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Anadolu’da Bilim Ateşi...
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

1071’

de Malazgirt meydan savaşını kazanan Alparslan kurduğu imparatorlukla birlikte bilim ateşini yakarak Türk varlığını Anadolu’da var etti.
Selçuklular döneminde Anadolu’da, Doğu İslam Medeniyetinden ve Orta Asya Türklerinden gelen tıbbi bilgilerin yer
aldığı görülür. O dönemde Arapça ve Farsçanın tababette hakim dil olması nedeniyle Türkçe’nin tıp dili olması epeyce
zaman almıştır. Zaman içinde Anadolu’da Türkçe tıp kitapları,
yazılar görülür.

¢

1206’da Selçuklu İmparatoru Gıyaseddin Keyhüsrev’in
hemşiresi Gevher Nesibe Sultan tarafından Kayseri’de
hastane yaptırılmıştır. Yanına da Gıyaseddin Keyhüsrev
Tıp Medresesi yaptırılmıştır.

Bu dönemde kurulan hastaneler aynı zamanda Tıp Mektebi
işlevini de üstlenmiş idi. Kayseri ve Sivas’ta nazari bilgilenmeyi tamamlayanlar asistan olarak hastanelere giderek uzmanların yanında ameli-uygulamaları usta-çırak ilişkisi içinde
öğreniyorlardı.
Hastanelerde çalışan hekimlere hizmetleri karşılığında yeterli
ödemeler yapılırdı. Hastanelerin idaresi laik prensiplere göre
yapılırdı. O zaman Batı dünyasında olduğu gibi dini kurumlar
ile hastanelerin ilişkisi yoktu. Hastanelerin ihtiyacı olan para
vakıflar tarafından temin edilmekteydi. O dönemde hekimlerin denetlenmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesinde kadılar
görevlendirilmişti.
¢

Osmanlılar da 14. yüzyılda ele geçirdiği topraklarda birçok hastane yaptırmıştır.

1213’de Sivas’ta 1. Keykavus hastanesi ve Tıp Mektebi yapılmıştır.

• 1399 Yıldırım Sultan Beyazıd Hastanesi

¢

1219-1233 Konya’da hastaneler yapılmıştır.

• 1470 Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul’da hastane

¢

1228 Divriği’nde Turan Melik Sultan Hastanesi yapılmıştır.

¢

1272 Kastamonu’da Ali Pervane Hastanesi yapılır.

• 1486 II Sultan Beyazıd döneminde Edirne’de Tunca kenarında hastane

¢

1275 Tokat’da Pervane Darüşşifası yapılır.

¢

13. asırda Akşehir’de de hastane yapılmıştır.

¢

13. yüzyılda Konya-Aksaray’da da hastane yapılmıştır, bu
dönemde Erzurum, Erzincan’da da hastane yapılmıştır.

¢

1288’de Sivas’da Rahatoğulları Davürrahanesi yapılır.

¢

1308’de Amasya’da Anber bin Abdullah Hastanesi yapılır.

¢

14. yüzyılda Kayseri’de Zülkadiroğulları Leprozerisi (cüzzamhane) yapılır.

¢

• 1421-1451 II Murat döneminde Edirne’de Leprozeri

• 1514 Yavuz Sultan Selim zamanında İstanbul Karacaahmet’te Leprozeri
• 1555 Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’da
hastane
• 1539 Manisa’da Kanuni’nin annesi Hafsa Sultan adına
hastane yapılır
• 1583 İstanbul’da III. Murat validesi Nuru Banu Sultan
adına Üsküdar’da hastane yapılır.
• 1616 I. Sultan Ahmet Camii yanında hastane yapılır.
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Anadolu’da Selçuklu hekimleri tıbbi eserlerini Arapça ve Farsça yazmak zorunda kalmışlardır. Tıbbi bilgileri edinmek için
de Arapça ve Farsça öğrenmek zorundaydılar. 14. Yüzyıldan
sonra yavaş yavaş Türkçe tıp kitaplarının da yazılmaya başladığı görülür.

gerekli tüm çaba gösterilmiştir. Üniversite reformu gerçekleştirilerek İstanbul Üniversitesi ve Tıp Fakültelerinde Batı
tipi eğitim yaşama geçirilmiştir. Bu dönemde hem hekimlerimiz batı dünyasına gitmekte hem de bilim adamları ülkemize
gelip ders vermekte idiler.

