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T
ürkiye’de hekimlerin her y›l 14 Mart’ta kutlad›-
¤› T›p bayram› 14 Mart 1827 tarihinde "T›bhâ-
ne-i Amire" adl› T›p okulunun aç›l›fl tarihidir.

Burada bafllayan t›p e¤itimi hiç ara vermeden ve devaml›
kendini yenileyerek, gelifltirerek bugünkü t›p e¤itimine
gelinmifltir. Bu sebepten 14 Mart tarihi bugünkü t›p e¤i-
timinin bafllang›ç tarihi olarak kabul edilir ve kutlan›r. Bu
tarihin T›p Bayram› olarak saptanmas› 1919 y›l›nda ‹s-
tanbul’un iflgali s›ras›nda gündeme gelmiflti. T›p tarihçi-
lerinin bu konuda yapt›klar› incelemelerden sonra 14
Mart 1827 tarihinin bafllang›ç tarihi olarak al›nmas›na

karar verilmifl ve ilk defa 14 Mart 1919 da bu bayram

kutlanm›flt›. Beyaz›t’ta Darülfünun Konferans salonun-

da kutlanan T›p Bayram›na; o günkü T›p Fakültesinin

önde gelen hocalar›ndan Dr. Fevzi Pafla, Dr. Besim

Ömer, Dr. Akil Muhtar, ‹stanbul’daki hastanelerin he-

kimleri, t›p ö¤rencileri hatta ‹ngiliz iflgal ordusu hekim-

leri de kat›lm›flt›. Bu kutlamalar sonraki y›llarda da de-

vam etmifltir. 

Osmanl› Devleti’nde t›p e¤itimi pek tabiidir ki T›b-

hâne-i Amire’den önce de vard›. Fakat bu e¤itimlerin

Ülkemizde t›p e¤itiminin bafllang›c›, geliflimi
ve 14 Mart T›p Bayram›’n›n anlam› 

Development of medical education and celebration of Medicine Day in Turkey

Ayten Alt›ntafl1

Özet

Bu makalede Türk hekimlerinin her y›l 14 Mart’ta kutlad›klar› “T›p
Bayram›”n›n tarihçesi ele al›nm›flt›r. Türkiye’de Ça¤dafl T›p E¤itimi-
nin bafllang›ç tarihi olan 14 Mart 1827’de "T›bhâne-i Amire" adl›
t›p okulu aç›lm›flt›. Burada bafllayan t›p e¤itimi, hiç ara vermeden
ve devaml› kendini yenileyerek, gelifltirerek bugünkü t›p e¤itimine
gelinmifltir. Türklerin t›p e¤itimi tarihi çok eski olmakla beraber, bu
müesseselerin bugünkü t›p e¤itimine gelen bir devaml›l›¤›n› izleye-
miyoruz. T›p e¤itimi 1912 y›l›ndan itibaren kendini savafllar›n için-
de bulmufl ve bu durum hem e¤itimi hem de t›p hocalar› ve ö¤-
rencilerini çok etkilemifltir. T›p Bayram› kutlamalar›, ‹stanbul’un ifl-
gali s›ras›nda T›bbiye, ‹ngiliz askerlerinin iflgali alt›nda iken, T›p ho-
calar›n›n ve ö¤rencilerin bir birlik mesaj› olarak bafllam›flt›. 1919 -
1921 y›llar›nda büyük törenlerle kutlanan t›p bayramlar›, T›bbi-
ye’nin özgürlük için verdikleri mücadelelerden biriydi. Bu makale-
de 14 Mart T›p Bayram›’n›n neden ve nas›l kutlanmaya bafllad›¤›
özetlenmifltir. 

Anahtar sözcükler: T›p Bayram›, 14 Mart T›p Bayram›, T›bbiyenin ku-
ruluflu, savafllarda T›bbiye, T›bhâne-i Amire, Haydarpafla T›p Fakültesi.

Summary

This article presents information about T›bhane-i Amire, the

medical school founded in March 14th, 1827, which marked the

beginning of modern medical education in the Ottoman Empire.

The state of medical education before 1827 and the entrance of

modern medicine into the Ottoman Empire are recounted. The

founding of T›bhane-i Amire and the medical education pro-

gram of this school are briefly described. The difficulties encoun-

tered during 1912 to 1923, when the Ottomans were engaged

in war and how the Medical School survived these days are

depicted. The celebration of Medicine Day which begun during

this time and the way the celebrations were conducted are

explained. 

Key words: Medicine Day, 14th of March Celebration, T›bhane-i

Amire, Haydarpafla Medical Faculty. 
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hiçbir kolu bugüne kadar sürekli olamam›flt›. Osman-
l›lar’da çok geliflmifl ve iyi uygulanan bir t›p gelene¤i
vard›. Bir gelene¤in süreklili¤ini kabul etmek için ara
vermeden devam eden bir e¤itim sistemi olmas› gereki-
yordu. Fatih Darüflflifas›’ndaki t›p e¤itiminin süreklili¤i
veya Süleymaniye T›p Medresesi’ndeki t›p e¤itiminin
devam› bugünkü t›p e¤itimine ba¤lanamam›flt›r. 

