SONBAHAR 2013 • SAYI: 301

YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER

16•17

mekan

Mekteb-i
Tıbbiye-i
Bakıp da görmediklerimiz,
görüp de bilmediklerimiz…

Fotoºraf: Kamil Y lmaz

GÜN BATIMINA YAKIN
KADIKÖY’DEN VAPURLA KARŞIYA
GEÇERKEN GÜNEŞİN ALTIN
IŞIKLARI İLE YIKANAN BİR
BİNA MUTLAKA DİKKATİNİZİ
ÇEKER. SELİMİYE KIŞLASI’NIN
HEMEN YANINDA, KIŞLANIN
SOĞUK ERKEKSİ MİMARİSİNDEN
BELİRGİN OLARAK AYRIŞAN
SÜSLÜ, CİLVELİ, KADINSI BİR
BİNADIR BU. YILLARCA TÜRK TIP
TARİHİNİN KALBİ
BU BİNADA ATMIŞTIR.
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OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA
MEDRESE TİPİ ÖĞRETİMDEN MODERN
TIP EĞİTİMİNE GEÇİŞ 1827 YILINDA 14
MART ÇARŞAMBA GÜNÜ TIBHANE ADI
ALTINDA ŞEHZADEBAŞI’NDA TULUMBACI
KONAĞI’NDA AÇILAN OKULLA OLMUŞTUR.
Dönemin padiçah II. Mahmut’tur.
Okul, sadece Frans zca teorik eºitim
yapmakta ve uygulamal dersler
bulunmamaktayd . Daha sonra
1832’de Topkap Saray içerisinde
cerrahhane aç l r. Burada da eºitim
teorik olarak devam eder. Bu ilk t p
okullar n n yerleçimi 1900 baçlar na
kadar sürekli deºiçmiçtir. Bu okullar
1839 y l nda Galatasaray’daki
eski Enderun Aºalar Mektebi’nin
(bugünkü Galatasaray Lisesi’nin
olduºu yer) bulunduºu yere taç n r.
1849’da Galatasaray’daki yang n
sonucu önce Hal c oºlu’ndaki Topçu
K çlas ’na, ard ndan Hasköy’deki
Gergeroºlu Konaº ’na yerleçen okul,
1866 y l nda Sirkeci’deki Demirkap
K çlas ’na geçer. Bu s rada, 1867
y l nda Mekteb-i T bbiye içerisinde
Mekteb-i T bbiye-i Mülkiye yani
Binanın iç avlusu
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1927 tarihli Pervitich haritasında hastane binaları ve çevresi. Haritada
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhane ve Haydarpaşa Askeri Hastanesi binaları
görülüyor.

1960’larda hastaneyi ve o tarihlerde Haydarpaşa Lisesi olarak kullanılan
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhane binasını gösteren bir hava fotoğrafı.

sivil t bbiye kurulur; eºitim dili ise
Türkçe’dir. Hem sivil hem de askeri
t bbiye okullar , 1874 y l nda onar lm ç
olan Galatasaray’daki binaya döner.
Her iki okul, 1876 y l nda tekrar
Demirkap K çlas ’na taç n r.
Birbirinden ayr ve yetersiz
çartlarda çal çan ayr iki okul için yeni
bir yerleçime ihtiyaç olduºu aç kt r.
Devrin padiçah II. Abdülhamit,
Serasker R za Paça’n n da önerisiyle,
gürültüden uzak ve denizaç r bir
yerde yeni bina yap lmas n ister.
Böylece Haydarpaça’da inça edilen
ve günümüzde Marmara Üniversitesi
Haydarpaça Kampüsü olarak
kullan lan, Boºaz’ n giriçinde hemen
dikkati çeken bu cezbedici binan n
yap m süreci baçlam ç olur.
Yeni t p okulunun inçaat 11
fubat 1895 tarihinde baçlam çt r.
Binan n mimari tasar m dönemin
önde gelen mimarlar ndan Alexandre
Vallaury ve Raimondo D’Aronco’ya
aittir. Bina daha önceden yap lm ç
olan Haydarpaça Askeri Hastanesi
ile (bugün Haydarpaça Numune

Hastanesi) Selimiye K çlas aras nda
ve yaklaç k 800 dönümlük bir arsa
üzerine inça edilmiçtir. Gnçaat alan
yaklaç k 14 bin metrekaredir. Gnçaat
yap lan k sm n araziye oran n n
yüzde 1,75 olduºu dikkate al n rsa,
ileriye dönük, geniçlemeyi ve
geliçmeyi göz önünde bulundurarak
planlama yap ld º anlaç lmaktad r.
Ortas nda 140 x 80 metre boyutunda
dikdörtgen bir avlu yer almaktad r.
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Binanın ana giriş merdivenleri
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I. Dünya Savaşı’nda
hayatını kaybeden
tıbbiyeli öğrencilerin
isimleri

