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TANZiMATI MÜTEAKiP MEKTEB.·i TlBBiYE-i SAHANE.YE 
. HANGi MiLLETLERDEN NE KADAR ÖGRENC.i . 

ALINACAGI MESELESi 

Doç. Dr.Ayten ALTINTAŞ ı~ı 

ASSIGNMENT OF STUDENTS FOR THE ROYAL SCHOOL OF MEDICINE ON THE 
BASIS OF ETHNIC MINORITY POPULATION IN THE OTTOMAN EMPIRE 

Tıbhane-i Amire (Royal School o f Medicine) wa~ l'ounded in 1 R27 in ortler to tnıin Muslim 
physicians and surgeons equipped with modern medical knowledge ("novel ııı2ficine"). Following 
the Declenıtion or Tanzimat (lmperial Decree of Reforınation) Noıı -Musliıns were permitıed lO 

enroll to the School or Medicine just after the decree on January 16, 1 g41. At the beginning, to room, 
board and educate students of different religions and secıs were not approved. Bu ı the Clıief Physici
an and the Dean of ıhe School of Medicine solved the problem by undertaking all the 
responsibilities. The first year following the afore-mentioned decree, 3g Christian studenıs were en
rolled and the ir number increased to 76 in the next year. In 1847, 29 students from the Jewish conı
ınunity were accepted to the School, for whom allthe facilities covering the ir rcligious deeds, needs 
and custonıs were provided. 

The same year some Serbian students were accepted and speciaJ treatment was reguested, ~ince 
they were kin~ to the Serbian Prince. Greeks and Walachia.ns were also accepted to the School, as 
ılıere hud not been any politiciııl resıriction. In 1851 the ıotııl studem number was 459, among whom 
ılıere were 174 Non-Muslims. The same year, day students were also admitted as boarders, siııce it 
\~as hurd to go to school in winıer. In 1857, the Arıneniun Patriardı was givcn an audiencc by the 
Grand Vizier on an official demand stating that the assignnıenııo them was not in proportion wiıh 
the ir population, so it should be incrcased. This was upproved by the Superior Council of Tunzimut. 
In 1855 the Greek Putriarch demandeti offıcially thut this decrce should be withdrawn by sıating that 
the Greek population was much larger lhan the Arnıenian's. Upon ıhis , the Council rearrangetl ıhe 
assignmenl bused on a reliable source and delermined ıhat il ougln to be 30 for Arıııenians, 46 for 
Jews and the Latin community, 74 for Greeks (including 15 Bulgarians) and toıally 150 Non-Mus
lims. Together with 300 Muslim students, the studenl number reached up to 450. 

Asa malter of facl , the Council for the Miliıary Health Al'fairs asseıııbled in 1 gsR to discuss the 
problem of ıhe increase in the number of students and the faculıy members aı ı he School of Medicine 
and charged an ad lım: commitlee to deıermine and linıil the student number on the grounds of the 
:-ıcıual needs for physicians, surgeons and plıarmacists fi·om all lhe communiıies in the Oıtonıan Em
pire. 

- KEY WO~DS: Studenı assignment for the Royal School of Medicines; claims by the Non-Mus-
lim communities;·Tanzimat (lmperial Decree of Reformaıion) ; Chief Physician; Dean of the School 
of Medicine; Superior Council of Tanzimat. 

Osqıanlı İmparatorluğu'nda, "Yeni 
Tıb"bın öğretilmesini de hedefleyen ve 
orduya Müslüman hekim yetiştirmek 
amacıyla kurulan Tıphane-i Amire 

1827 yılında egttıme başlamıştı. B u 
okulun dersleri 1839 yılından itibaren 
Fransızca olmuş, I 841 yılında 

Müslüman olmayan öğrencilerin de 

(*) İ.Ü. Cerrahpa~a Tıp Fakültesi Deomoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi 
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alınmasına irade çıkmıştı. Bu kararı ta
kip eden yıllarda Mekteb-i Tıbbiye'ye 
alınan Gayrımüslim öğrencilerin mikta

n önemli sorunlar yaratmıştı. Tıp oku
luna alınacak öğrencilerin o milletierin 
nüfusuna oranla alınması kararıyla, 
Mekteb-i Tıbbiye kendini Reaya'nın 
nüfus yarışının içinde bulmuştu. Burtla-

. nn çözümü ile uğraştrken Gayrimüslim 
milletlerden "politikaca uygun" olanla
rın alınması da idaı·eyi zor durumda bı
rakıyordu. Bu sebeplerle durmadan ar

tan okul mevcudunun düzene konulma
s ı için gerek Meldeb-i Tıbbiye Nezareti 
gerekse Meclis-i Tanzimat büyük çaba 

göstermişti. Bu makalede elimizdeki 
belgeler ışığında bu meseleyi ortaya 
koymaya çalışacağız. 

TIP OKULUNUN 
AÇILIŞINDAKİ AMAÇ 

Sultan II.Mahmut 1826 yılında Ye
niçeriliği lağvederek yeni bir ordu kur

muş ve bu orduya gereken hekimlerin 
yetiştirilmesi amacıyla da bir up okulu 
kurdurmuştu. Tıbhane-i Amire adıyla 
14 Mart 1827 tarihinde açilan bu tıp 

okulu hiç ara vermeden ve sık sık .ken
dini yenileyerek bugÜnkü Tıp Fakülte
lerine kadar gelmiştir. Sultaı1 II.Mah
mut'un bu up okulunu kurdurmasındaki 

amacım, açılış belgelerinde ayrıntılarıy
la görmekteyiz. İlk amaç Orduya Yeni 
Tıbbı da bilen hekim ve cerrah yetiştir
mekti. Hekimbaşı Mustafa Behçet 

Efendinin Tıbhane- i Amire'nin açılışı 
için verdiği takrirlerde: Asakir-i Man

sure-i Muhammediye ve diğer savaşla 
ilgili askerlerin hastalarına savaşta ve 
barışta bakmak için hekimlere ihtiyaç 
olduğunu 1, bu hekimlerin ise hem eski 

o 

usul hem d~ yeni usul hekimlik bilgi-
siyle hastalara bakmalan gerektiği2 

önemle işaret edilmişti. İkinci önemli 
amaç ise "Orduyu Müslüman olmayan 
hekimlerin istihdamından kurtarıp 

Müslümanlardan' usta hekim yetiştir
mek"ti3. Orduya Mi.islüımm hekimler 
yetiştirilmek istenmesinin ve üzerinde 
önemle durulmasındaki sebep şu idi; O 

tarihlerde hem İstanbul'da hem de Or
duda Yeni Tıbbı (Tıbb-ı Cedld) bildiği
ni söyleyerek hekin1 olmadığı halde he
kimlik yapan Avrupa'dan gelen birçok 

. yabancı vardı. Yeni Tıbbı bilen 

Müslüman hekimin azlığınd<ın istifade 
ederek icray-ı sunnt ediyorlard ı. Bu he
kimler pekçok ölüıniere sebep oluyor
lardı. Bu durum hem hulkın hem de di

ğer hekimlerin şikayetlerine sebep olu
yor, Müslüman hekimlerin çoğalmasıy

la bu durumun önleneceği düşünülüyor
du4. Böylece kurul:.ın bu tıp okulunda 
hem eski hem de yeni tıbbı bilerek yeti
şen Müslüman hekimler okuluıi amacı
nı yerine getirecekJerdi. Tıbhc.ıne-i Ami
re böylece kurulmuş ve mezunlar vere

rek eğitin1e devam etmişti5 . 
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TIPOKULUNA 
GAYRİMÜSLİM 
ÇOCUKLARININ ALINMASI 

Tıp okulu 1838 yılında Galatasa-
ray'daki binaya taşınır. Mekteb-i Tıbbi
ye-i Adliye-i Şahane adını alır. 1839 yı
lında derslerin Fransızca yapılmasına 
karar verilir. 16 Ocak 1841 tarihinde de 
Reaya-yı Devlet-i Aliyye'd~n dahi öğ
rencilerin Tıp Okulu'na alınması için 
irade çıkali. EK 1. Bu tarihte Mektebin 
Nazın Hekimbaşı Abdtilhak Molla'dır. 
İrade takTirinde yazıldığına göre; bu 
okula Reayadan öğrencilerin alınması 
için teklifi Mekteb-i Tıbbiye Nazırı Ab
dülhak Molla yaprruştı7 . Mesele Mec
lis-i Has'da görüşölmüş ve Padişaba bir 
Tezkere-i Seniye yazılmıştı. Padişah da 
" .. husus-ı mezbur muvafık hal ve mas-

. lahat görülmüştür .. " diyerek irade ver
mişti. Bu resmi yazılarda Tıp okuluna 
Reayadan öğrenci alınmasında iki 
önemli fayda üzerinde duruluyordu. Bi
rincisi, zeki ve lisana aşina Reaya ço
cuklarının alınmasıyla az vakitte birçok 
usta tabib ve cerrab ve ispençiyar yeti
şip bu şekilde çeşitli faydalar sağlana
cağı idi. İkinci fayda ise Reaya çocuk
larının Avrupa'da tabsil etmelerindeuse 
Mekteb-i Tıbbiye'de tahsil etmelerinin 
birtakım masraflar açısından daha uy
gun olacağı idi8. Bu uygunluk Avrupa
da okuyan öğrencilerin babalarına sene
de beş altı bin kuruş gibi bir paraya ına
lolduğu ve öğrencilerin Tıbbiye'ye alın
ması ile bunun önüne geçileceği idi9. 

Resmi yazışmalarda hiç değenilmeyen 
ama bu kararlardaki esas gaye bilindiği 
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gibi Tarızirnat Fermanı'na uygun olarak 
Gayrimüslimlere verilen haklarla Tıbbi
yede okumak isteyen Reaya'ya imkan 
sağlamaktı. 

Tıp okuluna Reaya'dan alınacak öğ
rencilerin okula kaydedilme şartlan da 
bu iradede yeralmıştı. Bu öğrenciler 
maaş almayacak (Müslüman öğrenciler 
her sınıf da belirlenen m.ilç.tar maaş ve 
tayinat alıyorlardı.) Senede iki defa ve
rilen yazlık ve kışlık il\liforma ve öğ:. 
rencilere ve~ilen et ve ekmek tayinatı
nın karşılığı olan ücret her sene Mart 
başında aileleri tarafından ödenecekti10• 

Gayrimüslim öğrencilerin velilerinin 
Tıp okuluna hersene ödeyecekleri ücret 
konusunda Maliye Nazırının takTirinde 
daha çok bitgi buluyoruz. Bu ücretler 
hersınıf öğrenciler için ayrı ayn hesap 
edilmişti 11 • 

Bu irade çıktıktan sonra mesele bit
memişti. İrade çıktıktan beş ay soma 
Haziran 184l'de bu durumun ciddiyeti 
gündeme getirilmişti. Maliye Nazırı 
Safvet Paşa ve Meclis-i Vala-yı Ah
karn-ı Adliyye'nin görüşlerini bildirir 
resmi yazılarda mesele tekrar tekrar 
gündeme getirilmişti 12• Bu resmi yazi
larda "bu hususun reaya için. büyük ni
met olup, hayırlı işlerden görülmüş ol
duğu"na işaret edilmekte, bu öğrenci
lerden hersene alınacak ücret de zikre
dildikten sonra problem ortaya kon
maktaydı; Maliye Nazırı Safvet Paşa, 
farklı din ve mezheplerden öğrencilerin 
eğitim yapmalarınm sorun yaratacağını 

düşünüyordu. Müslüman öğrenciler ile 
alınacak gayrimüslim öğrencilerin kar
ma olarak birarada öğrenim görmeleri-
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nin ve aynı yatakhanelerde kalmalan
nın uygun olmayacağı, Tıp okulunun 
binasının yeterince geniş olduğu, bunla
rın ayn dershanelerde eğitim görmeleri
nin, ayrı yatakhanelerde kalmalannın 
uygun olacağını düşünüyor ve bunu 
Meclis-i Vala'ya sunuyordu. "Bu husu
sun şu sıralarda hissiyatı ne kadar orta
da ise de " diyerek clurumun görüşül
mesini talep ediyordu13. Bu mesele 
Meclis-i Vala'da görüşülmüş ve 12 
Temmuz 1841 tarihinde bir takrir yazıl
mıştı12. Meclis dini ayrılıklardan dolayı 
Müslüman olan~e olmayan öğrencile
rin karma eğitilmelerinde "mahsur aşi
kar ise"de diyerek sorunu kabul ediyor
lardı. Fakat hekimbaşı ve Mekteb-i Tıb
biyenin Nazırı Abdülhak Mollanın bu 
konudaki resmi yazısına göre, bu mah
surun önlenmesi için gereken tedbirle
rin alındığı, yeni değişikliklerin yaptl
dığına işaret edilerek bu sorumluluğun 
Abdülhak Mollaya bırakılmasının uy
gun olacağı düşünülüyordu 14. Meclis-i 
vaıa "İslam çocuklarıyla Reaya çocuk
larının karışacak aykırı usul ve dini ta
vır ve hareket vücuda getirmernek için 
"sorumluluğu Tıbbiye Nazırına bıraka
rak kararı bir üst makam soruyordu. 