Osmanl›’da T›p E¤itimi 

Osmanl› Devleti'nde t›p e¤itimi, ‹slam gelene¤ine
uyuyor ve Anadolu Selçuklular›’ndan devrald›¤› miras ile
devam ediyordu. T›p ile u¤raflmak isteyen aday iyi bir
medrese e¤itimi görmüfl olmal›yd›. Aday "usta ve hâzik"
hekimlerden bir veya birkaç›n› hoca olarak seçiyor ve
e¤itimine giriyordu. Bu hocalar ö¤renciyi belli bir pro-
gramla e¤itiyorlar, adaya teorik ve pratik bilgiler veriyor-
lard›. T›bb›n uygulamas›, hocan›n ba¤l› oldu¤u
darüflflifalarda veya kendi hekim dükkan›nda (muayene-
hanesinde) oluyordu. Darüflflifalarda ayr›ca t›p e¤itimi
alan kadrolu ö¤renciler de bulunabiliyordu. Süleymaniye
T›p Medresesi gibi sadece t›p e¤itimi veren medreseler de
kurulmufltu. Ayr›ca usta ç›rak usulüyle ve esnaf teflkilat›
içinde yetiflen tabipler de ço¤unluktayd›.1

Bilindi¤i gibi ‹slam T›bb› 9. ve 10. yüzy›llarda en
yüksek dönemini yaflam›flt›. ‹slam t›p gelene¤i 15. ve 16.
yüzy›llarda Osmanl›lar’da da devam etmiflti. Osmanl›’n›n
17. yüzy›ldan itibaren pek çok sahadaki gerileyifli ve bo-
zulmas› t›p sahas›nda da görülmüfltür. Daha önceki dö-
nemlerde Bat› T›bb› ile k›yaslanamayacak ölçüde düzen-
li olan t›p e¤itimi 17. yüzy›ldan sonra gerilemiflti. O za-
man›n hekimleri bozulma sebebini flöyle özetliyorlard›;
“Reca, minnet, iltimas”. Hekim yetifltirenler reca, min-
net, iltimas ile belli mevkilere geliyor, onlar da bilgisiz ve
yetersiz olduklar›ndan ve ayn› sebeplerle daha kötülerini
seçiyor ve iyi hekim yetiflemiyordu.2

Osmanl›’da oldu¤u gibi Avrupa'da da t›p e¤itimi uzun
bir süre klasik t›p e¤itimi ile yap›lm›flt›. Bat›’da 14. yüz-
y›lda ‹talya’da bafllayan Rönesans 15. ve 16. yüzy›llarda
bütün Avrupa’ya yay›lm›flt›. T›p alan›nda ise Paracelsus
madensel ilaçlar› tedaviye sokuflu, A. Vesalius'un insan
vücudunun yap›s›n› gözlemlere dayanarak yeniden tan›t-
mas›, W. Harvey'in kan dolafl›m›n› matematiksel olarak

ispat etmesi, Sanctorius'un vücut ›s›s›n› bazal metaboliz-
may›, nabz› ölçmesi, Leeuwenhoek'un mikroskobu kefl-
fetmesiyle t›pta büyük ilerlemeler oluyordu. 16. yüzy›l-
dan itibaren Avrupa’da görülen reform hareketleri t›p sa-
has›n› da etkilemiflti. Madeni ilaçlar›n tedaviye girmesi,
anatominin t›ptaki öneminin kavranmas›, fizik ve kimya-
n›n t›bba yans›mas› ile t›p çehre de¤ifltirmifl, t›p e¤itimi
de bu yeniliklerle de¤iflmiflti.3 Bütün bu bulufllar Bat›’da
bilim dili olan Latince ile yay›nlan›yordu. Avrupa’da
1450’lerde bafllayan kitap basma h›zla ilerlemifl t›p kitap-
lar› da bu ilerlemeden nasibini alm›flt›. Osmanl›’ya gelin-
ce Bat›’da Latince yaz›lan yeni t›bb› hekimler takip ede-
miyorlard›. ‹stanbul’da kitap basma 1726’da bafllad›¤›nda
t›p kitaplar› h›zla tercüme edilememiflti. Tek tek baz› Os-
manl› hekimleri ve bilim adamlar› kendi çabalar›yla bu
yenilikleri takip ediyorlar, yazd›klar› kitaplara bunlar› da
ilave ediyorlard›. Bu yenilikler t›p e¤itimine aktar›lam›-
yordu. 17. yüzy›ldan itibaren t›p e¤itimi veren merkezler
(t›p medresesi ve darüflflifalar) dinamikli¤ini ve parlakl›¤›-
n› kaybetmifllerdi.4

Yeni T›bb›n Osmanl›’ya Girifli 

19. yüzy›la gelindi¤inde Osmanl›’da klasik t›p e¤itimi
nin kalitesi giderek bozuluyordu. Hekimlerin ço¤u yeni
t›bb› ö¤renmemiflti. Avrupa’daki t›bb›n geliflimini izle-
mek isteyen Osmanl›’n›n ayd›n hekimleri büyük çaba
harc›yorlard›. Bu yüzy›lda önemli ilerlemeleri ‹talyanca
ve Frans›zca ö¤renerek takip ediyorlard›. Yeni T›bb›n
(T›bb-› Cedid) t›p e¤itimine girmesini savunuyorlard›.
‹stanbul halk› Avrupa'dan gelen ve yeni t›bb› bildiklerini
iddia eden "mütetabbibler"in elinde periflan oluyordu.
Bu durumu 19. yüzy›l›n önemli hekimlerinden fianizade
Ataullah (1771-1826) Tarih-i fianizade'de flöyle özetli-
yor: "..Müslümanlardan hiç kimse bu yüksek fenne hevesli ol-
may›p Süleymaniye T›bhâne’sinde yaln›z hocal›k vazifesine ve
T›marhane tabibli¤ine kanaat eder baz› çehresiz ve battal
adamlardan baflka kimse kalmay›p, Osmanl› memleketinde
de¤il yeni hekimli¤i hatta eski tababeti dahi okuyup ö¤retecek
hiç kimse kalmamakta bir zamanlar hekimleri oldukça çok di-
ye an›lan ve say›lan flehirlerden ‹stanbul'da flimdiki halde h›r-
vat gemici vesair ›rgat bozuntusu bir alay cahil tabib ellerin-
de kal›p.." diyerek üzüntüsünü aç›kl›yordu.5
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19. yüzy›l›n önemli hekimlerinden Mustafa Behçet
Efendi de bu durumun fark›ndad›r ve düzeltilmesini ar-
zulamaktad›r. Kendisi bu konuda flansl›d›r, çünkü genç
yaflta Hekimbafl› olur ve her f›rsatta t›p e¤itimini yenile-
meye çal›fl›r. Sultan III. Selim zaman›nda yeni t›bb› ö¤-
retecek iki t›bb›yenin aç›l›fl› gerçekleflmifltir. Biri, 1805
y›l›nda Kuruçeflme'deki Rum okullar›n›n içinde aç›lan
"Rum T›b Mektebi" di¤eri de 1806 y›l›nda Kas›mpafla'da
aç›lan "Tersane T›bbiyesi" idi. Yeni t›bb› ö¤retecek bu
her iki okul da uzun ömürlü olmam›fl, k›sa süre sonra ka-
panm›fllard›.6 Bu okullar Mustafa Behçet Efendi'nin bi-
rinci hekimbafl›l›¤› s›ras›nda, henüz 21 yafl›nda iken onun
gayretleri ile aç›lm›flt›r. Kendisinin üçüncü hekimbafl›l›¤›
s›ras›nda 53 yafl›nda iken aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤i "T›b-
hâne-i Amire" ise çok baflar›l› olup bugüne kadar hiç ara
vermeden süreklili¤ini korumufltur. 

