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Türkiye’de patolojinin geliflimi
Development of pathology in Turkey
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ÖZET

ABSTRACT

Otopsi, patoloji biliminin geliflmesinde bir araçt›r. Bat›
dünyas›nda Rönesans ile yayg›nl›k kazanmaya bafllayan diseksiyon (teflrih) Osmanl›’da ancak 19. yüzy›lda
yap›labilmifltir. Hekimbafl› Mustafa Behçet Efendi Osmanl›’da t›p e¤itiminde diseksiyonun gereklili¤ini dile
getiren bilinen ilk hekimlerdendir. Ancak Osmanl›’da
ilk diseksiyon “Mekteb-i T›bbiye-i Adliye-i fiâhâne”nin
kurulufluna da katk›da bulunan Dr. Charles Ambroise
Bernard taraf›ndan 1843’de gerçeklefltiriyor. 1827’de
kurulan ve Osmanl›’da t›p e¤itiminin ilk modern aflamas› olan T›phane ve Cerrahhane-i Amire’de patoloji
dersi verilmemektedir. Osmanl›’da ilk patoloji dersleri
de “Mekteb-i T›bbiye-i Adliye-i fiâhâne”de verilmeye
bafll›yor. Almanya’da anatomik patoloji e¤itimini tamamlayan Dr. Hamdi Suat (Aknar) ‹stanbul Darülfünunu T›p Fakültesi anatomik patoloji hocal›¤› yap›yor
ve modern anlamdaki ilk patoloji bölümünü oluflturuyor. “1933 Üniversite Reformu” ile Darülfünun kapat›l›yor ve “Üniversite Reform Komisyonu” arac›l›¤›yla
Hitler iktidar›ndan kaçan birçok bilim insan›na ‹stanbul Üniversitesi’nde çal›flma olana¤› sa¤lan›yor. Dr.
Philipp Schwartz hem bu çok say›daki sayg›n bilim insan›n›n ülkemize gelmesine önayak oluyor hem de ‹stanbul Üniversitesi’nde Patoloji kürsüsünde bir çok ilki gerçeklefltiriyor. Patoloji e¤itiminde pratik derslerin
a¤›rl›¤› art›yor, Türkiye’de ilk kez klinikopatolojik toplant›lar yap›l›yor ve bilimsel otopsiler yaklafl›k y›lda
1000 say›s›na ulafl›yor ve her ö¤renci mutlaka bir otopsi izliyor. Türkiye’de patolojinin temellerinin at›ld›¤›
günlerden bu yana çok önemli geliflmeler oldu ve bugün
ülkemizde dünyadaki geliflmeleri izleyen çok say›da patoloji bölümü vard›r.

Autospy is an important tool for the development of
pathology as a science. In western civilisation dissection
of human body became widespread with Renaissance,
in contrast in the Ottoman Empire first dissection was
not performed until the 19th century. Mustafa Behçet
Efendi, head physician of the Empire, was one of the
Ottoman physician who suggested the importance of
dissection in the medical education. The first dissection
was however performed by Charles Ambroise Bernard,
a foreign physician who had been invited to help establishing a new medical school; “Mekteb-i T›bbiye-i Adliye-i fiâhâne”, in 1843. The first modern medical schools
called “T›phane” and “Cerrahhane-i Amire” which were founded in 1827, did not have pathology courses.
Pathology courses began in “Mekteb-i T›bbiye-i Adliyei fiâhâne”. Dr. Hamdi Suat (Aknar), educated in anatomic pathology in Germany, was the first pathologist
who established the modern pathology in Turkey in “‹stanbul Darülfünun” medical school. In 1933 “Darülfünün” was closed and ‹stanbul University was built and
the “University Reform Commission” invited many scientists escaping from Nazi government to study in ‹stanbul University. Dr. Philipp Schwartz had an important role both in the invitation of these scientists and establishment of the pathology department in ‹stanbul
University. Practical courses were increased, clinicopathologic courses were organized for the first time and
a lot of autopsies were performed, as high as 1000 autopsy per year, by Dr. Philipp Schwartz. More progress
has takes place in Turkey over the years since pathology was first established. Today Turkey has many pathology departments which keep up with the worldwide
advances in the field.