Bu mesele ertesi gün "Meclis-i 
Umumi"de görüşülmüştü 15 . 13 Tem
muz 184l'de toplanan Meclisi Umfi
m1'de aynı görüşde idi. "İslam çocukla
nyla ayrı dinlerden çocukların karma 
öğrenimlerinde mahsur ortada ise de 
"Heklmbaşının bu konudaki yazısına 
göre bu mahsurun Hekimbaşı tarafın
dan başarıtatağına ikna olunup bu şe
kilde çözülmesi ve neticeye bağlanma-

sı" için Padişabtan irade soruluyordu. 
Neticede aynı görüşleri kabul eden ira
de çıkmışdı16. 

HIRISTİY AN ÖGRENCİLER 
TIP OKULUNDA 

Reaya çocuklarının Mekteb-i Tıbbi
ye'ye kabul edilme kararı Çıktıktan ve 
bunların karma olarak okututması bir 
çözüme kavuşturulduktan sonra yeni 
eğitim ytlında (1.842-1843) bu çocuklar 
alınınağa başlarımıştı. Bu ders yılında 

· öarenci kadrosunda 38 Hıristiyan öğ-e 
renci vardır. Tıbbiyenin öğrenci sayısı 
341 olup bunun 303'ü Müslüman, 38'i 
bristiyan olduğu kaydediliyor. 1843-44 
ders yılında 300 Müslüman ve 76 Hıris
tiyan toplam 376 öğrenci vardı. 1845-
1846 ders yılında okul kapasitesi 400 
kişiye ulaşmış ve bunların yanında yatı
sız öğrencilerde okula gidip gelmeye 
başlamışlardı 17 . 

YAHUDi ÖGRENCİLER 
TIP OKULUNDA(l 847) 

1847 yılında Mekteb-i Tıbbiye'nin 
Nazırı Cerrah İsmail Paşa'dır. O sene 
tıp okuluna alınacak Müslüman ve 
Gayrimüslim öğrencierin miktarını be
lirleyen bir "Usul-i Muvakkat" hazır
lanmıştı. Bu yönetmelik Mekteb-i Tıb
biye Nazırı tarafından hazırlanmış 
Meclis-i Ali-i Tanzimat'ta görüşülrnüş
tü. Bu yönetmeliğe göre tıp okulunda 
okuyan 450 öğrencinin üçte ikisi oHın 
300 kişi Müslüman öğrenciler, üçte biri 
olan 150 kişide GayrimUslim öğrenci-
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lerden oluşacaktı. Gaynmüslim olan 
her tebarun kendi nüfus mevcuduna nis
beten hissesine kaç öğrenci düşerse o 
kadar aiınma~ırun doğru olacağı yazıl
maktaydı ııı. 

O sene Yahu di çocukların da Tıbbi
ye'ye alınması kararı çıkmış ve bu kara
ra göre 29 öğrenci- Tıbbiye'ye girmişti. 
Yahudi öğrenciler tıp okuluna kabul 
edildikten sonra Halıarnbaşı bir arlza 
yazmıştı 19 

ğinden dolayı da miUetçe şükranlarını 
ve teşekkürlerini ifade ediyordu:w. Bu 
öğrenciler için müsade edilen hizmet
lerden dua ve ibadetleri için müsade 
edildiğini Hahamba~ının artzasinde 
görmüştük. Diğer ihtiyaçlarının ne ol
duğunu bir ay sonraki bir başka belge
den öğreniyoruz2 ı (EK2). Bu irade tez
keresinde .Tıp okuluna alınan 29 Yahu
di çocuğun hizmetlerini görmek için bir 
kalfa görevlendirilınişti. Rafael adında

ki bu kalfayl<\ beraber bu ço-
cuklara yemek pişirme.k için 
milletlerinden bir ahçı tahsis 
edilmişti. Kalfaya 250 Kuruş 
ahçıya 1 ŞO kuruş maaş bağlan
dığuu da bu iradeden öğreni
yoruz. Bu öğrencilere pişirile
cek yemekler için sade yağa 
bedel zeytinyağı talep edilmiş 
ve et tayinatının dahi Yahudi 
kasap tmafından mübaya ve 
satın alınınası istenmişti. Bu 
istekleri Hekimbaşı ve Mek
teb-i Tıbbiye Nazırı tarafından 
onaylanmış, Dfu·-ı Şura-yı As
kedye giderek Seraskeride ten
sip kılınmıştı. İrade çıkmış ve 
icabı icin Mm,;ru·ifat Nazırırıa 

BELGE 1. Halwmlwşı'mn Tıp Okulıma Yalıııdi azılmj' ·tı. (EK2) 
iiiircm:ilcrin almdı.~mda teşekkür için yazdı.ii.ı ariza.w. I:J.O.A. Y Ş 
irade Hariciyc No: 1935 . 

.Şurada Padişaha dualar edildikten son
ra Y~udi milletinin çocuklannın ~dahi 
tababet tahsili için Tıbhane-i Ami
re(metinde aynen böyle okulun eski adı 
geçmektedir)'ye yazdırılması hususun
da irade çıktığından ve Seretibba tara
fından öğrencilerin çağrıldığından ba
hisle "ifa-yi farize-i teşekkür" bildirili
yordu. Aynı dilekçede alınacak bu öğ
rencilerin dua ve ibadetleri, yiyecek 
içecekleri için de istediklerinin yerine 
getirileceği konusunda müsade edildi-
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SIRP ÖGRENCİLERİN 
ALINMASI VE BUNUN 
POLİTİKACA UYGUNLUGU 

1847 Yılında Mekteb-l Tıbbiye'de 
iki tane Sırplı çocuk olduğu ve yedi ço
cuğun daha gönderilmiş olduğunu öğ
rendiğimiz belgelerden biri de Sırp Be
yi Aleksandır'ın Harkiye Nezaretin'e 
yazdığı arizasıdıfl2. 

YENİ TIPTARIHi ARAŞTIRMALARI-!, 1995 



biye olmaları politikaca ve on
ların düşüncelerinin ıslahı bakı
mından büyük fayda olacağı 
bildirilmişli. Bu çocuklm·a ge
reken fenlerin yoluyla ve lfiyı
kıyla tahsil ettirilmesi ve tahsil 
müddetince sefalet çektirilme
ınest hususlarının Saadetlu He
kimbaşı Efendi'ye bildirilmesi 
Pndişahın "emr-i fermanı oldu
ğu" yazılmaktadır3. Bu konuda 
gördüğümüz birçok belgeden 

BELGE 2. StrJl Beyi'ttitt Tıp Olwfttttu itif>urlı _Yedi ynlmzca .burada Padişah irade
Sırflllltttt gi/llderildi.~ille dair yu:dı.~ı uriza.tı. B.O.A. lrudc sinde bu· çocukların alınması 
Haridye No: 1897. "- · gereken fenler in tahsili yanında 

Bu mektupta okuldaki iki Sırplı öğren- ilk defa "tahsil _m~d~etince sefale~ çek
ciden sonra birkaç öğrenci daha alınma- tirilmemesi" gıbı ·bır ayrıcalık ısten-
sı için müsaade çıktığını, bu sefer yedi mektedir. 
adet çocuk gönderilmiş olduğunu ve 
bunların kabul huyurulması arz edil
mekte unun üzerine Hariciye Nezareti 
de bir takrir yazarak 23, Sırp Beyi'nin. 
bu Lahricatım Padişaha sunulmak üzere 
arz ve takdim kılmıştı. Ne surette emr-i 
ferman çıkacak diyerek şunları ilave 
ediyor; bunların içinde Sırp Beyi Alek
sandır'ın zevcesinin kardeşi ve onların 
a.krabasından biri olduğu, diğerleri dahi 
bütün rüesa-yı · millet evlad ve akraba
sından bulunduğu ihbar kılınmış olup, 
bu şekilde mutebaran eviadının bu 
mektepten çevrilmeleri politikaca ve 
onların düşüncelerinin ıslahı açısından 
bUyük menfaatler gerektirdiğinden bu 
dahi dikkate alınması, beyanıyla teskere 
yazıldı denilmektedir. Bu takrir Uzerine 
yazılan iradede bu tezkere-yi samiye ve 
zikredilen tahrirat Padişah'a sunulmuş, 
zikrolunan çocukların o şekilde rnekte
be gönderilmeleri ve bu şekilde mute
beran evladın Mekteb-i Tıbbiye'de ter-

YUNANLI VE EFLAKLI 
ÇOCUKLARlN TIP OKULUNA 
ALINMASI 

Mu'teberan çocuklarının Tıp okulu
na gönderilmesi Yumınlı çocuklarla de
vam etrnişdi. 1848 yılında Tırhala San
cağına tabi Ağırfe nahiyesi Kocabaşısı 
Panak.i Cibali ve Yenişehir'in muteber 
tüccarlarından Nikolo Gacu, Tırhala 
Mutasarrıflığına Rumca iki takrir gön
dermişlerdi. Bu takrirler doğrultusunda 
Tırhala ınutasarrıfı münip Paş_a ve ter
cüme odası halifesi Sami Efendi tara
fından müşterek bir taru·irat yazılmış
dı(24), Burada bu iki şa~sın Padişaha 
övaü ve minnettarhklariDl ifadeden 

b 

sonra, Panaki Cibali'nin 13 yaşındaki 
kücük kardeşi ve Nikola Gacu'nun 16 
yaŞındaki oğlunun Galatasaray'daki tıp 
okuluna alınması istirham edildiği ve 
milsade istendiği yazılmaktaydı. Bu 
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takrirde bu iki çocuğun azalannın tam 
ve şuurlu oldukları da ifade edilmektey
di24. Bu müşterek tabiirat üzerine yazı
lan irade tezk~resinde 25; Tırhala Sarr
eağına bağlı Ağırfe nahiyesi Kocabaşı
sı'nın küçük kardeşi Luis ve Yenişehirli 
muteberan tüccarın oğlu Espuru'nun 
eğitim görmeleri için Tıp okuluna ka
bul edilmeleri peder ve yakınları tara
fından niyaz olunduğu yazılmaktaydı. 
Bu çocuklar için irade istebjyordu26. Bu 
tezkere-i samiye ve z~kredileo tahrirat 
ve diğer evraklar Padişaha sunulmuş, 
durum Semahutlu Hekimbaşı Efendi ile 
yazışarak iktizasının İcrasına irade çık
mıştı25. 