17-19. yüzyıla kadar Türkçe tıbbi eserlerin kaynağının Şark
İslam tababetinden kaynaklandığı görülür (Razi, Farabi, İbn-i
Reyhan, İbn-i Sina, Konyalı Hacı Paşa, Amasyalı Şerafettin
Sabuncuoğlu). 19. ve 20. yüzyılda ise yazılan eserlerin Batı
kaynaklı olduğu görülmektedir.

Anadolu’nun bağrında yer alan Ankara’da kurulan üniversite
ve tıp fakültesi tüm ülkede mucizevi bir aydınlanmayı başlatır.
Anadolu’nun dört bir yanından gelen çocuklar cumhuriyeti
yüceltmek için gece gündüz çalışarak ülkenin geleceğini yaratmaya çalışmışlardır.

18. yüzyılda Avrupa’da bilgisini görgüsünü geliştiren Rum,
Ermeni hekimlerin çok başarılı olması ve halkın takdirini
kazanması nedeniyle Müslüman Türk hekimler de Avrupa’ya
eğitim için gitmeye başlar. Böylece Batıya gidiş arttığı gibi batıdan da hekimler gelmeye başlar.

Ankara Üniversitesi ve Fakültelerinin Kuruluşu

19. yüzyılda Batılaşma çabaları ile birlikte tıp alanında batı
kaynaklı literatür ve eserler kullanılmaya başlar. 1827’de batı
dünyasında olduğu gibi Tıp ve cerrahi şubeleri iki ayrı mektep haline gelirse de zamanla Tıphane ve Cerrahhane birleştirilerek Avrupai eğitim başlar (II. Mahmut 1839) İstanbul Tıp
Fakültesi (Tıphanei-Amire) ilk kez 14 Mart 1827’de kurulmuştur. Bu fakülte 1839’da Sultan II. Mahmut tarafında yeniden
tanzim edilerek Tıp Fakültesi (Şehazdebaşında bir konakta)
kurulur. Şehzadebaşı’ndan sonra Tıp Fakültesi Galatasaray’a,
1848’de Halıcıoğlu Kumbarahane Kışlasına, 1873’de tekrar
Galatasaray’a, 1903’te de Haydarpaşa’ya nakil olur.
Selçuklular ve Osmanlılar döneminde hekimler hem devletten hem de halktan sevgi ve saygı görmüştür. Hekimler etik
prensiplere uyumda yanlış yapmamışlardır. Hekimler birbirlerine de saygıda kusur göstermemişlerdir.
-

Anadolu’da bilim ateşi 19 Ekim 1945’de Ankara Tıp Fakültesinin açılışı ile yakılmıştır. O zamanın Türkiye’sinde
nüfus 19 milyon, doktor sayısı ise 5.636 idi. Hekimlerin
çoğu da büyük şehirlerde bulunmakta idi. Anadolu’nun
pozitif bilimlerle donanımlı hale gelmiş hekimlere ihtiyacı
vardı. O gün bu gündür Ankara Tıp geleneği ve göreneğinden yetişen hekimlerimiz Anadolu’ya, Cumhuriyetine
kol kanat olmuştur. En olumsuz koşullarda bilimden ve
Cumhuriyetten yana olmuşlardır. Anadolu aydınlanmasında yer almak hekimlerimizin temel görevidir.