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G‹R‹fi
Tarihi bilmek sadece bir merak olman›n
ötesinde asl›nda yar›n› planlaman›n da yoludur.
Bizden önce yap›lanlar›, yapan kiflileri, nas›l
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yapt›klar›n› ya da neleri nas›l ve neden yapamad›klar›n› bilmek bugünü anlamam›z› sa¤layacakt›r. Bir anlamda geçmifli ö¤renerek bugünü
anlamak, gelece¤i tasarlaman›n ön koflulu gibidir. Patolojinin yaflad›¤›m›z co¤rafyadaki geliflimi konusunda son y›llarda giderek artan say›da
yaz›lara rastlamak mümkündür. Bu yaz›n›n kap-
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sam›na yak›n yaz›lar da oldu¤u bilinmektedir.
Buna karfl›n farkl› yaklafl›mlar›n ve yorumlar›n
yeni tart›flmalar açarak konuya zenginlik kazand›raca¤› kanaatindeyiz. Gelece¤e ›fl›k tutmas›n›n yan› s›ra kendi öncüllerimizi bilmek ve onlara sahip ç›kman›n da bir o kadar önemli oldu¤unu düflünüyoruz. Bu yaz›da dünyada patolojinin geliflimi ülkemizdeki durumu de¤erlendirebilmek amac›yla k›saca özetlenmifl ve daha sonra dönemler ve bu dönemlere damgas›n› vuran
kifliler göz önüne al›narak Türkiye’de patolojinin geliflimi üzerinde durulmufltur.
DÜNYADA PATOLOJ‹N‹N GEL‹fi‹M‹
T›bb›n ayr› bir uzmanl›k alan› olarak “patolojinin” ayr›flmas› modern t›bb›n geliflmesi ile
ortaya ç›kar. Bununla beraber bir bilim disiplini
olarak patolojinin geliflimi, hastal›klar›n organlarda meydana getirdi¤i de¤iflikleri klinik bulgular ile birlefltirerek, hastal›klar›n tan›mlanmas›na olanak veren otopsiler sonucudur. Patoloji
biliminin otopsilerden elde edilen bilgiler ile
bafllad›¤›n› söylemek yanl›fl olmaz. ‹nsan anatomisi hakk›ndaki bilgiler de yine insanlar üzerine
yap›lan diseksiyonlar›n sonucunda birikmifltir.
Bu nedenle diseksiyonun yeryüzündeki k›sa geliflimine bir göz atmak uygun olur (1). Bu aç›dan
bak›nca ülkemizde patoloji alan›ndaki geliflmeler asl›nda Bat›ya oranla oldukça gecikmeli olarak bafllam›flt›r. Bir çok konuda önemli bulufllar› olan ve ressaml›¤› ile tan›nan Leonardo Da
Vinci (1452-1519) ayn› zamanda bir anatomistdir. Leonardo Da Vinci yapt›¤› diseksiyonlar›
kaydederek anatomiye önemli katk›lar yapan
ilklerdendir. Andreas Vesalius (1514-1564) diseksiyonu bir anatomist olarak üniversitede yapan ve yayg›nlaflt›ran kiflidir. Bu dönemde daha
çok normal insan anatomisi çal›fl›lm›fl, ancak
daha sonra patolojik anatomi üzerinde çal›flmalar bafllam›flt›r. Bir ‹talyan anatomist ve patolo¤u olan Giovanni Battista Morgagni (16821771) yapt›¤› otopsiler ile çok say›da normal
anatomik yap› ve hastal›k tan›mlam›flt›r. Karl
Freiherr von Rokitansky (1804-1878) yine gel-

mifl geçmifl en çok otopsi yapan kifli (tam olarak
fikir birli¤i olmamakla beraber 30.000’den fazla oldu¤u kabul edilmektedir) ünvan›n› tafl›maktad›r. Mikroskobun gelifltirilmesi art›k hastalar›n hücresel düzeyde de¤erlendirilmesini olanakl› k›lm›flt›r. Rudolf Ludwig Karl Virchow
(1821-1902) bu noktada önemli bir köfle tafl› gibidir. Patolojik bulgular›n, hastalar›n tan›s›n›
koymak ve özellikle cerrahi olarak tedavisini
yönlendirmek amac›yla kullan›lmaya bafllamas›
ise 19. yüzy›l›n sonlar›nda olmufltur. ‹lk olarak
bu ifllemi gerçeklefltiren kifliler ise cerrahlar ve
jinekologlard›r. Daha sonra bu ifli patologlar devir alm›flt›r (2).