1848 yılında Efiaklı ailelerin itibarlı 
çocukları da bu listelere dahil oldular. 
Daha önce Eflak tebadan üç adet çocu
ğun tıp okuluna gönderilmelerine mü
sade edilmişti. 1848 taribinde Saadetlu 
Foat Efendi bir kıta şukka yazarak bir 
Efiaklı çocuğun daha kabul edilmesini 
niyaz eylemişlercli27 . Mehmet Fuat mü
hürlü bu şukkada; Efiaklı tebadan üç 
çocuğun tıp okuluna gönderildiğini du
yan Eflak zabıtanından Mösyö Galins
];cu, biraderinin de bu okula kabulünü 
istediği yazılmaktadaydı. Eflak zabıta
nJlldan olan bu şahıs bir hayli vakittir 
Fuat Paşa'nın hizmetinde çalıştığı, do
layısıyla PadiŞahın hizmetinde bulumuş 
olduğundan ve kardeşihin de kabulünü 
pekçok arzu ettiğinden bu arzusunun 
kabulü için Fuat Paşa'nın aracılığını is
temişti28, Bu istek yazısı üzerine Padi
şaha irade tezkeresi yazılmış, Eflak za
bıtanı Galinsku'nun biraderinin tlp oku
luna alınmasına irade verilmişti29. 
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1851 yılında da mutebarın eviadının 
tıp okuluna gönderilmeğe devam ettiği
ni görüyoruz. Sernurtaş familyasından 
altı adet çelebinin bu okula alınması 
için yazışmalar yapılmışdı. Bu konuda 
yazılan irade tezkeresinde Semurt~ ai
lesinden altı çocuğun tıp okuluna alın
masının mümkün olup olamıyacağı tıp 
okulu Nazırına sorulmuş, ondan alınan 
cevap tezkeresi, daha önceki yazışmalar 
Padişaha sunulmuş, ira~e çıkmışt~0 . 

ÖGRENCİ SAYISININ 
DURMADAN .ARTMASI VE 
YATISIZ ÖG.RENCİ 
MESELESİ(1851) 

Mekteb-i Tıbbiye'ye alınan öğrenci
lerin sayısının artmasmın yanında 

1845-46 öğrenim yılından itibaren oku
la alınan yatısız öğrencilerin de fazla
l~ması birtakım sorunlar yaratıyordu. 
1851 yılında Mekteb-i Tıbbiye H~mba
rabane kışıasındadır ve mektebin Nazırı 
Ziver Efendi'dir. O sene Tıp okuluna 
devam eden müHizım (maaş almadan 
aday olarak gidip gelen) öğrencilerin 
miktan artıruşdı. Bu öğrenciler aynı za
manda yatısız idi. Okula gündüz gelip 
gidiyorlardı. Nazır Ziver Efendi kış 

aylarında bu çocukların okula gidip gel
melerinde zorluklarla karşıtaşacağını 
bildiğinden, bu durumu çözmek için 
tedbirler almak istiyordu. Haziran 1851 
de takrir veriyordu31 • Bu yazıda Mek
teb-i Tıbbiye mülazımlarının evleri ya
kın olanlar evlerine gidip gelmekteyse 
de kış mevsiminde bunların evlerine gi
dip gelmeleri zor olacağından, bir de bu 
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çocuklar çoluk çocuk makulesinden ol
duğundan vakitli vakitsiz evlerine git
melerinde mahsur olacaktu·, denilerek 
sorun ortaya konuyordu. Çözüm olarak 
bu aday öğrencilerden işe yarrunıyanlar 
uzaklaştuılacak, diğerlerine okulda uy
gun yer bulunarak geceleri okulda yat
maları sağlanacaktı. Bu çocuklar için 
demir karyola bulun.rrıası zor olacağı bi
l indiğinden "demir karyolasız 50 adet 
yatak takımı isteniyordu. Bunların ak
şam yemekleri içinde muvazzaf (yatı
lı,kayıtlı) öğrencilerin yiyecek tayina
tından kalıp amJ(ara geri teslim edilen 
paranın bir miktarı akşam yemeği için 
ayrılması düşünülrnekteydi. Mekteb-i 
Tıbbiye Nazuının bu istekleri Serasker 
Paşa'ya bildirilmiş oradan Padaişab'a 
gönderilmiş ve irade verilmişti32. Bu 
durtim ayrıca Nizarniye muhasebesin
den Mekteb-i Tıbbiye'ye yazılan ilmu
haberle de bildirilmişdi33. 

Yatısız öğrenciler o kış için emniye
te alınmışlardı. Fakat bu mesele ile be
raber çok daha önemli bir sorun günde
me gelmişdi. Bu da tıp okulunun kadro
sunun ve mülazun öğrencilerin gittikçe 
artması idi. Mekteb-i Tıbbiye Nazuı bu 
sorunları bildiren bir tezkere yazmış
tı34. Bu tezkereye birde öğrenci sayısını 
bildiren pusula ilave edilmişdi35 . Sorun 
şöyle ortaya konuyordu. Hekimbaşı İs
mail Paşa'nın Nazırlığı sırasında 

1847'de çıkan yönetmeliğe göre 18 Tıp 
Okulundaki öğrencilerin üçte ikisi 
Müslüman ve üçde biri Gayrimüslim 
olacaktı. Fakat o yıl 380 adet muvazzaf 
öğrenci mevcut olup, l20'den fazla mü
lazım öğrenci mevcut icli. Tıbbiye Ne
zareti mülazım öğrencilerin ayıklanma-

sı ve muvazzaflardan yer oldukça mev
cut mülazımlardan yerleştirilmesi kararı 
vermişdi. Bu mülazımların tamamı mu
vazzaflığa geçene kadar hariçten öğren

ci alınmayacaktı. Bundan böyle mevcur 
bulunacak öğrenci 380 muvazzafdan 
fazla olmaması için de tahclit konmuştu. 
Bu karardan sonra hariçten öğrenci 
alınmamış mülazımlar içlerinden işe 
yaramayanlar ayıklanmış ise de hali ha
zuda 70-80 mülazım vardı. Bu durum 
Padişaha bildirilip nasıl hareket edilme
si gerektiği sorulınaktaydı34. Ayrıca o 
yıl mülazımtarla beraber 459 öğrenci 
olduğu, bunun !53'ünün Gayrimüslim 
olması gerekirken 174 Gayrimüslim 
öğrenci olduğu, bu 21 adet fazlalığın ne 
yapılacağı da sorulmaktaydı. Bu yazış
malarda hem mülazım öğrencilerin 

çokluğuna hemde tıp okulu kuralına 
göre Müslüman gayrimüslim nisbetinin 
bozulduğu bildiriliyordu. Yazışmalarda 
altı çizilen esas meseJe durmadan çoğa
lan okul mevcudunu dikkat çekmekti. 

ERMENiLER ALINAN 
ÖGRENCİ SA YISINI AZ 
BULUYORLAR (1857) 

18 Şubat 1856 tarihinde Tanzimat 
Fermanının hükümlerini kuvvetlendiren 
ve genişleten Isiahat Hatt-ı Hümayun'u 
okundu. Isiahat Hattında bu konuyu il
gilendiren maddelerden biri Gayrimüs
limlerin devlet memuriyetleriyle mülki 
ve askeri mekteplere girebilmeleri idi ki 
Tıp okulu için bu zaten uygulanıyordu. 
İkincisi bütün cemaatterin ikişer mü
messille Meclis-i Va!a'da temsil ·edil
mesi kararı idi 36. Isiahat Fermanı 
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okunduğu .günlerde Mekteb-i Tıbbiye
'ye bir taraftan Gayrimüslim öğrenci 
alınması için ısrarlar devam ederken di
ğer taraftan okul idaı·esi öğrenci tahdidi 
ve ulman kararlan uygulamakla uğraşı
yordu. Bu sırada Ermeniler kendi öğ
rencilerinin sayısını az bulduklarını bil
direrek bir başka sorun yaratıyorlardı. 
Ermeni Patriği ve Ermeni millet Mecli
si ortak olarak 15 Haziran 1 857'de bir 
ar!za vermişlerdi 23 

Burada özetle "Mekteb-i Tıbbiye şa
kirdanından üçte ikisi İslam ve üçte biri 
ise teba-ı Gayrimüslimden bulunması 
nizmm olduğu, Ermeni Milletirlin mev
cut nüfusa isabet edecek şakırdarurı üç
te bir hisseden alınması lazım geldiği 
lıaJde mektepte 12 şakirt bulunduğu bu 
durumun, alınan öğrencinin milletinin 
nüfusuna nisbetle olmadığı ve bu du
rum Ermeni milletinin üzüntü ve ümit
sizliğine sebep olduğu" bildiriliyor nü
fus nisbetine uyularak alınınası için ira
de isteniyordu37.(EK3). 

Em1eni Patriğinin yazısı üzerine şa
daret Mekteb-i Tıbbiye'den nievcut öğ
renci miktarını ve bu konuda ne yapıJa
bileceğini bildirmesini istemişJerdi. 

Mekteb-i Tıbbiye mevcudunu resmi ya
zı ile bildirmişlerdi; 1857 yılında (o se
ne) mektepten mezun olanlar hariç 284 
İslam, 50 Rum, 19 Ermeni, 12 Katolik, 
19 Latin, I I Y ı.ıhud i, ll .S up, 2 Efiaklı 
toplam 408 öğrenci vardı3ı<. Bu listede 
görüldüğü gibi Ermeni löğrenci sayısı 
Patriğin yazdığı gibi 12 değil 19 idi. 
Ayrıca Mekteb-i Tıbbiye bu konudaki 
görüşünü de yazmışdı39. Görüş şu idi; 
Tıp okuluna alınae::ak öğrenci sayısı ve 
Gayrimüslim öğrenci sayısı konusunda 
en son 23 Receb 1271 (l2.IV.l855) ta
rihinde bir nizamname hazırlanmış
dı.Bu nizamnamede öğrencilerin üçte 
ikisi Müslüman ve üçte biri GayrimUs
lim denilmiş ve bu miktar "her milletin 
nüfus-ı mevcudesine nisbetle millet be 
millet tayin olunınayıp "genel olarak 
yapılmıştı. Bu konuda bir irade de yok 
idi. Bu durumda Mekteb-i Tıbbiye'de 

. . ·- . - .. · . .... ·-- . ..ı;,::ı-;;~~ 
~"-:'-ı!.#~~ (aıu~ ~~~--:-~ ... c(o.J-.. ~.-.;ooA-• .:J-.i~U ~~.t.~.ı._.;,1";.~ ·...;...:.C. 

ve İdadisinde bulunacak öğren
t:i sayısını 450 olarak hesap 
edilirse 150 Gayrimüslim öğ
rencinin 72 si Rum, 30 u Erme
ni, 16 sı Latin ve 16 sı Yahudi 
milletinden olması icab eder 
c.leniliyordu. Ayrıca "teba-yı ec
nebiyeden olup irade ile .Tıp 
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okuluna kaydedilenler bunlar
dan müstesna tutulması lazım 

·-~·- · - geleceği "görüşünü bildirmiş-: 

BELGE 3. Ermeni 1-'atrif~i ı·c J:.:mumi Millet Medisi"nin !erdi :w. 
Tt(' okulmw alınall ii,i1,renci saytS/lll az lmldllğllllll bildirir M k b . T bb" N t" b 
arl:wsı. B.O.A.irade Medisi VlJit1 No:/6519. e te -ı 1 ıye ezare ı u 

resmi yazıda bir başka akade-
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mik çözümü de gündeme getirmekten 
geri kalınamaktadır. Öğrenci sayısı ni
zamoamede bildirilen milletlerio nüfu
suna oranla ını yapılsın yoksa hangi 
milletlerden olursa olsun okula talip 
olan öğrencinin isLidar ve kabiliyetine 
bakılarak mı alıİısın denilmekteydi 40. 