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Bilim ve akıl öncülüğünde “Milli varlığa dayanarak garp medeniyetine tam giriş” için
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-

Ankara Hukuk Fakültesi 1925

-

Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi 1935

-

Fen Fakültesi 1945

-

Ankara Tıp Fakültesi 1946

-

Ankara Üniversitesi 1946

-

Ziraat ve Veteriner Fakültesi 1949

-

Siyasal Bilgiler Fakültesi 1950

Ankara Numune Hastanesi Ankara Tıp Fakültesinin birçok kliniğine 18 yıl ev sahipliği yapmıştır. Prof. Dr. İhsan Doğramacı
1963 yılında çocuk kliniğinde çalışırken Ankara Üniversitesine bağlı ikinci bir Tıp Fakültesi açar. 1964 yılında Ankara Üniversitesine Rektör olur. Bu süreçte Hacettepe Tıp Fakültesinin kuruluşunu hazırlar ve 1967’de Hacettepe Üniversitesi’ne
Rektör olur.
Ankara’da bilim ateşinin yakılmasıyla tüm Anadolu’da aydınlanma için gereken çoban ateşlerini hekimlerimiz yakmışlardır. Tıp pozitif bir bilimdir. Bilim ve akılla hastaların derdine
de hastalıktan korunmasına da çare arar. Hekimlerimiz Anadolu’nun dört bir yanında sosyal yaşamda da ellerinden gelen
çabayı göstermişlerdir. 1946’da Ankara Üniversitesi de kurularak aydınlanma için ve Cumhuriyete kol kanat olunması için
her şey yapılmıştır.
Ankara Tıp 1945 yılından bu yana bu ülke insanı için gerekeni
yapmıştır. Zaman içinde Anadolu’da da birçok Tıp Fakültesinin açılmasına katkıda bulunmuştur.
Ankara Tıp zaman içinde tıp eğitiminde inanılmaz gelişim
göstererek halkın sevgisi ve saygısını kazanmıştır. Eğitim ve
araştırmada kat ettiği yol Tıp Fakültesi’nin uluslararası kimARALIK 2017

lik kazanmasını da sağlamıştır. En önemlisi Ankara Tıp kendi
geleneğini, göreneğini yaşama geçirerek hekim-hasta, hekim-hekim ilişkisinin etik sınırlarda kalmasını sağlamıştır. Ankara Tıbbın o dönemdeki hocalarına ne kadar teşekkür etsek
azdır. Onlar etik kurallara uymak olmazsa olmaz diye inanıyorlardı. Onlar tıbbın pozitif bir bilim olduğunu, bu nedenle
hekimin bilim ve akıl yolundan sapmamasını öngörürlerdi.
Onlara göre; bilim dünyevi sorunların çözümünde, din ise
uhrevi sorunların çözümünde yol gösterici idi. Hekim bilim
ve akılla sorunları çözmeliydi.

Tıbbı Amerika’ya taşımış ve birçok genç gastroenteroloğun
bilgi ve becerisinin artmasına destek olmuştur. Prof. Dr. Atilla
Ertan ülkemizi Amerika’da en iyi şekilde temsil etmiştir. 1974
yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesindeki gastroenteroloji kliniği Ankara Tıp Fakültesine taşındığı zaman Türkiye
Yüksek İhtisas Hastanesi’nde kalan rahmetli Doç. Dr. Leziz
Onaran ve Doç. Dr. Burhan Şahin hoca büyük bir sorumluluğu üstlenerek gastroenterolojinin gelişmesi için her türlü
fedakarlığı yapmışlardır. Onlar da hocalarından aldıkları feyz
ile Ankara Tıplı olma gururunu yaşamışlar ve yaşatmışlardır.

Bilim geliştikçe; doğayı, kainatı okudukça metafizik çökmekte, bilimsel yorumlar gündeme gelmektedir. Çağımızın felsefesi tümüyle bilimselleşmiştir.

Türkiye’deki üniversitelerin çağcıllaşmasında, reforme edilmesinde ilk başvurulması gereken insan Prof. Dr. A. Ertan’dır.
Mevcut üniversitelerin mevcut halleriyle ayakta durması ve
saygınlık kazanmaları mümkün değildir. Bizim ülkemizde
kendi insanımıza ne saygı gösteriyoruz ne de danışıyoruz. Bu
nedenle de olduğumuz yerde sayıyoruz.