Binan n duvarlar nda Hereke ve
Bilecik ocaklar ndan özel olarak
getirilmiç renkli granitler kullan lm ç,
harçlar için Marsilya’dan su kireci
getirilmiçtir. Metal k s mlar
Belçika’dan al nm ç, metal çerçeveli
pencereler Viyana’da haz rlat l p
getirilmiçtir. Okulun ortas ndaki
avlu öºrenciler için bahçe olarak
tasarlanm ç ve gerekli bitki ve nadir
aºaçlar Fransa’dan temin edilmiçtir.
Binan n deniz taraf ndaki bölümü
dört katl olup, ilk kat teneffüshane,
ikinci kat yemekhane, üçüncü
kat dershane, dördüncü kat ise
yatakhane olarak haz rlanm çt r.
Geniç koridorlar , yüksek tavanlar ,
50 büyük 10 küçük okuma salonu,
400 metrekarelik camii, Çaml ca
taraf ndaki giriçine yerleçtirilmiç
muhteçem demir merdivenleri,
iki saat kulesi ile bina mükemmel
ve görkemli bir yap olarak
tasarlanm çt r. Mekteb-i T bbiye’nin
yeni binas , II. Abdülhamit’in doºum
günü olan 6 Kas m 1903 Cuma günü
törenle aç lm çt r.
1909 y l nda, askeri ve sivil
t bbiyeler Haydarpaça’daki t bbiye
binas nda birleçtirilerek Haydarpaça

T p Fakültesi ad n al r. Okul, ad n
tarihi binan n yap m sürerken ortaya
ç kan Osmanl -Yunan Savaç ’nda
(1897) büyük yararl l klar gösteren
Haydar Paça’dan alm çt r. Fakülte
reisi, yani dekan olarak ise Cemil
Paça (Topuzlu) seçilmiçtir. 19041905’te binan n su ve hava gaz
tesisat tamamlanm ç, akabinde
Cemil Paça 30 bin alt n ile kalorifer
tesisat n yapt rm çt r. Ancak
birkaç y l kalorifer tam rand manl
çal çt r lamam ç, hizmet bir süre
sobal koºuçlarda devam etmiçtir.
T p fakültesi, Birinci Dünya Savaç
s ras nda s k nt l dönemler geçirir.
1913 y l nda verdiºi 118 mezunun
ard ndan eºitime ara verilir ve bina
1914 y l nda Yedek Askeri Hastane
olarak hizmet verir, 1916 y l nda ise
öºretime yeniden baçlan r. 1919’da
okul Gngiliz içgal kuvvetlerinin
denetimine girer, eºitim s ras nda
büyük zorluklar ve bask lar yaçan r.
Ancak tüm bunlara karç n, Mekteb-i
T bbiye-i fahane ve sonraki ismiyle
Haydarpaça T p Fakültesi’nden 19121922 y llar aras nda yetiçen hekimler,
askeri hekimlik ve bulaç c hastal klarla
mücadelede baçar yla hizmet verir.

1933 y l ndaki Üniversite
Reformu’nda t p fakültesi Avrupa
yakas na taç nm ç, Mekteb-i T bbiye
binas ise Milli Eºitim Bakanl º ’na
b rak larak Haydarpaça Lisesi’nin
kullan m na geçmiçtir. Okulun klinik
bölümleri ise günümüzde halen
Haydarpaça Numune Hastanesi
olarak hizmet vermektedir. 19331983 y llar aras ndaki 50 y ll k süre
boyunca Haydarpaça Lisesi olarak
kullan lan T bbiye binas 1983 y l nda
Marmara Üniversitesi’ne verilerek
yeniden t p eºitimine baçlanm çt r.
Bu görkemli yap tarihsel kimliºi ve
miras ile bugün de t p fakültesi de
dâhil olmak üzere halen Marmara
Üniversitesi’nin Haydarpaça
kampüsündeki eºitim kurumlar na ev
sahipliºi yapmay sürdürmektedir.
Binaya mimari aç dan
yaklaçt º m zda, çok görkemli ve
heybetli bir yap ile karç laç yoruz.
Çok yüksek, geniç ve ayd nl k
koridorlar, çok say da ve büyük
derslikler, ihtiçaml merdivenler,
geniç bir iç avlu insan ilk anda
etkiliyor ve derin bir sayg hissi
doºuruyor. Binan n tüm alanlar ndaki
büyüklük, ferahl k ve ayd nl k saºl k

hissini vurguluyor ve t bb n yüceliºi
ile sayg nl º na gönderme yap yor.
Binada kullan lan malzeme ve
iççilik dönemine göre beç y ld zl ve
saraylara lay k. Özellikle ana giriç
bölümü döneminin saraylar n n
giriçinden farks z. Binan n konumu
da Boºaz’ n silüetine ve Haydarpaça
Gar , Selimiye K çlas gibi çevre
binalara uyum gösteriyor. Binadan
izlenen manzara ise Sarayburnu
ve Haliç’i karç s na alarak belki de
Gstanbul’un en güzel manzaras n
oluçturuyor.
Bina ve çevresinin tasar m pek
çok ihtiyac bünyesinde çözmüç.
Yatakhane, yemekhane, klinik eºitim
için yan baç nda askeri hastane
ve sosyal hayat için çok geniç ve
yeçillendirilmiç bir iç avlu öºrencilerin
tüm ihtiyaçlar n karç l yor. Mekteb-i
T bbiye-i fahane binas , aç ld º
tarihten bugüne hep eºitim amaçl
kullan lm ç. Gnsanlar n öºrencilik
hayatlar ve an lar ileriki hayatlar nda
derin izler b rak r. Böylesine görkemli
bir bina umar m bundan sonra da hep
eºitim yuvas olarak kullan l r ve daha
pek çok öºrencinin eºitim hayat nda
olumlu izlenimler b rak r.

Binaya mimari açıdan
yaklaştığımızda, çok
görkemli ve heybetli bir
yapı ile karşılaşıyoruz. Çok
yüksek, geniş ve aydınlık
koridorlar, çok sayıda ve
büyük derslikler, ihtişamlı
merdivenler, geniş bir
iç avlu insanı ilk anda
etkiliyor ve derin bir saygı
hissi doğuruyor.