Meclis-i Tıbbiye milletierin nüfusu
na göre öğrenci sayısını ayarlarken "her 
·milletin nüfus-u mevctıdiyesi için mek
tepte layıkıyla ınalumat yok ise de" de
mekteydi. Bu resmi belgelerin yanında 
bulduğumuz bordo ~enkli bir defterde 
Tıp Nezaretüıin bı.,ı konuda başvurduğu 
belge yeraltyor. Bu beş sahifelik büyük 
defterin başında Gayrimüslim milletie
rin nüfuslru·ını bildirir defter denilrnek
teydi 41 . Her sancağı Rum, Ermeni, Ya
hudi nüfusu bildiren ayrı ayrı listelerin 
yer aldığı bu defter, Sactarete diğer bel
ge!erle beraber gönderilmişciL 

Mesele Meclis-i Tarızimat'a getirilir, 
Tıp Meclisinde olduğu gibi burada da 
çözüm için çalışmalar yapılır. Neticede 
yazılan takdirde; Mekteb-i Tıbbiye'nin 
450 öğrencinin ISO'sinin Gayrimüslim 
olacağı fakat bunun nisbeti hakkında 
oizamnamede bir kayıt bulunmadığı 
zikredilir. Bu dağılımın acialetli olanı, 
nüfusa nisbetle olanı olduğu, fakat eski 
nüfus kayıtlarının emniyetli olmadığı, 
yeni nüfus sayımları ise neticelenme
miş olduğu bildiriliyor. Her milletin 
nüfusu kesin belli olunca gerektiği şe
kilde ilaveler ve çıkarmalar yapılmak 
şartı ile şimdilik miktar tesbit edilpüşdi 
42(EK4). Bu geçici usule göre Meclis-i 
Tanzimatta verilen karar şöyle idi; Rum 
55, Ermeni 40, Katolik 15, Latin 10, 
Yahudi 15, Eflak Boğdan 15 ·toplam 

150 öğrenci alınması uygun görülüyor
du 43. Bu durum üzerine yazılan irade 
tezkeresinde özetle ~öyle denir; Mek
teb-i Tıbbiye-i Şahane'ye teba-ı Gayri
müsliınden alınacak ~akirdan hakkında 
tutulacak geçici usule göre Meclis-i 
Tanzimat'tan alman mazbatada, Gayri
müslim mill€:tlerclen alınucak şakirdana 
dair tertip olunan pusulada gösterilen 
nisbetin bir geçici usul inihaz olunarak 
buna uygun hareket konusunda irade 
çıkmıştı 44. Böylece Mekteb-i Tıbbiye 
Meclisi'nde Ermı;:ni öğrencilerin sayısı 
30'a çıkarılması" uygun görülmüşken 
Meclis-i Tanzimat'ta bu sayı 40 a çı
kanlını~tı. 

RUMLAR DA ALINAN 
ÖGRENCİ SA YISINI AZ 
BULUYORLAR (1858) 

. Mekteb-i Tıbbiye'ye alınan Ermeni 
öğrenci sayısının arttırılmasından sonra 
Rum Patriği Sadaı·ete bir tezkere yaza
rak durumu protesto etmişti 45. 

17 .IV .1858 tarihli tezkereele özetle 
şöyle diyordu; " .. Mekteb-i Tıbbiye'ye 
Gayrimüslim talebenin alınması nüfusa 
nisbetle olmalıyken ve bu kararlaştınl
mış iken bu durum sonradan değiştiril
miş yeniden verilen adet Rum milleti
nin üzüntülerine sebep olmuştu. İstan
bul'a Tıp Mektebi'nde okumak için 
Rum milletinden birçok çocuk gelmiş, 
ayrıca Rum milletinin ni.ifusu Ermeni 
milletinden üç misli fazla olduğu elliet
le mektebe eski karara göre talebe alın
ması "için Padişahtan irade isteniyordu 
45(EK5). . 
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milielinden 30, Katoli.k,Yahudi 
ve Latin milletninden 46 öğ
renci alınmasmın doğru olaca
ğına kurar vermişlerdi 46

. 
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· ~~·· P.>.\.__.h~V.;p~.,. göre alınacak öğrenci miktarı 
. yazılmış ve bu\ sayılara Rum 

BELGE 4. Num f'ııtrıl..hcmı·.,utdı•uyu:tfcm Ttfl oku/ww u/ı- 'l l . · "b · · ... f ... b 
IlClll ii,~rı:m:i scıywm niijiıslcırıncı ,;s/ıı•t/1! olmadığım IJildirir mı etuıuı aıs-ı ~eessu ~ e-
tt!zkı:rl!.l'i. B.O.A. irudı: Hcıric:ivı: No:8481. yan olmuştu. Gerçı bunun mu-

. vak.kat" olduğu yazılmış ise de 
Rum milletinden Tıp Okulunda 50 münasip bir şekilde neticeye bağlanma

öğrenci varken, tıp okulunun bir sene sı istenmişti. Bu mesele üzerine Meclis 
önceki yaptığı ayarlamada 72 öğrenci de "tebaa-yı şahanenin başka memle
olması lazım geldiği bildirilrnişdi. Mec- ketlere gitrneksizin Padişahın memleke
tis-i Tanzimat bu miktarı ayartarken 55 tinde tahsil-i ulum ve fünun eylemleri
Rum, 40 Ermeni v.d. gibi bir rakarn nin faydalı işlerden olduğu .. bir kere 
koymuştu. Rum Patriği bunu reddedi- daha belirtilmişti. Meseleye çözüm bul
yordu. Aslında yeni ayarlamada Rum- mak için öğrencilerin toplam rniktarırun 
lardan eskiden alınan miktardan 5 öğ- 600 e çıkarılması düşünülmüş ama 
renci fazla alınacak olduğu halde eski mümkün olanuyacağı için vazgeçilmiş-
onının istenmesi, Ermenilerle arasında- · di. lleride yapıtucak nüfus sayımı ile 
ki farkın çok az~ indirilmesinden kay- doğru nisbet bulunana kadar bir nisbet 
naklaruyordu. Bu durum onları rahatsız tayin edilmişdi. Kararda; hem Rum 
ediyor ve nüfus olarak Ermenilerin üç milletini memnun e[mek hem de geçen 
katı olduldarı beyan ediyorlardı. Red- sene verilen kararı tamamen değiştir
öetmelerinden esas mesele bu idi. meyerek, gerek E;rmeni milleti ve gerek 

Bu sefer de durum Mekteb-i Tıbbi
ye'ye havale edilir. Mekteb-i Tıbbiye 
bu sefer Gayrimüslim milletlerinin nü
fusunu gösterir ulaşabilecelderi en doğ
ru kaynağı aramış ve Evdicin isimli ya
zarın bu konudaki telifalına bakarak 
Rum milletinin alubuçuk milyon, Er
meni miUetinin iki milyon olduğunu 
görmüşler ve neticede Merkez-i Şark.iy
ye tabi Rum milletinden 74, Ermeni 
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diğer milletierin nail oldukları "atufet-i 
seniyyeden mahrum olmamaları" için 
bir orta yol bulunmuştu.(Ba.k.EK6). 
Meclis-i Tanzimatın aldığı bu karara 
uygun olarak irade çıkmıştı. Burada, 
Rumların russesine 19 öğrenci ilavesiy
le 74 olacak, Ermeni sayısı 30 a indiri
lecek, bu arada nisbeti bozmamak için 
Müslüman öğrenci sayısına 38 ilave 
edilecekti 411 
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BULGARLAR DA 
KENDİLERİNDEN ÖGRENCİ 
ALINMASINI TALEP 
EDiYORLAR (1858) 

Rum Patriğinin layihası üzerine 
Meclis-i Tanzimat karar alır iken ortaya 
bir başka sorun daha ç.ıJ<.mışu; "Bulgar 
tebaanın maruflarından bazıları kendi 
hemşehrilerinden dahi şak.ird atmmak 
üzere aerek tahriren ve gerek şifahen 
istida :tmekte idiler"49. Bulgarların is
teklt~rini sıldaştı~alan Meclis.'de bu
nunda çözüme kavuşturulmasını gerek
tiriyordu. Bu durum meclis de görüşü
lür ve bir yol aranır. Neticede Bulgarla
rın Rum mezhebinden bulunmaları do
layısıyla milletierin nüfusuna göre ya
pılan düzenlernede Rumiara ayrılan 74 
öğrenci kadrosunda Bulgarlardan da 
öğrenci alınması uygun görülür. Bu 
kadroya dahil edilecek kontenjanın ne 
kadar olması gerektiği de tartışılmış ve 
neticede 15 Bulgar öğrencinin Rum 
mezhebine ayrılan kontenjandan alın
masına karar verilmiştir 50• 

15.IX.l858 tarihinde Bulgar milleti
nin ileri gelenlerinden 82 kişinin mü
hürlerini bastığı gayet gösterişli bir te
şekkürname gönderilmişdi. Burada; 
Bulgar milletinden de tıp okuluna öğ
renci alınması P.adişahın ilisanı olduğu
nu kabul edip minnettarlıldarını ifade 
ediyorlardı 51 . 

BELGE 5. IJulgur millt'lindeu 82 iint'mli 
şulısm miilıiirledifii teşt:kkiir için yu:ıluıı mulızur 
.B.O.A. irade Huriı:iye No:8fı70. 

DAR-I ŞÜRA-YI ASKERi 
OLAYA EL KOYUYOR 

Tıp okuluna Gayrimüslim milletler
den alınacak öğrenci miktarı Tanzimat 
Meclisi'ni sık sık meşgul ediyordu. Bu 
nisbetin nüfus sayımiarına gör:e yapıl
ması gerekiyor ve güvenilir denilen nü
fus sayımıarına da pek güvenilmiyordu. 
O yüzden "ileride nüfus tahriı·i ile doğ
ru nisbet üzerine talebenin beynelmilel 
taksimine bakılmak üzere" ibaresi ko
nularak eldeki sayımıara göre nisbet 
tesbit ediliyordu 52. 5 Eylül 1858 tari-
hinde Meclis-i Tanzimat'ın aldığı karar
la Tıp okuluna alınacak öğrenci sayısı

na son bir şekil veriliyor ve irade çıkı
yordu. Buradaki karara göre Rumlardan 
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74 öğrenci (bunun 15'i Bulgarlardan 
olacaktı), Ermenilerden 30 öğrenci,di
i!er m i ll etlerden 46 öğrenci olacaktı 
s:ı.Mesele burada bitmemişt i . Aynı ta
rihlerde Dar-ı Şura-yı Askeri toplanarak 
bu meselenin kendi esaslım dahilinde 
kesin bir çözüme kavuşturulması için 
çalışmalar başlamıştı 54 

• • 

Bu görüşmelerde üzerinde durulan ıki 
önemli sorun vardır. Birincisi Serasker
line baölı tıp okulunda halen öğrenim 

Q b 

görenler daha önceki senelerden fazla 
olduğu ve her sene de yeniden daha faz
la öğrenci almarak bu kontenjanların gi
derek artması idi 55 . Mekteb-i Tıbbi
ye'nin başlangıcından itibaren alınan 
öğrenci sayısına baktığımız zaman bu 
gittikçe artan ve tahdit edilmesi zorunlu 
olan öğrenci mevcudunu görmemiz 
mümkün oluyor. 1827-28 senesi 80 öğ
renci, 1828-29 senesi 1 17 öğrenci, 
1829-30 senesinde 120 öğrenci, 1830-
31 senesi 120 öğrenci, 1831-32 senesi 
120 öğrenci, 1832-33 senesi 120 öğren
ci, 1833-34 senesi 220 öğrenci, 1834-35 
senesi 222 öğrenci, 1835-36 senesi 239 
öğrenci, 1836 senesi 239 öğrenci,1837 
senesi 209 öğrenci,l837-38 senesi 209 
öğrenci, I 838-39 senesi 209 öğrenci, 
1839-40 senesi 237 öğrenci, 1840-41 

.~enesi 235 öğrenci sıı. 1842-43 senesi 
34 ı öğrenci (303 Müslüman, 38 Hristi
yan), 1843-44 senesi 376 öğrenci (300 
MüslUman,76 Hristiyan) 1845-46 senesi 
400 öğrenci, 1847-48 senesi 380 öğren
ci (269 Müslüman, 82 Hristiyan ve 29 
Musevi)59. 185 ı senesi 459 senesi (285 
Müslüman, 174 Gayrimüslim)34

• 1857 
senesi 408 öğrenci (284 Müslüman, 124 
Gayrimüslim)34 1858 senesi 450 öğren-

ci (300 Müslüman, 150 Gaydmüs
lim)46. Burada ıahdit edildiği -söylendiği 
halde bu sayının da üzerine çıkıldığı 
belgelerden biliniyor. 