T›bhâne-i Amire’nin Kuruluflu 

Sultan II. Mahmut 1826 y›l›nda uzun zamand›r u¤-
raflt›¤› bir meseleyi halletti (Resim 1). Düzeni tamamen
bozulmufl olan Yeniçeri ordusunu ortadan kald›r›p yeni

bir ordu kurdu (Asakir-i Mansure-i Muhammediye).7 Bu

yeni orduya hekim ve cerrahlar yetifltirilmesi gerekiyor-

du; her tertibe 1 tabip ve 1 cerrah verilecekti.8 Sultan II.

Mahmut ve Hekimbafl› Mustafa Behçet Efendi böylece

hem orduya gereken hekim ve cerrah yetifltiren okul aça-

caklar hem de yeni t›p e¤itimi veren bir t›p okulunu kur-

mufl olacaklard›. Hekimbafl› Mustafa Behçet Efendi 26

Aral›k 1826’da padiflaha art arda üç takrir (dilekçe) vere-

rek yeni t›p okulunun kurulmas›n›n amac›n› aç›kl›yor, bu

okulun nas›l ve nerede kurulaca¤› konusunda teklif yap›-

yordu.9 Durum incelenmifl, istenen bütün konularda pa-

diflahtan irade ç›km›flt›. Padiflah›n bu konudaki resmi ya-

z›s›n›n alt›na da sadrazam; "gereken hususlar›n gereken yer-

lere yaz›lmas› ve bahsedilen hususlar›n cidden ve hakikaten

ihtimamla yürürlü¤e konmas› padiflah›n emridir" diyerek

yürürlü¤e girmesi emrini yaz›yordu. Böylece kurulufluna

geçilen t›p okulunun amac› belgelerde dikkatle vurgulan-

m›flt›. Bu amac›n ilki orduya hekim ve cerrah yetifltir-

mekti. ‹kinci amaç Müslüman hekim yetifltirmekti. Bu

ö¤rencilere hem eski t›p hem de yeni t›p ö¤retilecekti.

Belgelerde bu durum flöyle özetleniyordu. "...Asitane-i

Resim 1. Sultan II. Mahmut ve
T›bhâne’nin ilk binas›.
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Aliye’de bu gaye ile bir müstakil Darül T›bb-› Amire infla edi-
lip burada yer alacak usta muallimler vas›tas›yla Eski T›p ve
Yeni T›p fenleri talim olunsa Allah’›n yard›m›yla birkaç sene
sonra Ordu Müslüman olmayan hekimlerin istihdam›ndan
kurtulup ‹slam olan alim ve usta hayli tabib ve cerrah husule
gelece¤i ..".10 Bu okulun e¤itimi için en önemli husus da
Yeni T›p e¤itimi için ve o t›bb› iyice ö¤renebilmek için o
t›bb›n kayna¤› olan yabanc› dili de ö¤renmenin gere¤inin
vurgulanmas›d›r. Bu konu ile ilgili belgelerde durum
flöyle aç›klan›yordu: "...Yeni usul t›p fenninin tahsili ve
ustal›¤›n›n kayna¤› ise ecnebi lisan›n tahsiline ba¤l› ve
muhtaç oldu¤undan..." Gerçekten de aç›lan bu T›bhane-
i Amire’de ilk s›n›flarda Arapça, Farsça ve Osmanl›ca dil-
bilgisi, kitabet, ilaçlar bilgisi veriliyor, daha sonra Fran-
s›zca ve ‹talyanca ö¤retiliyor, ö¤renciler bu dillerde t›p
kitaplar›n› okuyup anlayacak hale getiriliyordu.11

T›bhâne-i Amire 

Bu flekilde kurulan T›bhâne-i Amire 14 Mart 1827’de
fiehzadebafl›’ndaki Tulumbac›bafl› kona¤›nda aç›ld›. Ayn›
bina içinde T›bhâne ve Cerrahhane ayr› ayr› e¤itim yap›-
yorlard›. T›p e¤itimi o y›llar Bat›’da oldu¤u gibi 4 y›ld›.
Bu e¤itim s›k s›k yeni düzenlemelerle gelifltirilmifltir.12

1836 y›l›nda yap›lan düzenlemede cerrahl›k e¤itimi ile
t›p e¤itimi birlefltirilmifl, gene 4 sene olan e¤itim, son s›-
n›fta (ulûm-u t›bb›ye) tahsil edenlerle (ulûm-u fenni cer-
rahi) tahsil eyleyenler diye ikiye ayr›lm›flt›r. Son s›n›fta
hocalar taraf›ndan usta ve istidatl› olanlar tespit edilerek,
imtihan ediliyorlar ve baflar›l› olanlar askeri hastanelere
veya ordunun tabur ve alaylar›na muavin tabip unvan› ile
tayin ediliyorlard›. Orada bir hekimin gözetiminde bir-
kaç sene hizmet ederek tecrübe sahibi olduktan sonra,
baflka hekime ba¤l› olmadan hasta bakmaya ve ilaç yaz›p
verme¤e yetkili olarak "müstakil tabib" oluyorlard›. Bu
ö¤rencilerin baflar›l› olanlar› Mirliva (albay), ikinci dere-
cede baflar›l›lar› kaymakam rütbesiyle gereken yerlere ta-
yin oluyorlard›. T›bhâne’ye ilk s›n›fa 40 ö¤renci seçilerek
al›n›yor ve bu adet her s›n›fta sabit kal›yordu. Bir üst s›-
n›fa geçmeye lay›k olanlar ilerledikçe bir alt s›n›ftan ba-
flar›l›lar onun yerine geçiyordu.13 Bu ö¤rencilere ilk s›n›f-
tan itibaren gittikçe yükselen maafl ve tahsisat (belli mik-
tar et ve ekmek) veriliyordu. Ö¤renciler askeri k›yafet gi-
yiyor ve zaman zaman Padiflah taraf›ndan verilen "niflan"

