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Bakıp da görmediklerimiz, 
görüp de bilmediklerimiz…
Bakıp da görmediklerimiz, 
görüp de bilmediklerimiz…

Mekteb-i 
Tıbbiye-i 
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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 padi ahÇ II. Mahmut’tur. 
Okul, sadece FransÇzca teorik e itim 
yapmakta ve uygulamalÇ dersler 
bulunmamaktaydÇ.  Daha sonra 
1832’de TopkapÇ SarayÇ içerisinde 
cerrahhane açÇlÇr. Burada da e itim 
teorik olarak devam eder. Bu ilk tÇp 
okullarÇnÇn yerle imi 1900 ba larÇna 
kadar sürekli de i mi tir.  Bu okullar 
1839 yÇlÇnda Galatasaray’daki 
eski Enderun A alarÇ Mektebi’nin 
(bugünkü Galatasaray Lisesi’nin 
oldu u yer) bulundu u yere ta ÇnÇr. 
1849’da Galatasaray’daki yangÇn 
sonucu önce HalÇcÇo lu’ndaki Topçu 
KÇ lasÇ’na, ardÇndan Hasköy’deki 
Gergero lu Kona Ç’na yerle en okul, 
1866 yÇlÇnda Sirkeci’deki DemirkapÇ 
KÇ lasÇ’na geçer. Bu sÇrada, 1867 
yÇlÇnda Mekteb-i TÇbbiye içerisinde 
Mekteb-i TÇbbiye-i Mülkiye yani 

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.

Binanın iç avlusu



sivil tÇbbiye kurulur; e itim dili ise 
Türkçe’dir. Hem sivil hem de askeri 
tÇbbiye okullarÇ, 1874 yÇlÇnda onarÇlmÇ  
olan Galatasaray’daki binaya döner. 
Her iki okul, 1876 yÇlÇnda tekrar 
DemirkapÇ KÇ lasÇ’na ta ÇnÇr. 

Birbirinden ayrÇ ve yetersiz 
artlarda çalÇ an ayrÇ iki okul için yeni 

bir yerle ime ihtiyaç oldu u açÇktÇr. 
Devrin padi ahÇ II. Abdülhamit, 
Serasker RÇza Pa a’nÇn da önerisiyle, 
gürültüden uzak ve deniza ÇrÇ bir 
yerde yeni bina yapÇlmasÇnÇ ister. 
Böylece Haydarpa a’da in a edilen 
ve günümüzde Marmara Üniversitesi 
Haydarpa a Kampüsü olarak 
kullanÇlan, Bo az’Çn giri inde hemen 
dikkati çeken bu cezbedici binanÇn 
yapÇm süreci ba lamÇ  olur.

Yeni tÇp okulunun in aatÇ 11 
ubat 1895 tarihinde ba lamÇ tÇr. 

BinanÇn mimari tasarÇmÇ dönemin 
önde gelen mimarlarÇndan Alexandre 
Vallaury ve Raimondo D’Aronco’ya 
aittir. Bina daha önceden yapÇlmÇ  
olan Haydarpa a Askeri Hastanesi 
ile (bugün Haydarpa a Numune 

Hastanesi) Selimiye KÇ lasÇ arasÇnda 
ve yakla Çk 800 dönümlük bir arsa 
üzerine in a edilmi tir. n aat alanÇ 
yakla Çk 14 bin metrekaredir. n aat 
yapÇlan kÇsmÇn araziye oranÇnÇn 
yüzde 1,75 oldu u dikkate alÇnÇrsa, 
ileriye dönük, geni lemeyi ve 
geli meyi göz önünde bulundurarak 
planlama yapÇldÇ Ç anla ÇlmaktadÇr. 
OrtasÇnda 140 x 80 metre boyutunda 
dikdörtgen bir avlu yer almaktadÇr. 
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BinanÇn duvarlarÇnda Hereke ve 
Bilecik ocaklarÇndan özel olarak 
getirilmi  renkli granitler kullanÇlmÇ , 
harçlar için Marsilya’dan su kireci 
getirilmi tir. Metal kÇsÇmlar 
Belçika’dan alÇnmÇ , metal çerçeveli 
pencereler Viyana’da hazÇrlatÇlÇp 
getirilmi tir. Okulun ortasÇndaki 
avlu ö renciler için bahçe olarak 
tasarlanmÇ  ve gerekli bitki ve nadir 
a açlar Fransa’dan temin edilmi tir. 
BinanÇn deniz tarafÇndaki bölümü 
dört katlÇ olup, ilk katÇ teneffüshane, 
ikinci katÇ yemekhane, üçüncü 
katÇ dershane, dördüncü katÇ ise 
yatakhane olarak hazÇrlanmÇ tÇr. 
Geni  koridorlarÇ, yüksek tavanlarÇ, 
50 büyük 10 küçük okuma salonu, 
400 metrekarelik camii, ÇamlÇca 
tarafÇndaki giri ine yerle tirilmi  
muhte em demir merdivenleri, 
iki saat kulesi ile bina mükemmel 
ve görkemli bir yapÇ olarak 
tasarlanmÇ tÇr. Mekteb-i TÇbbiye’nin 
yeni binasÇ, II. Abdülhamit’in do um 
günü olan 6 KasÇm 1903 Cuma günü 
törenle açÇlmÇ tÇr. 