İkinci sorun ise Tıp Okulundaki 
dersler için yenidt!'n birçok hoca tayin 
olup, hocaların miktarının gittikçe ar
ttığı idi Sfı. Bu iki durumun Seraskerliğe 
pahalıya maloluğu sebep gösterilerek 
mesele yeni baştan görüşülecektir. 

Bu arada Tıp Okulu~un öğrencile
rinden bazıları " ... o sene ilaveten tahsi
line memur olduklan fenlerin ulum-ı 

tıbbiyeye taalluk olmadığını, böyle 
derslerin okutulm~tsıoın beyhude vakit 
kaybı olduğunu .. " beyan ile kazan kal
dırmışlardı . Bu olay da askeri idarenin 
meseleye kesin çözüm getirmek için ça
lışmalar yapmak gerektiği düşüncesini 
kuvvetlendirmişti(54 ). 

Seraskerliğin Tıp Okuluna alınacak 
öğrencinin tesbit ve tahdidi için ortaya 
koyduöu esus su idi; OrdO-yi Hümuyun o • 
alayları ile merkez ve mevki hastanele-
rinde kaç tabib ve eczacı bulunması ge
rektiği ve bunların eksikliğinin tamarn
larıması için her sene Tıp Okulundan ne 
kadar tabib, cerrah ve ecz.acı yetiştirilip 
verilmesi lazım geleceği tesbit edilecek
ti. Bu tesbite göre kaç öğrenciye ihtiyaç 
var ise o belidenecek ve bu bir nizama 
bağlanacaktı. Sayılıu·ı durmadan mtan 
hocalar için de şöy le düşünülüyordu; 
Tıp Okulunun önceki uygulamalarında 
Avrupa memeleketlerindeki gibi iki üç 
dersi bir hoca tedris eLmekte iken sonra
ları bilakis her bir ders için iki üç hoca 
tayin olunuyordu. Bu sebepten Seras
kerli~in ödediği hoca maa~;ları birkaç 

Q ~ > 
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misline çıkmıştı. Bunun çözümü verile
cek dersler için, gerçekten lüzumu olan 
hocaların yeniden tesbiti ve tayini ve bu 
sayının "daimi olmak üzere talıdidi" uy
!!uıı !!Öri.ilüyordu 54 . 
~ ~ 

BELGE 6. Dur-ı Şiiru-ı Askeri'nin ılurmuclwı 
arf(m iijirL'IId suyısmı lafıdil kouulmusı. için 
uldı.~ı kururlun hildirir le:kım:si. B.O.A.Irude 
Dafıiliyl' No:27458.3-Emu•ni Pulri,ifi ve Ermeni 
Mil/ei Mt:c:lisi'niıı Tıp okıı/una alıllllll ii,ifrem:i 
.wyısım uz lnıldu.ifunn /ıildirir arfzası. 

B.OA.irade Medisi Vü/ü No:/6519. 

Dfu-ı ŞOra-yı Askeri bu çözüme şöyle 
ulaşacaktı; bu mesele için Şura daire
sinde bir "komisyon-u malısus"teşkil 
olunacaktı. Bu konusyona Meclis-i Ali
i Tanzimat azasından devletlu İsmail 
Paşa ve Maarif-i Umumiye Nazırı Ve
kili Saadetlu Hayrullah Efendi ve Sere
tibba-ı Hazret-i Şehriyari Saadetlu salih 
Efendi seçilmişlerdi. Bu komisyona 
Mekteb-i Askeriye Nazuı ile Meclis-i 
Tıbbiye'den icab eden hocalar ve Hassa 
Ordusu hastanelerinde ve Dersaadet 

Ordu-yi Hümayun hastanelerinde bulu
nan ve Tıp Okulundan mezun olan ser
tabibler de dahil olacuklurdr. ~u komis
yon haftada iki üç defa toplanacak ve 
bu konuda bir k<u-:m.ı varacaklardı. Bu 
karaı- üzerine bir nizanıname kaleme 
alınacaktı. Ahmm bu kanırlar 26 Eylül 
1858 de yazrtarak Padişahtan irade so
rulınuştu. 8 Aralık 1858 taribinele de 
balısedilen hususlar ve Dar-ı Şura'nın 
mazuratı uygun göri.ilınüs olup icabına 
başlamisın diyeı:ek irade. verilmişti 57. 

Bu komisyonda yeralan Meclis-i Tanzi
mat azası İsınail Pa~a Mekteb-i Askeri
ye Nazırı Derviş Paşa, Maarif-i Umu
miye Nazırı Vekili Hayrullah Efendi ve 
Seretibbu Salih Efendi memur olacak
lardı. Burada Mekteb-i Tıbbiye Nazırı 
Cemalettin Efendinin olmaması dikkat 
cekiciclir 60. 
> 

Komisyonun çaJı~maları hakkında 
ve bu konuda bir niz<mıname hazırlayıp 
hazırltınmadığı konusunda ki belgelere 
henüz erişemedik. 

SONUÇ 

Türkiye'deki TJp eğitim tarihi konu
sunda bilgi veı-en makalelerde "184 1 
yılından itibaren Reaya'dan öğrenciler 
de tıp okuluna alınmağa bu~landı" cüm
lesini okuduğunıuzda bunun önemli so
runlar yarattığını düşünmeıniştik. Bu 
konudaki belgelere rastladıkça bu me
selenin zannettiğimizden daha çok 
promlemleri de beraberinde getirdiğini 
gördük. 

Tanzinıatın il<mı ile, imparatorlukta
ki Gayrimüslim milletiere verilen hak
ların bir uzantısı olarak Mekteb-i Tıbbi
ye-i Şahane'ye de Reayadan öğrencile
rin alırunası kararı çıkmışdı. Serasker-
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likte ve Meclis-i Tanzimat'ta birçok 
yeLkiJi bu kararın uygulanamayacağı, 
farklı dinden ve yaşam biçiminden öğ
rencilerin birarada eğitim görmesi ve 
yatıp kalkmasının mümkün olamıyaca
aı fikrinde idiler. Belgelerden görebil
diğimiz kadarıyla Mekteb-i Tıbbiye 
Nazırı ve Hekimbaşı Abdülliak Molla 
burada büyük bir sorumluluk alarak bu 
öarencilerin birarada eğitilebilecekleri 

o • 
ve bunu kendisinin başaracağını ıfade 
etmlşdi. Bu önemli sorumluluğun arka
sında Sultan'ın bir emri var mı idi bunu 
bilemiyoruz. Seraskerliğin ve Meclisin 
bu sorumluluğu Mektebin Nazırına bı
rakarak rahat bir nefes aldığını belge
lerde farkedebiliyoruz. 

Farklı dinlerden öğrencilerin birara
da barındırılrnasında çıkan sorunlardan 
biri herkesin ibadetleri için mekan ay
rılması idi. Tıp Okulunda eskiden beri 
öğrencilerin ibadetleri için bir mescit 
veya cami olduğunu biliyoruz. Yahudi
lerin ibadetleri için bir yer ayrıldığını 
gördük. Bunun.gibi diğer din ve mez
hepler için de bir yer ayrılmış olmalı 
idi. Ayrı dinlerden öğrencilerin çıkan 
aynı yemeği yemedikleri gibi, kendileri 
için yemek yapacak ahçı ve hizmet ede
cek kalfa da talep ediyorlardı. Yapılan 
yemeklerde klfllanılan et ve yağın dahi 
aynı yerden alınmaması gibi ayrıntılar 
için de kararlar çıkıyor, bu sebeplerle 
alınan hizmetlilerirı ücretini de Seras
kerlik ödüyordu. Mektebin Nazırının 
bu farklı milletler ve farklı dinlerden 
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak 

için ne kadar çaba gösterdiğini tahmin 
edebiliyoruz. Bunların yanısıra Lıp oku
luna "itibarlı''ve "politikaca uygun" öğ-

80 

rencilerinde alınması emri uygularımış
tı. Bunlar itibarlı ailelerden oldukların
dan "sefalet çektirilmemesi" üzerine 
emirler veriliyordu. Bu emirlerin nasıl 
uygulandığını bilemiyoruz. 

Mekteb-i Tıbbiye Nazırı bütün bu 
istekleri yerine getirip, başarı ile netice
tendirirken kendini Reaya'nın nüfus ya
nşının içinde buluyordu. Tıp okuluna 
Reayadan alınacak 150 öğrencinin mil
letierin nüfusuna nisbe~le olması ~n 
mantıklı çözüm olduğuna karar verıl
mişti. Ama burada büyük bir sorun çı
kıyordu. Elde güvenilir nüfus sayımı 
yoktu. Her millet kendi nüfusunu çok 
gösteren sayımlar ve neticeler öne sü
rüyordu. Bu büyük imparatorlukta sa
yım yapılıyor ama bunların doğruluğu 
konusunda da şüpheler yaratılıyordu. 
Bu sebeple alınan kararlarda hep "doğ
ru nüfus sayımı olduğu zaman düzeltil
mek şartı ile" ve "geçici olarak" ibare
leri konuluyordu. 

Ermeni milletinin önce davranıp nü
fusuna nisbette fazla öğrenci kaydettir
me kararı, Rumların tepkisine yol açı
yordu. Rumlardan alınacak öğrenci sa
yısı düzeltilirken , uzun zamandır Mec
lisi baskı altında tutan Bulgar yetkilile
rinin istekleri için çözüm bulunuyordu. 
Bu yazışmaJar, kararlar, düzelemeler ve 
neticede yapılan hesaplamalar çoğu za
man Meclis-i Tanzimatta kabul edilme
yip, adaletli davranmanın üzerine "Rea
ya-'yı memnun etme" kaygısı ağır bası
yordu. Bu kararlar neticesinde öğrenci 
alma kısıtlamalarma rağmen Lıp okulu
nun nüfusu giderek arLıyordu. 