larla mükafatland›r›l›yorlard›. ‹lk defa 6 Mart 1834 tari-
hinde bir niflan takdimi merasimi düzenlenmiflti; bu me-
rasimde ilk gün Sultan II. Mahmut T›bhâne-i Amire ho-
calar›na, ikinci gün de Serasker Pafla ve Hekimbafl›n›n
huzurunda T›p ö¤rencilerine niflanlar takm›flt›. Bu niflan-
lar, ortas›nda "nab›z bakmay›" resmediyordu. Küçük s›-
n›flara gümüflten, son s›n›f ö¤rencilerine alt›ndan, bu s›-
n›flar›n onbafl›lar›na daha büyük alt›ndan ve hocalara en
yüksek (âlâ) mertebesinden büyük parlak birkaç elmasla
bezenmifl niflanlar tak›lm›flt›. Bu merasimler daha sonra-
lar› da tekrarlanm›flt›.14

1927’den Günümüze T›p E¤itimi 

T›bhâne-i Amire 1827’den 1836 y›l›na kadar fiehzade-
bafl›’ndaki Tulumbac›bafl› Kona¤›nda gündüz e¤itim ya-
p›yordu. 1836 y›l›nda Sarayburnu’ndaki askeri k›fllaya
(Otlukçu K›fllas›) tafl›n›ld›. Ayr› bir binada e¤itim gören
Cerrahhâne de burada t›p e¤itimi ile birleflti. Otlukçu k›fl-
las›nda e¤itim yat›l› hale getirildi. Bu binada e¤itim sürer-
ken zaman›n Hekimbafl›s› Ahmet Necip Efendi bu bina-
n›n yetersiz oldu¤unu söyleyerek 1837 y›l›nda yeni bir
T›bbiye infla edilmesini padiflahtan ister. Durum görüflü-
lür ve yeni bir bina yap›lmaktansa Galatasaray’daki Ende-
run a¤alar› okulunun bu ifl için ayr›lmas›na karar verilir.
Galatasaray’daki bu binalar Hekimbafl›’n›n istedi¤i flekil-
de düzenlenmifl ve T›bbiye bu binaya tafl›nm›flt›.15 Bu
okula "Mekteb-i T›bbiye-i Adliye-i fiahane" ad› verilmifl-
ti. Bu binan›n 17 flubat 1839 da aç›l›fl› yap›lm›fl ve padiflah
14 May›sta ziyaret etmiflti. O y›l e¤itimde yeni bir düzen-
leme yap›lm›fl e¤itim dili Frans›zca’ya çevrilmifl, mektebe
reayadan da ö¤renciler al›nmaya bafllam›flt›.16 E¤itim dili-
nin tamamen Frans›zca olmas› mezun olan hekim say›s›-
n›n çok düflmesine sebep oluyordu. E¤itimin düzeltilme-
si için yap›lan görüflmelerde t›p e¤itiminin Türkçeleflme-
si gere¤i ortaya ç›k›yordu. Bu görüflte olanlar›n çabalar›y-
la ve Mektebi T›bbiye Naz›r› Cemalettin Efendi’nin mü-
saadesiyle 1857 y›l›nda T›bbiye’de özel bir s›n›f aç›ld›.
"Mümtaz s›n›f" okulun kabiliyetli çal›flkan ö¤rencilerin-
den seçilmiflti. Burada amaç Türkçe t›p e¤itimine geçil-
mesi için t›p kitaplar›n› Türkçe’ye tercüme edecek bir
ekip oluflturmakt›. Bu çal›flmalar ve Osmanl› Devleti’nin
hekime olan ihtiyac› göz önüne al›narak 2 Ocak 1867 tar-
ihinde Türkçe t›p e¤itimi yapan "Mekteb-i T›bbiye-i
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Mülkiye" (Sivil T›p Mektebi) aç›ld›.17 1870 y›l›nda da As-
keri T›p okulunda dersler Türkçeleflti. 1878 y›l›nda flim-
diki Sirkeci tren istasyonu yak›n›ndaki Demirkap›’daki
askeri k›fllaya tafl›n›ld›. 1894 y›l›nda Sultan II. Abdülha-
mit’in emriyle Haydarpafla’daki T›bbiye binas› infla edil-
meye baflland›. Bu görkemli binaya 6 Kas›m 1903’de ta-
fl›n›ld›. 1909 y›l›nda askeri ve sivil t›bbiye okullar› birlefl-
tirilerek ismi "Darülfünun T›p Fakültesi" oldu. 1933 y›-
l›nda Darülfünun kald›r›larak "‹stanbul Üniversitesi"

olunca T›p Fakültesi de bu üniversitede yerini ald›.

1945’de Ankara T›p Fakültesi, 1954’de Ege T›p Fakülte-

si kuruldu. 1967 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakül-

tesi ikiye ayr›ld› ve Cerrahpafla T›p Fakültesi kuruldu.

1970’de Bursa T›p fakültesi, 1974’de Edirne T›p Fakül-

tesi kuruldu. Bu t›p e¤itimine hiç ara verilmeden ve de-

vaml› geliflerek Türkiye’nin pek çok flehrinde t›p fakülte-

leri aç›ld›.