1909 yÇlÇnda, askeri ve sivil 
tÇbbiyeler Haydarpa a’daki tÇbbiye 
binasÇnda birle tirilerek Haydarpa a 

TÇp Fakültesi adÇnÇ alÇr. Okul, adÇnÇ 
tarihi binanÇn yapÇmÇ sürerken ortaya 
çÇkan OsmanlÇ-Yunan Sava Ç’nda 
(1897) büyük yararlÇlÇklar gösteren 
Haydar Pa a’dan almÇ tÇr. Fakülte 
reisi, yani dekan olarak ise Cemil 
Pa a (Topuzlu) seçilmi tir. 1904-
1905’te binanÇn su ve hava gazÇ 
tesisatÇ tamamlanmÇ , akabinde 
Cemil Pa a 30 bin altÇn ile kalorifer 
tesisatÇnÇ yaptÇrmÇ tÇr. Ancak 
birkaç yÇl kalorifer tam randÇmanlÇ 
çalÇ tÇrÇlamamÇ , hizmet bir süre 
sobalÇ ko u larda devam etmi tir.

TÇp fakültesi, Birinci Dünya Sava Ç 
sÇrasÇnda sÇkÇntÇlÇ dönemler geçirir. 
1913 yÇlÇnda verdi i 118 mezunun 
ardÇndan e itime ara verilir ve bina 
1914 yÇlÇnda Yedek Askeri Hastane 
olarak hizmet verir, 1916 yÇlÇnda ise 
ö retime yeniden ba lanÇr. 1919’da 
okul ngiliz i gal kuvvetlerinin 
denetimine girer, e itim sÇrasÇnda 
büyük zorluklar ve baskÇlar ya anÇr. 
Ancak tüm bunlara kar Çn, Mekteb-i 
TÇbbiye-i ahane ve sonraki ismiyle 
Haydarpa a TÇp Fakültesi’nden 1912-
1922 yÇllarÇ arasÇnda yeti en hekimler, 
askeri hekimlik ve bula ÇcÇ hastalÇklarla 
mücadelede ba arÇyla hizmet verir.

Binanın ana giriş merdivenleri

I. Dünya Savaşı’nda 
hayatını kaybeden 
tıbbiyeli öğrencilerin 
isimleri



1933 yÇlÇndaki Üniversite 
Reformu’nda tÇp fakültesi Avrupa 
yakasÇna ta ÇnmÇ , Mekteb-i TÇbbiye 
binasÇ ise Milli E itim BakanlÇ Ç’na 
bÇrakÇlarak Haydarpa a Lisesi’nin 
kullanÇmÇna geçmi tir. Okulun klinik 
bölümleri ise günümüzde halen 
Haydarpa a Numune Hastanesi 
olarak hizmet vermektedir. 1933-
1983 yÇllarÇ arasÇndaki 50 yÇllÇk süre 
boyunca Haydarpa a Lisesi olarak 
kullanÇlan TÇbbiye binasÇ 1983 yÇlÇnda 
Marmara Üniversitesi’ne verilerek 
yeniden tÇp e itimine ba lanmÇ tÇr. 
Bu görkemli yapÇ tarihsel kimli i ve 
mirasÇ ile bugün de tÇp fakültesi de 
dâhil olmak üzere halen Marmara 
Üniversitesi’nin Haydarpa a 
kampüsündeki e itim kurumlarÇna ev 
sahipli i yapmayÇ sürdürmektedir.

Binaya mimari açÇdan 
yakla tÇ ÇmÇzda, çok görkemli ve 
heybetli bir yapÇ ile kar Çla Çyoruz. 
Çok yüksek, geni  ve aydÇnlÇk 
koridorlar, çok sayÇda ve büyük 
derslikler, ihti amlÇ merdivenler, 
geni  bir iç avlu insanÇ ilk anda 
etkiliyor ve derin bir saygÇ hissi 
do uruyor. BinanÇn tüm alanlarÇndaki 
büyüklük, ferahlÇk ve aydÇnlÇk sa lÇk 

hissini vurguluyor ve tÇbbÇn yüceli i 
ile saygÇnlÇ Çna gönderme yapÇyor. 
Binada kullanÇlan malzeme ve 
i çilik dönemine göre be  yÇldÇzlÇ ve 
saraylara layÇk. Özellikle ana giri  
bölümü döneminin saraylarÇnÇn 
giri inden farksÇz. BinanÇn konumu 
da Bo az’Çn silüetine ve Haydarpa a 
GarÇ, Selimiye KÇ lasÇ gibi çevre 
binalara uyum gösteriyor. Binadan 
izlenen manzara ise Sarayburnu 
ve Haliç’i kar ÇsÇna alarak belki de 
stanbul’un en güzel manzarasÇnÇ 

olu turuyor. 
Bina ve çevresinin tasarÇmÇ pek 

çok ihtiyacÇ bünyesinde çözmü . 
Yatakhane, yemekhane, klinik e itim 
için yanÇ ba Çnda askeri hastane 
ve sosyal hayat için çok geni  ve 
ye illendirilmi  bir iç avlu ö rencilerin 
tüm ihtiyaçlarÇnÇ kar ÇlÇyor. Mekteb-i 
TÇbbiye-i ahane binasÇ, açÇldÇ Ç 
tarihten bugüne hep e itim amaçlÇ 
kullanÇlmÇ . nsanlarÇn ö rencilik 
hayatlarÇ ve anÇlarÇ ileriki hayatlarÇnda 
derin izler bÇrakÇr. Böylesine görkemli 
bir bina umarÇm bundan sonra da hep 
e itim yuvasÇ olarak kullanÇlÇr ve daha 
pek çok ö rencinin e itim hayatÇnda 
olumlu izlenimler bÇrakÇr. 

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. 