YENi TIP TARIHi ARAŞTIRMALARI- 1, 1995 



Dar-ı ŞOra-yı Askeri olaya el koy
duğunda; öğrencilerin sayısının giderek 
artması, Müslüman ve Gayrimüslim 
öğrenci nisbetinin bozulması sorununa 
bu· de durmadan artan hoca sayısı ilave 
edilmişti. Tıp Okuluna kaydedilen öğ
rencilerin "seçilmesi" artık mevzu bahis 
değildi. Hangi milletden kaç öğrenci is
teniyorsa tesbit ediliyor o millerin tem
silcilerine bildiriliyor V~ O sayıda ÇOCUk 
tıp okuluna gönderiliyordu. Bir seferin
de Mekteb-i Tıbbiye Nezareti, Gayri
ınüslim öğrencilerin sayısını tesbit 
ederken Akaderı\ik çözümü de teklif 
ediyordu; " ... milletierin istekli olan öğ
rencilerinin istidat ve kabiliyeri esas alı
nanlk .. " yapılması. Bu çözüm o sıralar
da dikkate alınamıyordu. 

Dar-ı ŞOra-yı Askeri bu durumda ar
tan nüfusun çok pahalıya mal olduğunu 
sebep göstererek tesbit ve tahdit işine 
girişdi. Bu meseleye iyi bir çözüm ge
tirmek için planlı bir şekilde hareket 
edilecekti. İlk iş olarak Osmanlı İmpa
ratorluğundaki bütün ordu hastanelerin
de kaç tabib, cerrah ve eczacı bulunma
sı gerektiği tesbit edilecekti. En sonun
da da Tıp Okuluna bildirilecek ve o ka
dar yeni öğrenci alınacaktı. Bu kararla 
Tıbbiye'nin kuruluş amacı göz önüne 
alııuyordu. Bilindiği gibi Askeri Tıbbi
ye'nin açılış gayesi (henüz sivil tıbbiye 
açılmamıştır) itibarlı öğrencilerin Avru
paya gitmeden daha ucuza okuyacakları 
bir tıp okulu tesis etmek değil, ordunun 
ve askeri hastanelerin ihtiyacı olan ta
bib, cerrah ve eczacı yetiştirmekti. 

Dar-ı ŞOra-yı Askeriye'nin bu se
beple kurduğu komisyon ne kadar çalış-

mışdı ve ne neticeler almıştı. İstekieri 
doğrultusunda nizarnname çıkmışmıy
dı. Tıbbiye mevcudunda ne gibi deği
şikJikler olmuştu. Seraskerliğin istediği 

gibi hocaların yeniden düzenlenmesi 
uygulanmışnuydı. Bütün bu sorular he
nüz çözülem~di. Bu durumu yeni bel
gelere ulaşıldığında görebileceğiz. Bil
diğimiz bir şey var ki 1857-58 yıllarm
da bütün bu tartışma ve mücadeleler 
devam ederken Mekteb-i Tıbbiye'nirı 
bir başka odasında, bir grup öğrenci ses
sizce "Türkçe tıp eğitimi" için çalışına
lar yapıyorlardı.Tıp Okulunun memle
ketin geçirdiği tarihsel dönemeçleriri 
yükünü taşıyan bir kurum olduğuna bu 
meselede birkere daha şah.it oluyoruz. 

EKLER 

EK-1 Reayadan öğrenci 
alınmasını bildirir İrade tezkeresi 

İrade Dahiliye No 1422, 22 Za 1256 
(16.01.1841) 

Seniyyiil~lıimemô Kerfmii'ş şiyemô 
Devletlll İnôyetlu lwfetlu übbehetlü 
Efendim Hazretleri 

Mekleb-i TtfJiıiye-i Adliye-i Şaha
ne'de elfali miizlimin tahsi/i .fi"iniimt /ıi
kemiye elmekte olduklan misullu rea
yayı Devleti Aliyeden evlad1111 hila tna
aş mektebi mezkure yazdmuak isteyen
ler olur ise senede iki defa iltsan huyu
ntlan elbisenin ı•e .vevmiyee ila olunan 
tayinatın balıalanlll lıini ra/ırirde peşi

nen ve beher sene mar! iptidasmda gü
zeşte eyyam /ıesab olunarak lamamen 
vermek ve kaffeyi nizamatt mektebe da-
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hi/ olarak şeraiti laztmesi icra olun
mak iizere ruhsar ira olımmast istizam
na dair Seretibbay1 Cenabı Cihandari 
Semahathi Efendi Hazretlerinin bir kı
ta rakrir geçen gece haneyi acizide akd . 
olunan Meclis-i Has da lede'ı-tezekkür 
efendi-i miişaruni/eyhin inlıasz vechile; 
o maku/e seki ve /isan aşina reaya ev
/admdan dahi kendi talepleri ve şeraiıi 
muharrere ile mektebi mezkure şokir
dan alındığı halde sayeyi şevketvayeyi 
şahanede az vakit içinde birçok haz1k 
tabib ve cetTah ispençiyar yetişip en
vayı fevaid ve metıafiyi mucip ve her
minvali muharer ruhsat itası münasip 
olacağı el-yevm bu maku/e reaya ço
cuktan burada mektep/er olmaması ci
hetiyle Avrupa ya gönderilmekte ve bir 
takım masarıf olunmakta olduğundan 
lu1ıır bu vesile ile o maku/elerin 
emam/iki ecnebiyeye gitmelerinin dahi 
bö·az önü kestiritmiş bulımacağı yad 
ve tezkar olunmuş ve zikr olunan takrir 
manzuru ali buyuru/mak üzre nıersul 
su-yı samileri kıltnmış olmağla ber
nıucib-i takrir icabwın muvafık-ı 

irtıde-i seniyeyi lıazreti şahane buyuru
Lur ise işarı menuu-ı himem-i behiyye
leridir efendim. 

EK-2 Mekteb-i Tıbbiye'ye alınan 

Yahudi Öğrenciler için gereken 
eleman ve istekleri bildirir İrade 
tezkeresi 

İrade Dahiliye No.8269, 18 Za 1263 
(28.IX.I847) 

Atufetlu Efendim Hazretleri 

Yehı1d taifesinden bô.~İradeyi Seni~ 
yeMekıebi Tıbbiyeyi Şahaneye almmış 

82 

olan yirmidokuz nefer çocuk/ann umu
ru lazımelerini resviyee etmek ve ~aam
laruıı tabiı eylemek iizere milletlerin
den ka/fa tayin olunan Refai/ ile aşçıya 
henüz maaş tahsis kılmmadığmdan 
mektebi mezburda nıiistalıdem binbaşı 
doktor Emin Efendi ve Salih Efendinin 
geçende vukuu memuriyetlerinden do
layı miinhal olan maaşJ.aruıdan gayr-i 
ez tahsis ·kurur mevkuf bulunan 
dokuzyüzyirmibeş kurt{Şlln ikiyüzelli 
kuruşıı salihal Teşrinidve/i iptidasın
dan itibaren mersımı Refaile ve yüzelli 
kuruşu dahi aşçı merkımza bil tahsis 
mtı'adasımn kemakcm nizanıiye hazine
sinde tevkif kılmması ve mersumlara 
verilecek sade ya,~a bedel zeyd yağı 
itast ve talım tayininin dalıi Yahudi 
kasstıbı tarafmdan miibayaa ve iştira 
olunması Saadet/u Hekimbaşi Efendi 
Hazretleri tarafmdan ba takT·ir inlıa 
alımmuş ve ol vec:lıle icray1 iktizası 

Dar-i .Şurayı Askeri ve nezdi Samiyi 
Seraskeriide tensip kılmmış olditğun
dan cesviyeyi icabı istizanına dair ma
sarifat Nazm Saadetlu Beyefendi Haz
retlerinin bir kıta takdiri takrir-i mez
bur ile beraber mcmzuru ali buyurul
mak için arz ve takdim kılmmış ol
mağla muvaftk İrade-i Seniye-i Hazreti 
Şahane buyuru/ur ise bermucibi takrir 
icrayı nazır.- ı müşarileyhe hava/e olu
nacağı beyanıyle tezkereyi senaveri 
terhim kılındı Efendim. 
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EK-3 Ermeni Patriği ve Ermeni 
Millet Meclisinin Alınan Öğrenci 
Sayısını Az Bulduğunu Bildirir 
Arizesi 

milleti acizanemiz hakkında nisan tak
dimeyi lutıif ve merlıanıet buyuru/ması 
babmda ve herhalde emru ferman Jıaz- · 
reti menlehul emrindir. 

irade Meclisi V ala No. ı 6519, 19 Ş 
1273 (15.IV.l857) 

Marıızu Çakeri Kenıineleridir ki; 

Mekteb-i T1bbiye'yi.Şalıanede b~ılu-
nacak şakirdanuı siiliisam milleti Isla
miyeden ve sillüsü da/ıi tebayı gayrı 
miislimeden bulwınıas1 nizam1 mukare-
ri iktizasından olduğu ve zikr olunan 
siiliis /ıisseden mH./.eti acizanemizin nü
fus-ı mevcudesine göre nisbet koide
since isabet edecek şak!rdanm tama
mıyle alınması lazını geldiği halde el
yevm mekıebi mezkurda milleti aciz~-. 
nemizden her ne sebeple ise fakat onıkı 
şakird bulunmuş olduğuna ve tebayı 
gayrimüs/imeden sair mekatibi Şaha
neele bulunacak şakirda.nw nüfusu 
nıevcudeye göre nisbet koidesince su
reti alm dahi merhamet efzayı siinuh 
ve suclur buyuru/an iradeyi seniyeyi 
Hazreti Cihanhani iktizayı alisinden 
bulımduğıma binaen zikr o/ıman Mek
teb-i Tıbbiye'yi Şalıanede alız huyurul
makla olan şakirdanm nisbet kaidesi 
iizre alınmayarak bu lütfi telilee rama
miyle mazhar .olunamaması milletce 
me'yusiyeti müeddi olduğundan muva
fıkı emir ve iradeyi Aliyeleri huyurul
duğu haldeMekteb-i Tıbbiye'yi mezku
reye dahi bermuc:ibi nizanı alınması 
ınııkarer olan siilus hisse şakirdamn 
nizarn ve emsaline tevfikan tebayı gay
ri miislime beyninde nisbet kaidesi üz
re taksim ve ita olunmasıyle bu yiizdell 
dahi icrayı müsavat ve hakkaniyet ve 

EK-4 M eclis-i Tanzimatın .... 
Ermeni Oğrenci Sayısı 
Konusunda Görüşünü Bildirir 
T ezkeresi 

İrade Meclisi V ala N o. ı 6519, 27 Ca 
1273 (9.Vll. ı8~7) 