Resim 2. 1919 y›l›ndaki ilk T›p Bayram›
kutlamas›n›n hat›ra foto¤raf›.
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T›bbiyenin Zor Y›llar› ve ‹lk T›p Bayram› 

‹lk T›p Bayram› kutlamas› 1919 y›l›nda ‹stanbul iflgal
alt›nda iken bafllam›flt› (Resim 2). Bu kutlaman›n neden
ve nas›l oldu¤unu anlamam›z için o dönemlerde t›p e¤i-
timinin durumuna bakmam›z gerekiyor. 

T›p e¤itimimizde önemli bir dönem de 1912-1922
y›llar› aras›ndaki on y›ld›r. Bu dönemde Osmanl› Devle-
ti’nin kat›ld›¤› savafllar birbiri ard›nca devam etmifl, bü-
yük bir ›st›rap her yerde bafl göstermiflti. T›bbiye’de e¤i-
tim verenler ve alanlar bu ac› ve ›st›rab› en yak›ndan ya-
flam›fllard›. T›p e¤itimi 1909 y›l›nda Haydarpafla’daki bi-
nada Darülfünun T›p Fakültesi olarak devam ediyordu.
Bilindi¤i gibi 1909 y›l›nda II. Meflrutiyetin ilan›ndan
sonra askeri ve sivil t›p e¤itimi veren iki t›bbiye bütçenin
tek elde toplanmas› ile resmen birlefltirilmifllerdi. E¤itim
Haydarpafla’da II. Abdülhamit taraf›ndan yapt›r›lan gör-
kemli T›bbiye binas›nda veriliyordu. Binan›n içinde ve
karfl›s›nda yer alan klinik bölümleri hastane olarak t›p ö¤-
rencilerine pratik bilgi veren bölümlerdi.

Osmanl› Devleti 1853 K›r›m savafl›, 1876 Osmanl›
Rus Savafl› ile birçok yönden yara alm›flt›. Bu durum T›b-
biyeyi de etkiliyordu. Özellikle Askeri T›bbiye’de her sa-
vaflta hocalar ve üst s›n›flardaki hekim adaylar› askere al›-
n›yor ve ölüm herkes gibi onlar› da vuruyordu.18

1912 y›l›nda bafllayan Balkan Savafl› Osmanl›’y› her
yönden zor durumda b›rakm›flt›. Olaylar› dikkatle izleyen
T›bbiyeliler büyük üzüntü içindeydiler. 1912 y›l›n›n
Ekim ay›nda seferberlik ilan edildi. Bu tarihte Darülfü-
nun T›p Fakültesi’ndeki derslere de ara verildi. Hocalar
ve son s›n›ftaki hekim adaylar› askeri birliklere atand›lar.
Askeri ö¤renciler talimlere al›n›yorlard›. T›bbiye binas›-
n›n her yeri hastaneye çevrilmiflti. Gemilerle getirilen
yaral›lar burada tedaviye al›nm›flt›. Klinik yataklar› yara-
l›lara kafi gelmeyince dershaneler, ko¤ufllar hatta kori-
dorlar bile hastane görevi görmeye bafllad›. Ekim
1912’den Mart 1913 tarihine kadar 6 ay boyunca T›bbi-
ye resmen kapat›ld›. Ö¤renciler yaral›lara yard›mc› ol-
maya çal›fl›yorlard›. Gülhane Tatbikat Mektebi de yara-
l›lar için hastane görevi yap›yordu. 16 Mart 1913’de T›b-
biyenin aç›ld›¤› ve derslere bafllanaca¤› ilan edildi. Savafl-
tan dönen hocalardan sa¤ kalanlar e¤itime tekrar bafllad›-
lar, tabii sa¤ kalan ö¤rencilerle.19

Balkan Savafl›’ndan hemen sonra bafllayan I. Cihan Sa-
vafl› bu ö¤rencilere ikinci bir flok olmufltu. Savafl bafllay›n-
ca askeri ö¤renciler 6 ay talimgahlara gönderilmifllerdi.
Avrupa taraf›nda Ayaza¤a’da, Asya taraf›nda Bostanc›’da
silah talimleri bafllam›flt›. Savafl›n büyüyerek devam etme-
siyle T›p Fakültesinin 1 y›ll›¤›na kap›t›ld›¤› ilan edildi.
Hocalar gereken cephelere gönderilmifl, T›bbiye son s›n›f
ö¤rencileriyle 3. 4. 5. s›n›f ö¤rencileri askeri birliklerde
görevlendirilmifllerdi. Son s›n›f›n en çal›flkan ve bilgili ö¤-
rencileri Kafkasya cephesine gönderildi. Orada ço¤u tifüs
hastal›¤›ndan ölmüfltür. Fakülte gene “Mecruhin” yaral›-
lar hastanesi oldu. Cephedeki t›bbiyeliler ölümle burun
buruna yaral›lara yard›m etmeye çal›fl›yorlard›. Talim-
gahlardaki t›bbiyeliler a¤›r askeri e¤itim ve açl›kla müca-
dele ediyorlard›. Açl›k ve sefalet di¤er ö¤renciler için de
yaflanan bir olayd›. Okulda çok zor flartlarda haz›rlanan
yemekler yetersiz kal›yordu. ‹dareciler süpürge tohumun-
dan haz›rlanan ekmekleri, kandil ya¤›yla piflen yemekleri
bile zor tedarik edebiliyorlard›. Ö¤renciler açl›klar›n›
gidermek için okulun yak›nlar›ndaki bostanlardan sebze,
meyve çalmak zorunda kal›yorlard›. 20 t›p ö¤rencisi ve-
remden ölmüfltü. Hariçte durum daha da kötü idi. Çok
kimse t›bbiyelilerin yediklerinin yar›s›n› bile bulam›yor-
lar, ekmeklerini tasarruf eden ö¤renciler, bunu ailelerine
ulaflt›rd›klar› zaman bir dilim ekmek kurabiye gibi sevile-
rek yeniyordu.20 T›bbiye bir y›l sonra 1916’da e¤itime
tekrar bafllad›. Sa¤ kalanlar ve durumun ac›s›n› yaflayanlar
büyük bir gayretle derslerine devam edip t›p e¤itimini ta-
mamlamaya çal›flt›lar.