Gastroenteroloji Kliniği 1959’da Ankara Hastanesinde açıldı.
Prof. Dr. Zafer Paykoç ve Prof. Dr. Hamdi Aktan birlikte açılışını yapmışlardır. Ankara Hastanesinden sonra Türkiye Yüksek
İhtisas Hastanesine oradan da Ankara Tıp Fakültesi Cebeci
kampüsüne taşınır (1974).
Ankara Tıpta; hocaları, öğrencileri, asistanları, hemşireleri,
yardımcı sağlık elemanları ve çalışanları ile Cumhuriyetin kuruluş felsefesine uyumlu bir Anadolu ruhu yaratılmıştır. Tüm
çalışanların etik kurallara ne denli ayak uydurduğu ve Cumhuriyete uyum gösterdiğini zaman açıkça göstermektedir.
Bu nedenle Ankara Tıp camiası ne kadar gurur duysa yeridir.
Bugünkü tüm yöneticilerin ve çalışanların bu varlığı özenle
koruması ve bilime ayak uydurması için her türlü fedakarlığı
yapması bir vatan görevidir. Etik sınırlar çiğnenerek başarılı
olmak mümkün değildir. Bana sorsalar Ankara Tıplı olmaktan
gurur duyduğumu söyleyebilirim.
1960 yılında Antalya Lisesini bitirdim ve Ankara Tıp Fakültesi’ne girdim. 2009 yılında profesör olarak emekli oldum. Tıp
eğitimi, dahiliye, gastroenteroloji eğitimimdeki hocalarımın
örnek kişilikleri Ankara Tıp geleneğini yaratmıştır.
Gastroenterolojideki hocalarım Prof. Dr. Zafer Paykoç ve
Prof. Dr. Hamdi Aktan zamanın en bilimsel çalışkan, araştırmacı hocaları idi. Türkiye’de çağdaş gastroenterolojiyi kuran
insanlardı. Hocalarımızdan Prof. Dr. Necip Danişoğlu, Prof.
Dr. Özden Uzunalimoğlu, Prof. Dr. Nihat Sipahi, Prof. Dr.
Negüz Sümer, Dr. Bilgi Aktan, Dr. Erdoğan Kovalı, Dr. Vecihe Danişoğlu, Suphi Erk de örnek kişilikleri ile bizlerde iz
bırakmışlardır. Ankara Tıp Gastroenteroloji kliniğinin genç
profesörü Prof. Dr. Atilla Ertan Amerika’ya giderek Ankara
GG

Batı dünyasında üniversiteler devamlı yenilenme yolunda.
Yetenekli, yeterli donanıma sahip gençleri kadrolarına kazandırdıkları gibi bilgi-becerisi yeterli araştırmacı yapısı olan
bilim adamlarına da imkan vermektedirler. Bizde ise yabancı
hocaya yer verilmediği gibi genç yetenekli gençlerin de geleceği karartılmaktadır.
Prof. Dr. Atilla Ertan’dan sonra Ankara Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği’nden bir yıldız daha doğmuştur. Prof. Dr.
Cihan Yurdaydın.
Prof. Dr. Cihan Yurdaydın Ankara Tıp’taki eğitimleri yanı sıra
Avusturya ve ABD’de araştırma yaparak ülkesine döner. Ankara Tıp’taki çalışma döneminde klinik direktörlüğü, Hepatoloji Enstitüsü Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr.
Cihan Yurdaydın Türk Gastroenteroloji Derneği başkanlığı
da yapmıştır. En önemli görevi Türk Gastroenteroloji Dergisi

Prof. Dr. Atilla ERTAN

Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN
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(Turkish Journal of Gastroenterology) Editörlüğü yaptığı dönemde dergiyi Index Medicus ve SCI’ya geçirilmesindeki katkılarıdır. Prof. Dr. Cihan Yurdaydın sayısız uluslararası yayını
ile de ülkemizi tanıtmaya devam etmektedir. Prof. Dr. Cihan
Yurdaydın ülkemiz adına, Tıp Fakültemiz adına, kliniğimiz
adına inanılmaz bir başarı kazanmıştır. Prof. Dr. Cihan Yur-

daydın 2017-2019 dönemi Dünya Gastroenteroloji Derneği
( World Gastroenterology Organisation) başkanı olmuştur.
Bu başarıyı yıllardır, gece-gündüz çalışarak elde etmiştir. Bu
başarıdan dolayı milletçe sevinmeliyiz. Milletimiz adına kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Yeni görevinde başarılar
dileriz.
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