Mekteb-i Ttbbiye'yi Şahaneele b~tlu
nacak şakirdanın siilüsam milleti Isla
miyeden ve siiliisü dahi tebayı gayri 
miislimeden bulunması nizamt iktita
sından olduğwıdan ve zikr o/ıman sii
lüswı dahi Jıer sınıf tebayt şahanenin 
nüfusu ~nevcudesine nisbet/e alınması. 
lazmıgelir iken herne sebeple mebnı 
ise el Jıaletii lıazihl Ermeni milletinden 
oniki şakird mevcud idülfiinden balıis/e 
bit /iitfı eelil-i lıaıreti Padişahiden his
selerine isabet eden mikdar neferili ta
mamıyle mektebi mezbure çırağ buyu
rulmasma dair Ermeni Patriği ve Mil
let Meclisi tarafından takdim olımup 
Meclis-i Ali-i Tanzimalfa lıavale huyu
rulan bir kıw takrir tezkereyi Samiyi 
Sedarer: pentılıileriyle Ttbbiye N ezare
li behiyesine irsal ve keyfiyel .istifsar 
olunmuştur. Ne z(ll·eti müşarunileyha 
tarafmdan varid olan c:evapda vakıa 
mektehi mezburda bulwıan talebenin 
süliisant e/ıli İslamdan ve siiliis-i diğeri 
tebayı gayri miislimeden olmast nizarnı 
iktaıasmdan ise de bu siilüsiin sunufi 
tebayt şalıaneye suret/i taksimine dair 
bir giina serahat olmadığı ve sayeyi 
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şevketvayeyi Jıazreti şahaneele mektebi 
mezkur sıuwft 11hbiye ve idadiyesinde 
şimdilik dörtyiizelli şakird bulundu
'~undan bunım siiliisii olan yiizelli nefe
rin swwft teluıyı şahaneye tevecciilzle 
tensip olunur ise ol suretle taksim etti
riimiş ve ba iradeyi seniye alımnokta 
olan ecnebiler miistesna /Litulmakta 
idi,~i beyan ve işar alımmuş olmakla 
keyfiyel miyône-i acizanemizde lede't 
tezekkiir bunda asıl hakkaniyet ve ada
let lıersuuf teluıyı şalıanenin niifus 
mevcudeleri mikdamıa nisbet/e hisse
sine kaç nefer isabet eder ise o millet
den ol mikdar şakil·d olmması kaziyesi 
ise de atik nüji1s defterleri pek de em
niyet balış olamadığmdan bi -mannilıf 
teala sayeyi muvaffakiyet-vcıyeyi lıaz
reti miilkdaride talıriri niijus-1 umumi 
maddesi derdest idii~iinden /zer mille
tin mevcud-u salıilli meydana çıktıkdan 
soiıra icaln vechile ilave ve renzil kılm
mak şartı ile şimdilik dörtyüzelli nefer 
şakirdin siiliisii olan yiizelli neferin mi
teli gayrı miislimeye suret-i tevzüni 
miibeyyin tertip ve wsvip kılman pusu
la zikr o/ıman takrir ve evrakı miirefer
ria ile leffen ((lkdim kılmmış olmağla 
muvaftk iradeyi seniyei sadaret pena
lıileri buyuru/cluğu halde tahriri umu
mi hitamından soıu·a verilecek karara 
de,~in bu nisbet bir usulu muvakkat iui
haz olunarcık mi!ktebe şakiı·d a/md1kça 
buna telifik-i hareket olunması ve ba
Jradeyi seniyeyi miilklıane ecnebiden 
şakird atmması icab ettikele dalıi onla
rm kemafi's-sabık miistesna tutulmasi 
hususlartn/ll nezareti miişarunileyhaya 
havalesiyle ic:abt kaydı riiesayı milel-i 
gtıyrı miislimeyee dalıi beyam hal kt-
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lınması babwda emruferman lwzreti 
menle/wl emrine/ir. 

EK-S Rum Parikhanesinden 
Yazılan Rum Milletinden Alınan 
Öğrenci Sayısını Az Bulunduğunu 
Bildiren Ar ize. 

İrade Htıriciye N o.8481 , 3 N 127 4 
(17.N.I858) 

Manıw Çakerlerid)ki; 

Veli-nimeti bi imlinwllmiZ zat1 şev
ketsimalt hazreti şalwnenin :iri cenalı1 
atıfeli seniyeleri biılwıan .wnujiı telıayı 
miiliiklwneleri lwkkmcla kiilliiveym şa
yan verayegô11 buyurulmakw olan 
bunca inayal-I bi gayatl aliyesinden bi
risinin dalıi Mekteb-i Ttbbiyeyi Şalw
nede milleti ac:iwnemi: neferatmdan 
alm talebe ve talısili ulımı ile Devieli 
Aliye ve milletin beyninide şerejinend 
olması babmda usul ve nizam-ı lıose
neye vaz ile icrası lwsusu milleti acize
nin bir iftilıan miistakillesi olduğu maa 
teşekkür sui)U şamı ediyeyi mefruzenin 
takdimiyle iktifa olumnakda ve leffen 
takdimi lıakıpayı cilileri ktltnC/17 bir ktta 
layı/w mealinden dalıi ke)1iyer muhôtt 
ilmi alileri buyurııluca,ift iizre işbu mu! 
alıı-ı talebenin evaili nizam ve kara
rında milleti aciziden alınacak neferat 
lıakkmda cesamet-i niijiı.w:a nisbet itti
haz ile kararlaştmlmış olan miktann 
nwalı/ıaren tevi,l adedi imaresi milleti 
acizinin esefi ımıwııisini muc:ib olmuş 
ve karart sabık iklizasmda imtihandan 
sonraca dalıili mekteb olmak iizre me
ma/iki nıalısurede1i miiteaddat kesall 
Deraliye'ye Jeiıarid ederek mımtaz1n 
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inayeri aliye hulıuıdulfundan ve sayeyi 
adalet-vayeyi lwzreti şahaneele mema
liki malısure-i nıiiliikanede miistezil-i 
emn ü aman olan milleti ac:iii nüfusu 
Ermeni milletine nisbeten iiç kat ziya
deli.~i bitlundu.~u rehin diitbeyi beda
lıer olmaktclll naşi mekrebi mezkurım 
karan salııkı ikriwsuıc.:a ve usulu itta
Jıaza miiptegasmc:a cesamet miktarı 
·nüfusuna nisbeten ,;ıillerimizden ol 
miktar talebenin alızı lıususwıa nıiisa
adeyi ralıim-adeyi seniyenin sezavar 
ve bu babda milletimizin nıiiceddeden 
gw·iki minnet-i -J;_işumar huyurulması 
babında ve lıerlıalde emruferman lıaz
reli menle/wl emrindir. 

Ek-6 Rum Milletinden Alınan 

Öğrenci Sayısının Az 
Bulunduğunu Bildirir Tezkere 
Üzerine Meclis-i Tanzimatın 
Aldığı Kararı Bildirir Matbatası 

İrade Harici ye No,8481, 7 Za 
L274(19.VII. L858) 

Mektebi Tıbbiye Şahane talebesinin 
siiliisam tebay1 nıiislinıeden ve süliisii 
sunıifı ıebayı gayri miislimeden alın
mak meri olan usul ic:abmdan olarak 
fakat bu siiliisden mektebde Ermeni 
milletinden oniki şakird olmasıyla had
di layıkında alınması geçen sene Pat
riklıane tarafmdan istida olunarak 
çiinkü mektebin mevc.:udwıa göre bu 
süliis yüzelli neferden ibaret olarak bu 
dahi her milletin miktarı nü.ftisuna nis
bet/e olmak tabiatı masiahatdan oldu
ğu ve gerçi memaliki şalıanede bulu
nan Rum milleti, Ermeni/erin birkaç 
karı olacağmda şüblıe yo,~ ise de bulu-

nan miktarı sahilıi dahi icrası lazımge
len tahriri niijiısun hiwmı ile mılaşda

c.:a.~ı c:ilıetle ve Dersaadetili lıini tahri
rinde bu iki milletin ni(fusu miisa.vi 
idiiğii tebeyyiin ederek talebenin ekse
risi ise Dersaadet alıalisinden bulun
duğu /ıasebiJ'I ileride unıum mikwn 
anlaşı/dıktan sonra nisberi salıilıe üze
rine tezyid ve tenziline bakılmak ve ol 
vakte kadar bir ciheti mu'tedile bulun
muş olmak iizre Rumlardan ellibeş ve 
Ermenilerden kırk ııe Kato/ik milletin-, . 
den onbeş V(' Lawu/en on ve Yelıu-
d'den onbeş ve E.flak ve Bolfdan ve Sır
bistaıı'dan dahi onbeş nefer şakird 
almmasına karar verilerek ol babda 
tanzim olunan meclis muzbatası üzeri
ne iradeyi seniyeyi c:enabı Padişalıı 
miiteallik ve şerefiısııdur buyurulmuş
du. Bu defa Rum Patriklwnesi wrafm:. 
dan gelen bir kıta tezkere ve layihada 
bu karar vechile wlebe ahz alımması 
umum niifusun ziyadeli,~ine göre baisi 
{eesiif olac:a.~ı beyan olunarak gerçi 
bwıwı miiıillaa-i mulıarerreye me/mi 
muvakkat oldu,~u tekrar ifade olunmuş 
ise de mektebe girmek emeliyle bazı 
mallerden talebe tecemmu eylemesi ile 
bunlara cevab-ı be's itası. mugayir-i 
merhamet-i aliye olac:a.~ı dermeyan 
olunmakda idiiRiine/en bunun bir c:ilıeti 
miinasibe ve suret-i tesviyesi lede't-te
emmül zikr olunan layılwda bu siliiis
den Rum milleti hissesine yetmişdört 
ve Ermeni/ere oruz nefer isabet edece
ği gösterilmiş ve telıayı şçılıanenin me
ma/iki saireye gitmeksizin böyle menı

lekeli Padişalıide tahsi/i ulum ve ji"inun 
eylemelerinde muhassenal-1 adide der
kar bulunmuş olduğu misıt!lii şakirda-
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mn mikdan alttyiize iblağ kılınmak da
lıi 1asavura1ı sabıkadan ise de şimdiki 
mektebin ademi vüsali ona mani olup 
bununla beraber kırk elli neferin ilave
sinden dahi ez-lıer cilzer bir fark o/ma
yacağma mebni ileride tahriri mifus ile 
nisheıi sahihe iizerine siiliis miktar ıa
lebenin beynelmi/el faksimine bakıl

mak üzre lıem Rum milletinin bu yiiz
den dahi memnuniyederi lzasıl olmuş 

lıem de geçenki karara küUiyen lıalel 

gelip de gerek Ermeni milleti ve gerek 
mileli saire nail olduklan atıfeti seni
yeelen malırum olmaması için Rıımla- _ 
rın hissesine bir ondukuz nefer daha 
ilavesiyle yetmişdört nefere iblağ olun
ması ve bu hale göre sülüs siliiisan nis
betine dahi lıalel gelmernek için İslam 
şakirdam adeeline dahi otuzsekiz nefe
rin müc:eddeden ilavesi ihtiyar olun
mağm zikr olunan tezkere ve layıha 
pişkahı aliyi vekalec penalıilerine tak
dim kılmmışdır. Eğer bu suret muvafik 
iradeyi aliyeyi lıi/afel-penahi/eri_ oldu
ğu halde keyfiyelin Tıbbiye Nezareti 
behiyesine ve Rum Patriklıanesine be
yan ve irade buyuru/ması ve Bulgar te
bamn marııflarından bazıları kendi 
hemşehri/erinden dalıi şakil·d alınmak 

i{zre gerek talıriren ve gerek şifahen is
tida etmekte olup halbuki onlar dahi 
Rum mezlıebin(le bulunmalarından ve 
bu defa mukayese olunan nüfusu mec
mua dalıilinde olmalarından ·naşi Rum 
mezhebinde alınması maruz olan mik
tardan anlarm dahi lıissemend olmala
n tabii olmasıyla hoşnudluk lıasıl ve 
haddi itidatle olacak mertebede Bul
garlardan dahi şakird almmasma dair 
Tıbbiye Nezaretine ve Rum Patrikha
nesine yazılacak fennannanıede fıkra 
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dere edilmesi bah111da emru ferman 
lıazreti veliyyii'l emrindir.7 Za 1274 

Meluner Ali, İbralıim Edlıem, Mah
mud Paşa (Dil~er memuriyetlerinde), 
İsmail Paşa(Bulwıamadı). Seyyid Mus
tafa Hıfzı, Şevket, Alımel Ce/eli, Meh
met Riişdii, Alırnet Cevder. 