OSMANLIDA “BATILILAfiMA HAREKET‹” ve D‹SEKS‹YON: (HEK‹MBAfiI
MUSTAFA BEHÇET EFEND‹ ve Dr.
CHARLES AMBROISE BERNARD)
Bilindi¤i gibi Anadolu’da Galen, döneminin önemli bir ismidir ve bu dönemde otopsi yap›ld›¤›na dair bilgiler vard›r. Ancak daha sonraki dönemlerde Anadolu’da otopsi yap›ld›¤›na
dair bir belge bulunmamaktad›r. On yedinci
yüzy›lda teknik olarak geliflen Bat› karfl›s›nda
sürekli yenilgiye u¤rayan Osmanl› ‹mparatorlu¤u, bat›daki yeniliklere ulaflma çabas› içerisine
girmifltir. Bu nedenle ilk olarak askeri alanda olmak üzere yenileflme çabalar› vard›r.
Alt›ntafl’a göre (3) III. Selim zaman›nda
yeni t›p e¤itimi veren, bir T›phane aç›lmas› düflünülmüfl ancak, teflrih yasa¤›ndan dolay› ulemadan çekinen III. Selim buna cesaret edememifltir. O dönemin hekimbafl› 21 yafl›nda ilk hekimbafl›l›¤›n› yapan Mustafa Behçet Efendi’dir.
Bu dönemde yeni t›p e¤itimi veren bir T›phane
kurulmas› için çaba sarf etmifl, ama amac›na
ulaflamam›flt›r. Nitekim Mustafa Behçet Efendi,
II. Mahmut zaman›ndaki hekimbafl›l›¤› s›ras›nda (53 yafl›nda) t›p e¤itiminin düzeltilmesi için
yeniden büyük bir çaba içine girmifl ve 1827 y›l›nda bu amac›na ulaflm›flt›r. Düzeni tamamen
bozulmufl olan Yeniçeri Ordusu’nu ortadan kald›r›p (17 Haziran 1826) yeni bir ordu kurmufltur.
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Bu yeni kurulan orduya hekim ve cerrah yetifltirilmesi gerekiyordu. Bunu f›rsat bilen hekimbafl› Mustafa Behçet Efendi 26 Aral›k 1826’da II.
Mahmut’a, ard arda üç dilekçe vererek, yeni t›p
okulunun kurulmas› teklifini yapm›fl ve Padiflah
da onaylam›flt›r. Bernard’›n diseksiyonun yap›lmas› konusunda öncü rolü oldu¤unu belirten yay›nlar a¤›rl›kta olmakla birlikte Alt›ntafl’›n da
(3) belirtti¤i gibi asl›nda diseksiyonun gereklili¤ine inanan hekimlerin oldu¤u, ancak tepkilerden çekinildi¤i için bu isteklerini gerçeklefltiremedikleri öne sürülmektedir. Hekimbafl› Mustafa Behçet Efendi teflrihin önemini kavram›fl
önemli kiflilerden birisidir.
Böylece Osmanl› döneminde t›p alandaki
ilk geliflme de “Bat›l›laflma” hareketi ile birlikte
II. Mahmut taraf›ndan bafllat›lm›flt›r. 14 Mart
1827’de kurdu¤u T›phane ve Cerrahhane-i Amire Osmanl›’da t›p e¤itiminin ilk modern aflamas›d›r (4). Bu okulun müfredat› Bat›daki t›p fakültelerinden al›nm›flt›r (5). O dönem Bat› dünyas›nda da yayg›n oldu¤u gibi t›p ve cerrahi e¤itimi ayr› yap›l›yordu. Bu dönemde patoloji dersi verilmiyordu (6). Yer yetersizli¤i nedeniyle,
T›phane ve Cerrahhane 1836 y›l›nda Sarayburnu’ndaki Otlukçu k›fllas›na tafl›n›yor. Ayr›ca bu
kurumlardan beklenen baflar› elde edilemedi¤inden e¤itimleri birlefltiriliyor. Daha sonra binalar›n yetersiz gelmesi üzerine Galatasaray’daki
Enderun A¤alar›na ait binaya tafl›n›l›yor ve
1839’da II. Mahmut’un da bulundu¤u bir törenle aç›lan okulun ad› “Mekteb-i T›bbiye-i Adliye-i fiâhâne” olarak de¤ifltiriliyor (5). Bu okulda
e¤itim dili, ö¤rencilerin yenilikleri kolay izleyebilmeleri amac›yla Frans›zca’yd›.