‹flgalde ve Kurtulufl Savafl›nda T›bbiye 
I. Cihan Savafl›’ndan sonra imzalanan Mondros Mü-

tarekesi ile Osmanl› Devleti yeni bir döneme girdi; Mü-
tareke ve iflgal dönemi. Mondros Antlaflmas›’n› ileri sü-
ren ‹tilaf Devletleri filosu 13 Kas›m 1918’de ‹stanbul’u
iflgal etti. 21 Kas›m 1918’de Meclis-i Mebusan feshedil-
di. Aral›k 1918’de T›bbiye binas› da iflgal edildi. Haydar-
pafla’daki t›p e¤itimi ‹ngiliz askerlerinin 5 sene sürecek
iflgal dönemine girdi.

Binan›n pek çok bölümünün boflalt›lmas› emredildi.
Derslerin etkilenmemesi için dershaneler b›rak›lm›fl di-
¤er bölümler okulun ihtiyaçlar›nda kullan›lm›flt›. Kömür
depolar›, ambarlar bile boflaltt›r›lm›fl, mutfak ikiye bö-
lünmüfl, yatakhanelerin büyük bölümü boflalt›lm›fl, bü-
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yük ço¤unluk çat› kat›na sürülmüfltü. Askeri T›bbiyelile-
rin yatakhanelerine ‹ngilizler yerleflti, ö¤renciler çat› ka-
t›ndaki bölümlere yerlefltirildiler. Karyolalar al›nm›fl ö¤-
renciler yer fliltelerinde yatm›fllard›. Tuvaletler gece ‹n-
giliz askerlerine ayr›lm›fl, T›bbiyelilerin gitmesi yasak-
lanm›flt›. Ö¤rencilerin yatakhanelerine idrar kovalar›
koymak zorunda kal›nm›flt›.

Hocalar ve ö¤renciler flaflk›nl›k içindeydiler Hocalar
Londra’ya durumu protesto eden telgraflar gönderdiler.
Bunlar, “Medeni ‹ngiliz milletinden, gelir gelmez irfan
kurumlar›n› y›kmak suretiyle mi uygarl›k örne¤i göstere-
ceklerini soran ve ifle el konulmas›n›” isteyen telgraflard›.
Bu flartlarda t›p e¤itimi devam ediyordu. ‹dareci hocalar
bu zor durumda en pratik çözümlerle derslere ara veril-
memesini sa¤l›yorlard›. Özellikle okul müdürlü¤üne ata-
nan doktor Hulusi (Alatafl) ö¤rencilerin bu zor durumda
derslerinin aksamamas› için gece gündüz okulda kal›yor
ve ö¤rencilerle ilgileniyordu. ‹ngiliz komutanlar›n istek-
leri bitmiyordu. Pazar ayinleri için dershaneler boflaltt›-
r›l›yor; sosyal faaliyetler k›s›tlan›yordu. 

Bir süre sonra askeri ö¤rencilerin resmi k›yafetleri
için emirler gelmeye bafllad›. Askeri k›yafete tahammül-
süzlük gösteriyorlard›, sonunda üniformayla dolaflmay›
tamamen yasaklad›lar. Sivil k›yafeti olanlar o k›yafetleri-
ni giydiler, Anadolu’dan gelen ve memleketin zor flartla-
r› dolay›s›yla askeri k›yafetinden baflka giyece¤i olmayan-
lara pijama gibi basit k›yafetler da¤›t›ld›. Fes giyilmesine
müsaade ediliyordu fakat o da en basitinden ve püskülsüz
olacakt›. Askeri ö¤renciler bu soytar› k›l›¤› ile derslere
devam ettiler. Biraz paras› olanlar›n yard›m›yla ikinci el
pantolon, ceket bulmaya çal›fl›yorlard›. Bir süre sonra
okula al›nacak askeri ö¤renci say›s›na k›s›tlama getirdiler.
Y›lda 20 ö¤renci!..21

10 Mart 1919’da ‹ttihatç›lar savafl suçlusu ilan edildi,
tutuklanmalar bafllad›. 10 Nisan 1919’da Kemal Beyin
idam› t›bbiyelileri büyük ac› içinde b›rakt›. 15 May›s
1919’da ‹zmir’in iflgali flok etkisi yapt›. Hocalar ve ö¤ren-
ciler f›rsat bulduklar›nda ac›lar›n› birbirleriyle paylafl›yor,
neler yapabileceklerini konufluyorlard›. Sultanahmet’teki
mitinglere ve toplant›lara gizlice kat›l›yorlard›. Darülfü-
nün ö¤rencileriyle beraber milli davay› destekleme mi-
tingleri haz›rlad›lar, bildirileri t›bbiyeliler da¤›tm›flt›. ‹s-
tanbul’da ‹flgal Kuvvetleri, onun iflbirlikçileri, az›nl›klar,
yard›m› iflgalcilerden bekleyen padiflah ve hükümet, hi-

mayeciler, mandac›lar, ümitsizler gibi gruplarla sanc›l›
bir dönem yaflan›rken Samsun’a ç›kan Mustafa Kemal’i
yak›ndan izleyenler ümit doluydu. 

