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u say›m›zda, eski baﬂhekim Dr. Müfid Ekdal’›n kaleminden ç›kan Haydarpaﬂa Nümûne Hastanesi monografisini tan›tmaya çal›ﬂaca¤›m. Dr. Ekdal’›n “Bir
Fenerbahçe Vard›” (1987) ve “Bizans Metropolünde ‹lk
Türk Köyü Kad›köy” (1996) adl› iki de semt monografisi
var.
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Ekdal, 1827’de II. Mahmut taraf›ndan T›bhane ve Cerrahhane’nin kurulmas›ndan baﬂlayarak Türk T›p Tarihini,
merkeze Haydarpaﬂa Nümûne Hastanesi’ni yerleﬂtirerek ele
al›yor. Çarp›c› buldu¤um ve bugünü anlamam›za yard›mc›
olacak baz› bölümleri sizinle paylaﬂmak istiyorum. (Bugün
Marmara Üniversitesi Kampüsü olan) Mektebi T›bbiye
1894-1903 y›llar›nda yap›l›r. 1933’te T›p Fakültesi bir daha
geri dönmemek üzere çok büyük masraflar yap›larak ‹stanbul’a taﬂ›n›r.(...) Binan›n hayat› otuz sene bile sürmeden sona ermiﬂtir. Ne proje hatalar›n›n mesulleri, ne de onu yüzüstü b›rak›p gidenlerin ihtiras› hiçbir ceza görmez. Sadece gazetelerde birkaç eleﬂtiri ç›kar, o da çok sürmez zamanla
unutulur, gider.(...) Hastane k›sm› Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilerek onar›m iﬂlerine baﬂlan›r. (...) ‹lk ilavelerden birisi
halen birinci pavyonun arka k›sm›nda binaya adeta bir ur gibi yap›ﬂ›k durmaktad›r. Binan›n ilk günlerden baﬂlayan talihsizli¤i her ilavede biraz daha artar.
Hastaneden nice renkli ve de¤erli hocalar gelip geçer.
Bunlardan biri de “yapt›¤› haks›z muammeleyi bütün hayat› müddetince vicdan›nda bir azap gibi taﬂ›yan” Neﬂet Ömer
Bey’dir: Birinci Dünya Savaﬂ›’nda Ordu Sa¤l›k müfettiﬂi
olarak ﬁam’a gönderilir. Birçok hastal›¤›n yan›s›ra s›tma da
çok ciddi tahribat yapmakta ve ordunun muharebe gücünü
sarsmaktad›r. Elde kininden baﬂka ilaç yoktur. O da her zaman bulunmamaktad›r. Neﬂet Ömer Bey Kudüs’teyken ordunun baz› hekimleri Dr. Emin isimli bir meslektaﬂlar›n›
son derece kötüler, keﬂifler yapt›¤›n› ileri sürecek kadar ﬂarlatan oldu¤unu, hiç kimse taraf›ndan sevilmedi¤ini telkin

ederler. Günün birinde Dr. Emin Bey Neﬂet Ömer Bey’in ziyaretine gelir. S›tman›n bilinen üç türünden baﬂka bir dördüncü türünün de oldu¤unu, bu parazitin Plasmodium vivax’a benzedi¤ini ancak daha küçük oldu¤unu söyler. Kamerun’daki hastalardan elde etti¤i preparatlar› getirmiﬂ ve o
güne kadar kimse taraf›ndan tan›nmam›ﬂ olan bu parazite
Plasmodium minutum ismini vermiﬂtir. Emin Bey hakk›nda
doldurulmuﬂ olan Hoca, ne Emin Bey’e, ne de preparatlara
inan›r. Hatta onu biraz da ﬂarlatanl›kla itham eder. Dr. Emin
bey üzgün ve k›r›lm›ﬂ olarak ayr›l›r.
1923’te Stephan’s, P. vivax’a benzeyen daha küçük bir
parazit ortaya atar ve Plasmodium ovale ismini verir; bu,
1914’te Dr. Emin Bey’in buldu¤u ve tarifini pek güzel yapt›¤› s›tma etkenidir.
1 ﬁubat 1936’da aç›lan Hastanenin ilk iç hastal›klar› uzman› Prof. Dr. Tevfik Sa¤lam’d›r: “Hoca otopsiye çok
önem verir, bütün vakalar› görmek isterdi. Bir gün otopsi
baﬂ›nda ‘Ne ö¤reniyorsam burada ö¤reniyorum, ne ö¤retiyorsam burada ö¤retiyorum’ demiﬂti. Hakikaten 1936 senesi sonuna kadar Dahiliye Servisinde 82 hasta ölmüﬂ, bunlar›n 67’sine otopsi yapt›rm›ﬂt›. Oran %81.7’idi ki Hastanenin
bundan sonraki senelerinde böyle bir rakkama eriﬂmek hiçbir zaman mümkün olmam›ﬂt›r.”
“Mektebi T›bbiyeyi ﬁahane’nin Seririyat Pavyonlar›
olarak inﬂaat›na baﬂland›¤› zaman, binay› gören Op. Dr. Cemil Paﬂa ilk itiraz›n› yapm›ﬂ, o günkü t›p nosyonuna dahi
uymay›ﬂ›n› Sultan Hamid’e ﬂikayet etmiﬂti. Binan›n temelindeki bu de¤iﬂmez kader, baﬂlang›çtaki kusurlar çok daha
fazla artarak bugüne kadar gelmiﬂtir. Mimarisindeki hatalara, saymakla bitmeyen noksanlar›na ra¤men, 1903 y›l›ndan
beri görev yapan bu Hastane, gene de Türkiye’nin en vefakar, en cefakar hastanesidir. ‹çinden yetiﬂenler memleketin
her taraf›nda baﬂar› ile vazife görmüﬂ, en zor ﬂartlarda bile
halk›n hizmetine koﬂmuﬂtur.” Bu tan›mlama derece farklar›yla bütün hastanelerimize uymaz m›?
“‹ki renkli yontma Hereke taﬂlar›ndan yap›lm›ﬂ ve ön
cephesi zakkum, manolya, çam ve palmiyelerle süslenmiﬂ
olan tarihi bina her ne kadar ilk yap›ld›¤› günlerdeki görüntüsünü kaybetmiﬂse de, haﬂmetini muhafaza etmekte, üç
k›t’aya yay›lm›ﬂ imparatorlu¤un karakterini k›smen de olsa
simgelemektedir.” Yaﬂad›¤›m›z günü tarihsel bir prespektife oturtmak, yaﬂad›klar›m›z› kuﬂbak›ﬂ› de¤erlendirmek istiyorsan›z bu kitap size göre.
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