Bu dönemde Avusturya’dan gelen Dr.
Charles Ambroise Bernard’›n (1808-1844) e¤itimde önemli rolü oldu. 1808’de Prag’da do¤an
ve t›p e¤itimini Prag ve Viyana’da tamamlayan
Dr. Bernard, II. Mahmut taraf›ndan ordudaki
doktor gereksinimi karfl›lamak üzere 1838’de
davet ediliyor (2). Çok say›da çal›flmas›n›n yan›nda diseksiyon yap›labilmesini sa¤lama giriflimleri Osmanl›’da bir ilki gerçeklefltirmesi aç›s›ndan kayda de¤erdir. Dr. Bernard diseksiyo70

nun mutlaka t›p e¤itiminde yer almas› gerekti¤ine inand›¤›ndan sürekli çevresindekileri ikna etme çabas› içerisinde olmufltur. Bu çabalar›n sonucu bafltabip Abdullah Efendinin giriflimi ile
(5), 1841 y›l›nda II. Abdülmecit taraf›ndan yap›lan düzenlemeler sayesinde, sadece ö¤rencilerin
e¤itiminde kullan›lmak üzere diseksiyon yap›labilir hale gelmifltir (7). Diseksiyon için cesetler
ise ölen esirlerden sa¤lanmaktad›r (4). ‹lk otopsinin 1843 y›l›nda Bernard taraf›ndan bafl›na s›r›k düflmesi sonucu ölen bir iflçiye yap›ld›¤› biliniyor (8). Bu dönemde patoloji dersi 6. s›n›fta
ve bir cerrah olan Karatodirini Pafla taraf›ndan,
daha sonra 4. s›n›fa kayd›r›lan patoloji dersleri
Mavroyani Pafla taraf›ndan veriliyor (6).
Bat› dünyas›nda belgelerle saptanan diseksiyonun 1400’lü y›llar›n ikinci yar›s›nda zaman
zaman yasaklamalara karfl›n merak ve bilme güdüsü ile Leonardo Da Vinci ile bafllad›¤›n› düflünürsek, bizde yaklafl›k 400 y›ll›k bir gecikme ile
“Bat›l›laflma hareketi” sonucu bafllam›flt›r. Ana
amaç da t›p ö¤rencilerine anatomi ö¤retmektir.
Bu yenileflme hareketi ile sadece t›p alan›nda e¤itimde de¤ifliklikler olmuyor. E¤itim,
mühendislik, sanat gibi alanlarda da bat› müfredat› uygulanmaya bafll›yor. Ancak bu dönemde
e¤itim verecek yeterli yetiflmifl kifli olmad›¤›ndan, e¤itim kurumlar›na yeterli bilgi ile donanm›fl kifliler yetifltirmek amac›yla yurt d›fl›na gönderiliyorlar (5).
DARULFÜNUN’UN KURULUfiU ve
HAMD‹ SUAT AKNAR
Askeri T›bbiye’den 1903 y›l›nda mezun
olan Ord. Prof. Dr. Tevfik Sa¤lam’›n an›lar›ndan 19. yüzy›l›n sonlar›nda “patolojik anatominin” durumunun oldukça kötü oldu¤unu görmekteyiz (9). Az say›da teorik dersler, pratik
uygulama çok yetersiz ve sadece tekni¤in gösterildi¤i tek bir otopsi. Tüm bu anlat›lan kötü tabloya karfl›n, bu dönemde Askeri T›p Fakültesi’nde kurulufluna da yard›mc› olan, Almanya’dan gelen Prof. Rieder’in patolojinin geliflmesine çok önemli katk›lar› oluyor ve bu neden-

Türkiye’de patolojinin geliflimi

le daha sonra “Pafla” ünvan› ile onurland›r›l›yor
(6). Gerçi bugün bile bir çok üniversitede otopsi yap›lmamaktad›r, ama o da ayr› bir tart›flma
konusudur (10).