‹stanbul’un iflgali s›ras›nda Bo¤azda demir atan ‹flgal
Kuvvetleri donanmas›n› gören Mustafa Kemal “Geldik-
leri gibi giderler” demiflti. Ayn› manzaray› Haydarpa-
fla’daki T›bbiye binas›n›n toplant› salonundaki pencere-
den seyreden hocalar gözyafllar›n› tutamam›fllard›. ‹flgal
kuvvetlerinin donanmalar›n›n saraya dönük toplar›n› 15
May›s 1919 günü Mustafa Kemal, Sultan Vahdettin’in
Y›ld›z Saray›ndaki Mabeyin Köflkünün penceresinden iz-
ledi¤inde zor anlar yaflam›flt›. Mustafa Kemal’in Sultan
Vahdettin ile Anadolu’ya geçmeden önceki görüflmesin-
de Padiflah›n; “Pafla pafla, as›l flimdi yapaca¤›n›z hizmet
hepsinden mühim, devleti kurtarabilirsiniz” sözü Musta-
fa Kemal’in korkmas›na sebep olmufltu. Düflüncelerin-
den Padiflah›n haberi var m›yd›, olmad›¤›n› anlad›¤›nda
rahatlam›fl, görevini yapmak üzere Samsun’a ç›km›flt›.
Anadolu’da ulusal hareket bafllam›flt›. 22 May›s’ta Havza
genelgesi yay›nlanm›fl, 22 Haziran Amasya genelgesinde
ise Sivas kongresi duyurulmufltu. 

T›bb›yeliler hocalar›yla bu hareketi dikkatle izliyor,
Sivas Kongresi’ne kat›lmak, desteklerini bildirmek isti-
yorlard›. Okulun hamam›nda topland›lar, Sivas kongresi-
ne kat›lma karar› ald›lar. Bu toplant›y› yapmay› teflvik
eden Doktor Talat beydi, herkes gitmek istiyordu, büyük
sorun yol paras›n› bulmakt›, ancak üç kifliyi gönderebile-
ceklerdi. Yap›lan oylama ile flansl› üç kifli seçildi; Hülagu,
Yusuf (Naci Ceylan), Hikmet (Mehmet Boran) beyler.
Fakat 15 lira toplanabilmiflti ve bununla yaln›z Hikmet
Bey gidebilecekti. Mustafa Kemal’i ve kongrede al›nan
kararlar› desteklediklerini bildiren mektup haz›rland›.
Ayr›ca çok önem verdikleri bir kitap haz›rlad›lar “‹zmir
Facialar›”. ‹zmir’in iflgali s›ras›nda yap›lan zulmü anlatan
bu kitap için belgeleri Jandarma genel komutan› Ali Ke-
mal Pafla gizlice vermiflti. Bunlar gizli resmi dökümanlar
idi. Kitab› kimse basmak istemiyor veya yüksek ücret is-
tiyorlard›. T›bb›yeliler bu kitab›n hem ‹stanbul’da hem
de Anadolu’da da¤›t›lmas›n› istiyorlard›. 1000 nüshan›n
1000 liraya bas›lmas›n› matbaac› Ali fiükrü Bey kabul et-
mifl, Ali Sait Paflan›n k›z kardefli Kadriye Melek han›m bu
zor zamanda paray› vermiflti. Nermi Karadeniz ve Hik-
met Boran beyler geceli gündüzlü çal›flarak ‹zmir Faci-
alar›’n› kongreye yetifltirmifllerdi. Hikmet Bey trenle
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Haydarpafla’dan Ankara’ya gitmifl, oradan ‹smail Faz›l
Pafla ile Sivas’a hareket etmifllerdi. Hikmet Bey büyük bir
özveriyle her türlü tehlikeye ra¤men görevini tamamla-
m›fl 15 gün sonra okula dönmüfltü. T›bbiyeliler sevinç
içindeydiler. Sivas ve Erzurum Kongreleri’nde al›nan ka-
rarlar ulusallaflt›, Heyet-i Temsiliye oluflturuldu, milli
mücadele bafllad›.

T›bbiye’deki ö¤renciler okulu iflgal eden ‹ngiliz as-
kerleriyle al›flverifle bafllam›fllard›. Önce kurabiye, mar-
melat daha sonra postal, fanila derken esas hedef seçil-
miflti. Bir liraya ‹ngiliz mavzeri, 5 liraya makineli tüfek
al›p bu silahlar› Anadolu’ya gönderiyorlard›. Çorumlu
‹brahim kurduklar› bir teflkilattan para bulup bu silahlar›
sat›n al›yor, onlar›n arac›l›¤›yla gönderiyordu. Anado-
lu’ya silah ve cephane kaç›ran “Ay›n-Pe” teflkilat›n›n
T›bbiye’deki 15 ö¤rencisi Bahariye’deki depodan el
bombalar› çal›p okula getirmiflti. Yap›lan ihbar üzerine
okul bas›lm›fl, bu ö¤renciler s›n›f doktoru Bedri Bey’in
yard›m› ile okuldan uzaklaflt›r›lm›fl, arama olumlu sonuç
vermemiflti. Ertesi gün bombalar Anadolu’ya gitmek
üzere yola ç›kt›. ‹ngilizlerin ö¤rencilere karfl› davran›flla-
r› daha da sertleflmiflti. 

T›bbiyelilerin ço¤u savafla kat›lmak üzere Anadolu’ya
gitmek istiyorlard›. Kaçma için en uygun yol K›z›lay ara-
c›l›¤›yla idi. Oraya gidip çal›flan görevli hekimlere müra-
caat ettiklerinde; “Önce okulunuzu bitirin, milletin heki-
me ihtiyac› çok”, deniyordu. Kalanlar büyük bir gayretle
derslerine çal›fl›yorlard›. Daha iyi ö¤renebilmek için
dershanelerde ön s›rada oturma mücadelesi de veriliyor-
du. Sabah›n erken saatlerinde dershanelerin önünde kuy-
ruk oluflturuyorlar ön s›ra kavgas› yap›yorlard›. Milli mü-
cadeleye kat›lma istekleri söndürülemiyordu. 1920 y›l›n-
da on kadar ö¤renci, büyük tehlikeye girerek Gebze üze-
rinden kendi imkanlar›yla milli mücadele’ye kat›ld›lar.
Milli kuvvetlerin sa¤l›k ifllerinde çal›flan bu ö¤renciler
Ekim 1921’de okula iade edilmifllerdi.22

T›p Bayram› Kutlamalar› 

‹flgal ve savafl T›bbiyelilerin kendi de¤erlerine daha
çok sar›lmalar›na sebep olmufltu. T›p Bayram› kutlama-
lar› da bu birlikteliklerden biri olarak yaflanm›flt›. Ça¤dafl
t›p e¤itiminin bafllang›ç tarihinin saptanmas›ndan sonra
14 Mart’ta kutlanmas›na karar verildi. 1921 y›l›nda T›p

Resim 3. 1921 y›l›ndaki T›p Bayram› kutlayan
ö¤rencilerden bir grup. 



