tahsin Bey
Seririyat~~Turuku Bevliye
(Muallim Muavini) Papa Efendi
Seririyat~~Asabiye
(Muallim Muavini) Dr. Pepo Ef.
Nazare ve ameti dersler:
Hikmeti Tabiiye
Dr. ~smail Ali Bey
Kimyay~~ Gayri Uzvi
Dr. ~ükrü Abdurrahim Bey
Kimyay~~ Uzvi
Dr. Hadi Faik Bey
Hayvanat~~ T~bbiye
Baytar ~smail Hakk~~Bey
Nebatat
Dr. Esad ~erefeddin Bey
Te~rih ve Te~rihi Nahiyevi
Dr. Yusuf Rami Bey (Mazhar Pa~a
Fahri Muallim)
Ensac ve Rü~eym
Dr. Tevfik Receb Bey
Menafiülâza
Dr. Kemal Cenab Bey
Seririyat~~Hariciye

TIP FAKÜLTESININ ME~RUTIYET TARIHINE DAIR

Mufredat~~ T~ p
Ameliyat~~Cerrahiye
H~fz~~ss~ha
Bakteriyoloji
Fenni Tedavi
T~bbi Kanuni
Te~rihi Marazi

305

Dr. Tevfik Vacid Bey
Dr. Orhan Abdi Bey
Dr. Aristidi Bey
Dr. Rifat Muhtar Bey
Dr. Akil Muhtar Bey
Dr. Bahaeddin ~akir Bey
Dr. Hamdi Suad Bey

TIP FAKÜLTES~N~N TES~S~ NDEN SONRA ASKERI
TIBB~YEN~N DURUMU

T~ p Fakültesi kurulmakla T~bbiye-i Mülkiye ve T~bbiye-i ~ahane
mektepleri birle~mi~ tir. Asker ve sivil talebe bir çat~~alt~nda muayyen
hocalardan mü~ terek olarak ayn~~dersleri alm~~lard~ r. Yaln~z mektep
idareleri ayr~~ayr~~kalm~~t~ r. Sivil talebeye ve derslere T~p Fakültesi
bakm~~, Askeri T~ bbiye yat~l~~ bir asker mektebi halinde ve askeri
disiplinlere uygun olarak ayr~~ bir idare te~kil etmi~ tir. Tedrisat ile
ve hocalarla ancak talebenin alakas~~kalm~~t~r.
Lyon Askeri T~ bbiyesinin nizamnamesi Türkçeye çevrilmi~~ve
T~ bbiye-i Askeriyye'ye tatbik olunmu~tu 6 . Mektep bu yeni nizamname
sayesinde son senelerdeki tezebzübden kurtulmu~tur. Bu nizamname
tamamen tatbik edilmi~tir.
Buna göre gerek T~ p Fakültesi ve gerek Askeri T~bbiye talebesi
sene
okumaktad~ r. Askeri T~bbiye'deki be~~s~n~fa ayr~~birer dahibe~~
liye tabibi ve anlar~ n maiyyetine de harp s~n~ f~nda iki~er mülâzim
tayin edilmi~ tir. Bundan ba~ ka müzakereci askeri hekimler de tayin
edilmi~tir.
Bunlar~n isimle~ _ni ve müzakere edecekleri t~bbiye derslerinin
listesini bir misal olarak verelim:
Kolagas~~Mesih Bey: Emraz~~ Umumiye, emraz~~dahiliye, seririyat~~dahiliye, seririyat~~asabiyye ve akliye.
Kolagas~~Salâhaddin Bey: Müfredat ~~ T~ p ve Fenni Tedavi,
Mebhasi Sümum, T~bbi Kanuni ve Seririyat~~Tedaviye.
Binba~~~Tevfik Bey: Te~ rihi tavsifi, te~ rihi nahiyevi, Ameliyat~~
cerrahiye, emraz~~ hariciye ve seririyat~~hariciye.
6 Bu bahis R~ za Tahsin Bey'in Mirat~~ Mektebi T~ bbiye (c. I, s. 121-124)
sinden al~nm~~t~r.
Belleten C. XXIII, F. 20
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Kola~as~~Mustafa ~ükrü Bey: Seririyat~~ üzniye ve hançeriye,
seririyat~~ bevliye ve bakteriyoloji.
Yüzba~~~Necati Bey: Nebatat, hayvanat, tufeylat ve seririyat ~~
ayniye.
Kola~as~~ Sabri Cemil Bey: Ensac, mebhasür rü~eym, te~rihi
marazi, kibale, seririyat~~ vilâdiye ve seririyat~~nisaiye.
Kola~as~~Sadullah Bey (vekaleten) : Hikmeti tabiiye, hikmeti
kimyai, kimyay~~ uzvi, kimyay~~ gayri uzvi, kimyay~~ hayati ve menafiülâza.
Kola~as~~ Mecid Bey (vekaleten) : H~fz~ ss~ha ve seririyat~~ cildiye.
Mektebe ayr~ ca 6 dahiliye etibbas~~tayin edilmi~ tir.
Askeri T~ bbiyenin dersleri Fakülteye tevdi edilmi~~olmakla beraber nizamname mucibince ~ u dersler ilave edilmi~tir:
Frusiyet talimleri
: Bütün Askeri T~ p Talebesine mecburidir
Askeri Talimler
: Ni~an talimlerine kadar yaln~z birinci
ve ikinci s~n~ fa kadar mecburidir
Beden terbiyesi
Bütün talebeye
Askeri S~ hhiye Tatbikat~~
Dördüncü ve be~inci s~n~ flara mecburidir
Frans~zca
Mecburi
Almanca
Ihtiyar'
Bu derslerden Askeri T~p Talebesine her alt~~ayda hususi bir
imtihan yap~l~ r. Di~er derslerden ve tavr~~hareketden ald~ klar~~ notlarla cem edip vasatisi al~ n~ r. Bu hususi imtihanlar nizamname mucibince müzakereci tabibler taraf~ ndan yap~l~ r. 1325 (1909) senesi
nihayetlerinde bilumum askeri mektepler talebesine oldu~u gibi
askeri t~ bbiye talebesinin de elbisesi de~i~tirilmi~ tir. Bu yeni libaslarla
k~l~nç ta~~ mak münasip görülmedi~inden mektep müdürünün intihap
ve i~ar~~üzerine imalat~~ harbiyece Askeri T~ bbiye talebesine mahsus
ufak meçler imal olunmu~~ve da~~t~lm~~t~ r.
1327 (1 ~ ) de mektepten yüzba~~l~kla ç~ kan genç hekimlere
di~er askeri mektepler mezunlar~na oldu~u gibi birer kat hâki çaket,
pantolon, birer kat da resmi üniforma, iki çift potin, kay~~~ve püskül
ile bir k~l~ nç verilmi~~ve bunlara ilaveten seyyar karyola, yün bataniye, sand~ k, manevra kay~~~~ve matra gibi yol malzemesi de verilmesi karar alt~na al~nm~~t~ r. T~ bbiye-i Askeriyyenin inki~af~na Harbiye Naz~r~~Mahmud ~evket Pa~a çok gayret göstermi~~ve 14 Nisan
geçit resminde muvaffakiyetle geçmi~tir.