Mekteb-i T›bbiye-i fiahane, kuruldu¤undan beri askeri bir okuldu, 1867 y›l›nda bu Askeri T›bbiye binas› içinde Sivil (Mülki) T›bbiye
kuruldu. 1909 y›l›nda Askeri ve Sivil T›bbiyeler
Haydarpafla’da birlefltirilerek ‹stanbul Darülfünunu “T›p Fakültesi” olarak de¤ifltirildi.
1898’de t›bbiyeyi bitirdikten sonra 1899’da Almanya’ya gönderilerek anatomik patoloji konusunda uzmanlaflan Dr. Hamdi Suat (Aknar)
1904’de ‹stanbul’a dönüyor ve Gülhane’de Patolojik Anatomi bölümüne daha sonra da ‹stanbul Darülfünunu T›p Fakültesi anatomik patoloji hocal›¤›na getiriliyor (9,11). Sadece t›p de¤il,
di¤er birçok alanda oldu¤u gibi Dr. Hamdi Suat
Aknar da patoloji e¤itimini yurt d›fl›nda tamaml›yor ve ö¤rendiklerini uygulamaya bafll›yor.
Türkiye’de modern anlamdaki patolojinin
kurucusu say›lan Dr. Hamdi Suat Aknar, çok say›da araflt›rma yaparak bunlar› yay›nlat›yor, ilk
makroskopi müzesini oluflturuyor, ilginç olgulardan oluflan mikroskopi arflivi kuruyor, “genel
patoloji” ve “otopsi” konusunda kitap yaz›yor
(9), Alman Patoloji Cemiyeti’nin ilk Türk üyesi
oluyor, çeflitli uluslararas› toplant›lara kat›l›yor,
"Acta Cancrologica" dergisinin yay›n kuruluna
seçiliyor, “kanser” konusundaki çal›flmalar›n›n
yan› s›ra Türkiye’de kansere gereken ilginin
gösterilmesi için de çaba harc›yor (11). Ancak
yine bu dönemin tan›klar›n›n gözünden anlafl›ld›¤› kadar›yla, e¤itim pratik uygulamadan çok
teorik a¤›rl›kl›d›r, ve otopsiler çok az say›da yap›labilmektedir (9). Tüm bu katk›lar›na ra¤men
Dr. Hamdi Suat Aknar "1933 Üniversite Reformu" kanunu ile ‹stanbul Üniversitesi'nden uzaklaflt›r›l›yor. Çok özen gösterilmesine karfl›n az
say›da da olsa de¤erli baz› bilim insanlar›n›n
üniversiteden uzaklaflt›r›lm›fl olmas› bugün de
tart›fl›lan bir konudur. Hamdi Suat Aknar daha
sonra Sa¤l›k Bakan› Dr. Refik Saydam’›n yard›m› ile Gureba Hastanesi'ne patolog olarak atan›yor ve 1936 y›l›nda vefat ediyor (12).

“1933 ÜN‹VERS‹TE REFORMU”
SONRASI ve Dr. PHILIPP SCHWARTZ
Türkiye’de bilim tarihine bakt›¤›m›zda
Cumhuriyetin ilk y›llar› da dahil olmak üzere
genel olarak çok istisnai durumlar d›fl›nda bilgi
üretilmemekte, yaz›lanlar›n genellikle ders kitab› niteli¤inde makaleler oldu¤u bildirilmektedir
(13). Darülfünun öncesinde aç›lan tüm kurumlar
kendilerinden beklenen baflar›y› gösterememifltir. Bunlar›n nedenleri içinde kurumlar›n kendilerine ait binalar›n›n olmamas›, orta ö¤retimin
çok yetersiz kalmas›, “medrese” ruhunun tafl›n›yor olmas› ve yeterli ö¤retim eleman›n›n yetifltirilememifl olmas› olarak say›labilir (14). Bu nedenle “1933 Üniversite Reformu” yap›lan en
köklü de¤iflikliktir. Ancak bu düzenlemede de
en çok elefltirilen k›s›m çeflitli elefltiriler yap›lan
birçok kiflinin kadroya al›nmas›na karfl›n, hakk›nda hiçbir elefltiri olmayan kiflilerin ise kadro
d›fl› b›rak›lmas›d›r (14). “1933 Üniversite Reformu” ile Darülfünun’un kapat›lmas› ve özellikle de çok say›da bilim insan›n›n Avrupa’daki
savafl nedeniyle ülkemize gelmesi, patolojinin
geliflmesi aç›s›ndan da bir dönüm noktas› gibi
görünmektedir (13).