Bayram›n›n 94. y›l› kutlanacakt›. Büyük haz›rl›klar yap›l-
d›. Tören Kad›köy Hale sinemas›nda oldu, ‹stanbul’daki
bütün hekimler topland› (Resim 3). Asker, sivil bütün he-
kimler, devletin ileri gelenleri, hatta iflgal ordusu men-
suplar› ve hekimleri ve pek çok T›bbiyeli oradayd›lar.
Büyük bir coflku ve heyecan vard›. Çok önemli mesajlar
veren konuflmalar yap›ld›.

T›p Bayram›’ndan sonra t›p e¤itiminin bafllang›c› ko-
nusunda tart›flmalar bafllad›. Türk hekimli¤i tarihinin 94
y›l de¤il 500 y›ll›k geçmifle sahip bulundu¤unu ve kutla-
man›n 14 Mart de¤il 12 May›s’a al›nmas›n›n gerekli ol-
du¤unu ileri sürülüyordu. Bas›nda ve tabipler aras›nda
tart›flmalar oldu. Fatih Darüflflifas› ile bafllayan t›p e¤iti-
mini kabul edenler ikinci bir t›p bayram› organize ettiler.
19 May›s 1921’de Fakülte konferans salonunda Prof. Re-
fik (Güran), Ziya Nuri (Birgi) Pafla, Raflit Tahsin (Tu¤-
savul) Bey’in kat›ld›klar› bir toplant› yap›lm›fl, Askeri
S›hh›ye Dairesi Harp Tarihi S›hh›ye fiubesi’nde görevli
Dr. Yzb. Osman fievki (Uluda¤) Bey bir konuflma yap-
m›flt›. ‹kinci bir coflku yafland›. Bu toplant›lar birlik ve
beraberli¤i artt›r›yordu.23

Zaferden Sonra T›bbiye 

Ankara’dan iyi haberler geliyordu. T›bbiyeliler bafla-
r›lar› sevinçle izliyorlard›, 30 A¤ustos 1922’de Büyük Za-
fer yurtta ve ‹stanbul’da heyecan yaratm›flt›. 9 Eylül
1922’de, ‹zmir’in Kurtulufl’u, düflman›n hezimete u¤ra-
t›lmas› büyük sevinç yaratt›. ‹ki gün iki gece süren flenlik-
ler, fener alaylar› yap›ld›. Refet Pafla Trakya bölgesiniww
devir almakla görevlendirildi. Milli hükümet temsilcisi
Refet Pafla’n›n 19 Ekim 1922’de ‹stanbul’a gelifli T›bbi-
yeliler için çok önemli bir olayd›. Muazzam bir karfl›lama
töreni haz›rlad›lar. T›bbiye’yi temsilen üç kifli seçildi. ‹fl-
gal alt›ndaki ‹stanbul’da bu çok tehlikeli kat›l›m bir çok
zorluklardan sonra baflar›lm›fl, Refet Pafla T›bbiye’ye da-
vet edilmiflti. Pafla ertesi gün konferans vermek için Hay-
darpafla’daki binaya geldi. Paflan›n arabas›n› T›bbiyeliler
korumufl, ö¤renciler taraf›ndan r›ht›mdaki evlerin baz›la-
r› boflaltt›r›lm›flt›. Okulun önünde bir “Zafer tak›” yapt›-
r›lm›fl, büyük bir ö¤renci kalabal›¤› haz›r bulunmufl, çi-
çeklerle karfl›lanm›flt›. T›bbiye’deki konferans salonu
h›nca h›nç doluydu, hocalar, önemli devlet adamlar›,
fiehzade Ziyaeddin Efendi’nin haz›r bulundu¤u salonda

Refet Pafla “T›bbiyelilerin Milli Mücadeledeki hizmetle-
ri” ni anlatan bir konuflma yapm›fl, di¤er konuflmalarla
karfl›l›kl› sevgi ve flükran ifadelerinde bulunulmufltu.

1 Kas›m 1922’de, Ankara hükümeti Hilafetle Saltana-
t› ay›rd›, Saltanat kald›r›ld›. 17 Kas›m 1922 günü Vah-
dettin ‹stanbul’dan ayr›ld›. 22 Kas›m 1922’de ‹stanbul
komutan› Selahattin Adil Pafla flehre girdi. 2 Ekim
1922’de son birlikler ‹stanbul’dan ayr›ld›, ‹tilaf devletle-
ri iflgal ettikleri topraklar› terk ettiler, ‹stanbul’u boflalt-
t›lar. T›bbiyeliler yaflad›klar› olaylar› unutmayarak büyük
bir gayretle derslerine a¤›rl›k verdiler. 6 Ekim 1923’de
Türk Birlikleri ‹stanbul’u resmen teslim ald›. 29 Ekim
1923 tarihinde Cumhuriyeti ilan edildi. T›bbiye ö¤renci-
leri bu sanc›l› dönemde ölen arkadafllar›n›n hat›ralar›n›
kalplerine gömdüler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sa¤l›k
mücadelesinde yerlerini ald›lar.24

14 Mart 1827 ça¤dafl t›p e¤itimimizin bafllang›ç tari-
hidir. 2008 y›l›nda bu kuruluflun 181. y›l›n› kutlad›k. Bu
kutlamalarda bugünkü ça¤dafl, geliflmifl t›p e¤itiminin
önemini düflünmeliyiz. Bugün sahip oldu¤umuz pek çok
fleyi o günkü çabalara borçluyuz. O günleri ö¤renmek,
bugüne gelinirken verilen emekleri, özgürlü¤ün, ba¤›m-
s›zl›¤›n, kendi de¤erlerimizin k›ymetini düflünmemize
yard›mc› olmal›d›r. 
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