Dr. Philipp Schwartz (1894-1977) Budapeflte T›p Fakültesi’ni bitirdikten sonra, Frankfurt Üniversitesi’nde patolojik anatomi alan›nda
e¤itimini al›yor, sonra kürsüde profesörlü¤e kadar yükseliyor. Musevi olan Dr. Schwartz, Hitler’in iktidara gelmesi ile birlikte Almanya’dan
kaçmak zorunda kal›yor. ‹stanbul Üniversitesi’nde 1933 y›l›nda göreve bafllayan Dr.
Schwartz 20 y›l kadar burada patoloji alan›nda
hizmet vermekle kalm›yor, “Üniversite Reform
Komisyonu” arac›l›¤›yla Hitler iktidar›ndan kaçan sayg›n bilim insanlar›n›n da ülkemize gelmesine önayak oluyor (9). Bu dönemde yine
Musevi oldu¤undan ülkesini terk eden Ord.
Prof. Dr. Siegfried Obendorfer, ayn› kürsüde
“Genel ve Deneysel Patoloji” direktörü olarak
çal›fl›rken, Dr. Schwartz “Patolojik Anatomi
Enstitüsü”nün direktörlü¤ünü yap›yor.
Dr. Schwartz’›n en büyük katk›s› anatomik
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patolojide pratik e¤itimin a¤›rl›¤›n› artt›rm›fl olmas›d›r. Laboratuarda bulunan Abdullah Efendi
ismindeki personelin özellikle makroskopik
spesmenleri ö¤rencilere ö¤rendi¤i flekliyle aktarmas› Schwartz döneminin aktar›lan özelliklerindendir (15). Kliniko-patolojik toplant›lar ilk
kez onun zaman›nda, 1942 y›l›nda bafllam›flt›r.
Onun döneminde ö¤rencilerin tümü otopsi ifllemine bizzat kat›lm›flt›r. Yine yaz›flmalardan anlafl›ld›¤› kadar›yla Dr. Schwartz senede 1000
otopsi yap›ld›¤›n›, ancak bu rakam›n giderek
düfltü¤ünü belirtmekte ve bu düflüflten duydu¤u
kayg›y› dile getirmektedir ki (9) bu ilk kez Türkiye’de otopsinin pratik anlamda de¤erini buldu¤unun bir göstergesidir. ‹lk dönemlerinde k›sa bir süre için Almanca anlatt›¤› derslerin
Türkçe’ye çevrilmesini beklerken, yanl›fl çevirileri Türkçe düzelten Schwartz’› t›p ö¤rencileri
d›fl›nda da bir çok kiflinin dikkat ile izledi¤ini biliyoruz (15). Bunca katk›s› olan Prof.
Schwartz’›n da y›llarca çal›flt›ktan sonra kendisine emeklilik hakk› verilmedi¤i için Türkiye’den ayr›l›p Amerika’ya giderken buruk olmas› anlafl›l›r gibi görünüyor (15). On sekizinci
yüzy›l›n bafl›nda Morgagni’nin çal›flmalar›n›
otopsiler için bafllang›ç noktas› olarak al›rsak
Türkiye’de de otopsilerin 1933’de Dr. Schwartz
ile pratik alanda kullan›l›r hale gelmesi aras›nda
yine 200 y›l› aflk›n bir süre vard›r.
‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹’NDEN
SONRA D‹⁄ER ÜN‹VERS‹TELER; Dr.
PHILIPP SCHWARTZ SONRASI
Dr. Schwartz'›n yan›nda yetiflen Besim
Turhan, Münevver Yenerman, Talia Bali Aykan, Süreyya Tanay, Bedrettin Pars, Kemal Akgüder, ‹hsan fiükrü Aksel ve Perihan Çambel
Türkiye'nin ilk patoloji hocalar› ve çeflitli patoloji kürsülerinin kurucular› olmufllard›r. Ayr›ca
Dr. Oberndorfer, Sedat Tavat, Üveis Maskar,
Osman Saka, Sat› Eser gibi patologlar›n yetiflmesinde etkili olmufltur (11). Hamdi Suat Aknar'›n ö¤rencilerinden Kamile fievki Mutlu ve
Perihan Çambel patolojinin yayg›nlaflmas›, ku72

rumsallaflmas› konusunda baflar›l› çal›flmalar
yapm›fllard›r. Kamile fievki Mutlu Ankara Numune Hastanesi’nde patoloji laboratuvar›n› kurmufl, 10 y›l süre ile çal›flm›flt›r (1935-1945) (3).
Gülhane Askeri T›p Akademisi’nden Prof. Dr.
Necati Eran›l ve Prof. Dr. Süreyya Tanay Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi’nde Patoloji kürsüsünü kurmufllard›r. Prof. Dr. Osman Nuri Aker,
Papanicolaou yöntemini ülkemize getirerek sitopatolojinin öncülü¤ünü yapm›flt›r (11).
Ülkemizde üniversiteleri yaymak ve bölgesel kalk›nmaya katk›da bulunmak için
1950’lerden sonra çok say›da üniversite kurulmufltur (Ege, Karadeniz Teknik ve Atatürk Üniversitesi gibi) (16). Ayr›ca özellikle belli ifllevleri yerine getirmek amac›yla yeni üniversiteler
kurulmufltur. Ortado¤u’nun kaynaklar›n› gelifltirmek ve ekonomik sorunlar›na çözüm getirmek amac›yla 1956 y›l›nda ODTÜ ve sosyal sorunlar› bilen ve prati¤e a¤›rl›k veren hekim yetifltirmek amac›yla Hacettepe Üniversitesi 1963
y›l›nda kurulmufltur (16). Hacettepe Üniversitesi t›p e¤itimine sosyal hekimlik, entegre e¤itim
sistemi, e¤itimde pratik uygulamalar›n artt›r›lmas› (intörnlük gibi), modern hastanecilik kavram›n›n gelifltirilmesi gibi konularda katk›da bulunmufltur (17). Asl›nda Frans›z-Alman ekolünün etkisinde olan Türkiye t›bb›n›n Amerikan
ekolü ile tan›flmas› Hacettepe ile olmufltur (17).
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji
Anabilim Dal› 1963 y›l›nda Ankara Üniversitesi’nden ayr›lan, Prof. Dr. Muharrem Köksal taraf›ndan kurulmufltur (18). Bugün sadece üniversite hastanelerinde yaklafl›k 50’ye yak›n patoloji bölümü vard›r (19).
Ülkemizde patolojinin geliflimi de genel
olarak Osmanl›’da bafllayan ve tüm bilim dallar›n› kapsayan geliflmelere paraleldir. ‹lk dönemlerde yurt d›fl›ndan gelen birçok bilim insan› yan›nda özellikle yurt d›fl›nda e¤itimlerini tamamlayan çok say›da Türk bilim insan› da bu geliflmeye katk› sa¤lam›flt›r. Yurt d›fl›nda e¤itime
göndererek ya da yurt d›fl›ndan yetiflmifl ö¤retim
üyesi alarak bafllat›lan yenileflme, ilk dönemlerde Frans›z ve Alman ekollerinin etkisinde yap›l-

Türkiye’de patolojinin geliflimi

m›fl, daha sonra Amerikan ekolünün etkisine
girmifltir. Bu dünyadaki geliflime de paralellik
gösterir, bugün tüm dünyada Amerikan t›bb›n›n
tart›fl›lmaz bir bilimsel a¤›rl›¤› vard›r. Ancak
belki de en önemli eksik Türkiye’de kendine özgü bir ekolün oluflturulamamas› ve bilim üreten
de¤il, sadece üretileni izleyen ve k›smen uygulayabilen konumda kalm›fl olmam›zd›r. Bu dönemde dikkat çeken noktalardan birisi de bu de¤erli katk›lar› sa¤layan kiflilere maalesef minnet
borcunun, Dr. Schwartz ve Hamdi Suat Aknar’da oldu¤u gibi ödenememesidir. Tarihi bilmenin en büyük yarar› bugünü anlamakt›r, böylece daha güzel bir gelecek tasarlayabiliriz.
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