DİPNOTLAR VE KAYNAKLAR 

\ 
1- Hekimbaşı Mustafa Belıçel Efendinin Tıp 

Mektebi uçılma:>ı için verdiği ilk takrir. BOA 
Cevdet Sıhhiye No.l287 . Tıbhane-i Amire kad
rosunu her ay verilecef< muaşı bildirir takrirlerde 
aynı kalıp kullanılmaktadır. Bir tanesi de BOA 
Cevdet Maarıf No. 1396, Ocak 1829 Tarihli. 

2- Tıbhanenin açılması için yazılan ıakrir ve 
Haıu HUmuyundan sonr.ı yazılan ıelhisde; BOA 
Cevdet Sıhhiye No. 1287,21 Ocak 1827 LUrihli. 

3- Tıbhune açıldıktan sonru Tukvimi Veka
yide verilen bilgide aynı gaye yazılmaktadır. 
Takvimj Vekayi.l250, No.83, (20.05.1834) ta
rihli. 

4-Bu hekim olmayıp hekımlik yapanlardan 
Şabizade Ataullah Efendide şikayet etmektedir. 
(Tarihi Şanizade c.: 1, isı., 1291, 214 s.) " .. Laba
bet hususundu hiçbir vechile caiz olmuyan illi
mas ve rilşvetle henüz mezun olduğunu iddia eı
tiğj memleketin ııbbiye hacasından iyi yahut or
ta bir diploması bile yokken istanbul'da Sarnur 
kalpak giyip isıediği yerde hemen Hekimbaşı 
ıezkeresi ile bir dükkan açıp Frengisıandaki 
maskaraların kıyafetindeki ıubibler kıyufelinde 

tafra satan kimseler olarak bilyUkten kilçUkten 
hiç çılmazsu birkaç bin kişiyi tildUrerek sanal ve 
pratik tecritbesinde bulunduklurını bu makule tu
bib ve cerrah suretinde kasaplar bulunmaktan 
ise .. " Ankara F.N.Uzluk: Hekimbaşı Mustafa 
BelıçeL "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp 
Tarihi Enstitüsü Yayını No.3". Ankara, 1954, 
lOs. 

. 5-Allıntaş, · A. : "Tıbhane- i Amire ve 14 
Mart. Tıp Bayramı". Tarih ve Toplum, 1993, 
117s. 
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6- Reayadun öğrenci alınmasına dair irade. 
BOA irade Dahiliye No. l422.22 Za 1256 
(16.01.1841} 

7-BOA irade Dahil iye No. l422 deki irade 
tezkeresinde bu teklifi Mekteb-i Tıbbiye Nazı rı 

Abdülhak Molla'nın yaptığını şöyle öı.etlemek
tedir:" ... Reayu-yı Devlet-i Aliye'den dahi eviadı

nı bilu maaş mekteb-i mezkure yazdırmak isıe
yenler olur ise kaffeyi nizarnatı mektebe ·dahil 
olurak şeraiti lazımesi icra olunmak üzere ruhsat 
.i tu olunması islizanına dair, Serettibbayı Cenabı 
Cihundari Semuhutlü efendi hazretlerinin bir kıta 
takriri .. " (Bkz. EK 1 ). 

R- BOA irade Dahiliye 1422 de bu ·konu ay
nen şöyle yazı lmaktadır; " .. elveym bu makule 
Reayu çocukları burada mektepler olmaması ci
hetiyle Avrupaya ~derilmekte ve bir takım 
masarıf olunmukta olduğundan hazır bu vesile 
ile o makulelerin Menıulik-i Ecnebiye'ye gitme
lerinin dahi biraz önü kestirilm iş bulunucuğı .. " 

9- BOA irade Meclis-i Vfilfi No.380 belge 
no. J."Reaya-ı Devlet-i Aliye çocukları müstaid
lerin dahi istifade eylemeleri için mektebi mez
buru ulınmuğu müsade huyurulduğu takdirde 
kendilerinin la celil tahsil-i diyar-ı baideye azi
nıetten ve babalarının senevi beş altı bin kuruş 
masrafdan vuresde olacaklarından merhumelen o 
makule çocuklarının mektebi mezbure yazılmu
Juir hususuna müsadei.." 

10- BOA Irade Dahiliye No.l422 "Reaya-ı 
Devlet-i Aliye'den dahi eviadını bila maaş mek
tebi mezkure yazdırmak isteyenler olur ise sene
de iki defa ihsan huyurulan elbisenin ve yevmi
ye ila olunan tayinatın bahalurını hini tahrirde 
peşinen ve beher sene Mart iptidasındu güzeşte 
eyyam hesap olunarak tamamen vermek .. " 

ll - ~OA irade Meclis-i Viilll No.380 
" .. mersumlardun beher nefere Ramazan hariç bir 
sene z.arfında verilecek mekulat ve merbutat ve 
levazımaH saire bahası , sınıfı evve.J hesabınca 
aylıkların scnevisi toplam 1902 kuruşu gelip, 
2000 kuruş 'şimdilerde kafi olup nizam- ı iktiza
sında mektebin sınıfı evvel i 20 sırufı sanisi 30 ve 
sınıfı sulisi 40 ve s ı nıfı rubıa 80 kuruş ınahiye 
verilmektedir. Bu şekilde mektebe alınacak ço
cukların kubiliyet ve istidaı derecelerine göre 
öğrendikçe sınıfdan sınıfa nakil olunarak aylık-

ların artacağından hersene bu fıyatlar değişece
ğinden 2000 kuruş mukıu hükUm konulmayarak 
kayıtsız bırakılması , şakirdanın bu lunduğu sını

fın mauşına ve eşya ve muhtelif levazımatın tl
yatı toplamımı göre senede bir kere hes;ıp euiri
Jerek toplam ne olursa o şekilde alınma~ı ve öde
ıilmesi ve bunların. ay be ay takdim olunacak i c
mali erden mfihsub olunın<ısf.." 

12- BOA 1\lleclis- i Valfi'nın Maliye Nazırı
nın takriri üzerine takdim eııiği takrir. BOA ira
de Meclisi V illa No.3l\O, belge No.l , 22 CA 
1257 (12.VI.I841) 

13- BOA Irade Meclisi Vfila No.380 Belge 
no. ı. " .. şilkirdanı- ı islam ile alınacak Reaya ço
cuklarının muhteliıerı•tedris ve talim ve koğuşıa 
beyyinet etmesinde yakışık almayacağından ve
sa ye yi Adalet vaye-i Cenub- ı Mülükhanede 
mektebi mezbur vasi ve mütehammil olduğun
dan bunların ayrıca dershane ve koğuşlarda ted
ris ve iskan ettirilmesi ve hususu mezburun his
seniyatı hiiliyesi her ne ~adar mütebbeyyin ise 
de Meclis-i Vüla'da dahi bil milzakere ne vechle 
tavsiye olunur ise .. " 

14- BOA İrade Meclisi Vfilfi No.380 Belge 
no. ı. " .. Meclis-i Vfilfi'da lediül mütalaa müba
yenet-i diniye iktiiasınca islam çocuklarıyla an
ların muhteliten terdislerinde mahsur derkar ise 
de Efendi-i müşarileyh hazretlerinin inha larına 

nazaran mahsuru mezkuru men edecek eshab ve 
tuğayyüratın icrası gösterilmiş olmasına mebni 

· bu babda şayan buyurulucak mUsade-i seni ye .. " 
15- BOA Meclis-i VaJfi'da alınan kurur 

üzerine y;ızılan irade tezkeresi ve bu konuda ve
rilen Irade BOA irade Meclis-i Vfila No.380, 
belge no. 2. Meselenin Meclis-i Umumi'de görü
şülmesi 23 Reblülah ır 1257 (15.Vl.l841) 

16- BOA ir.ıde Meclis-i Vfilii No.380 belge 
no. 2." .. Reside-i desti takdim olun işbu tezkereyi 
samiyeleriyle zikr olunan mazbatu ve evr.ıkı sai
reyi mübaret hayırkayı hümayun hazreti mülUk
haneye arz ve takdim ile manzuru şevket müfUr 
cenabı cihanhani huyurulmuş ve muzbatayı mez
kurede beyan ve meclisce tezekkür ve dermeyan 
olduğu vechle efenciiyi müşarileyh hazretleri ta
rafından gösterilen Lağ;ıyyürat icra olunmak üzre 
hususu mezburun tesviyesine ibtiôar olunmasına 
müteallik ve şeref sudur .buyurulun iriıdeyi 
seniye-i huzreti şahane icabınd;ın bulunmuş ve 
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zikr olunan mazbata ilc cvrakı saire yine iade kı
lınnıı~ olma~la ol balıda emri fermun hazreıi ve
liyül enırindir .. " 

17- Bu rakımılar "Journal de Constantinop
ıc·· dııki haberlerde verilen rakamlardır. Bkz.: 
Yc~irn lşıl Ülnıun : Journal de Consıanıinop le'a 
göre Mekıeb-i Tıbbiye-i Şahane'nin Galatasaray 
dönemi. ist, 1994. Basılmanıış Yüksek Lisans 
Tezi. 

1 H- BOA Arnedi Kalemi no. 2/89 1263 
(ı l:\47) "Mektcb-i Tıbbiye-i Şahane'ye tebayı 

Gayrimüslimeden alınacak şakird hakkında tutu
lacak usul-ı muvakkat:ı" ya dair Teıkere-i Sami
ye. 

19- Halıanıbaşının Teşekkür için yazdıgı·ari

zesi. Mühür: "Yako bende-i Hahambaşı-ı isıan
bul ve ıevabii halen"yuzrnakıadır. BOA irade 
Huriciye No.l935, belge no. ı, belge no. 2, Ha
hambaşının arizesinin kabulu için yazılan İrade. 
Tezkeresi ve irade. 23 Şuban 1263 (7 Ağustos 
1847). 

20- BOA irade Hariciye No.l935 belge no. ı 
" .. alınacak çocukların mezhebimiz üzre tisyanı 
mekulat ve meşrubatlarıyla ifayı umin ve ibadet
leri maddesinde dahi milsude-i Aliye-i şayan bu
yurulacağt beyan kılınmış ve bu vechle millete
mizin cehaletden kurtulup maiyeı-i insaniyeL 
olan ulum ve masarit'i iktisap eylemeleri pek bU
yUk ihsan olarak cümlemizin yeniden şeref ve 
ihyası .. " 

21- Yahudi öğrencilerin kaHa, ahçı ve 
yiyecekleriyle ilgili Irade tezkeresi ve irade 
BOA irade Dahiliye No.8269, 20 ZA 1263 
(30.1X.1847) 

22- Sırp Beyinin arizesi BOA irade Harici ye 
no. 1897, belge no. 1. 17 c.: 1263 (3.VI. I847) 
mühür. "Nezr-i m ülkü mir-i Sırp hfıla" 

23- Sırplı öğrencilerin alınması için yazılı 
irade takrir ve irade. BOA irade Hariciye 
No.l897 belge no. 2. 29 c.: 1263 ( 15. Vl.l847) 

24- Tırhala mutasarrıfı Münip Paşa ile 
tercüme odası hülafesinden Sami Efendinin 
yazd ığı "tahriraı ı müşıereke". BOA İrade 
Hariciye N~.2743 belge no. 1. 18 Şevval 1264 
(18.1X.L848) 

25- İki Yunanlı çocuğun alınması için yazı
lun iı-ade tezkeresi ve irade. BOA irade Hariciye 
1848 tarihli Rumca mektup da yeralmaktadır. 
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26- BO~ irade Hariciye Nu.2743 10 ZA 1264 
(8.X.I 84K) wri lı li " .. ıııerkuınlar mütcautlid ora
lann mu'ıebcratından olduklan bcyanıyla icabı
nın icrası mcnuı irade-i Aliye ediğü beyan ve 
i~ur olunmuş ve ıahrinıı-ı ınerkumc evrakı mci
J'ufesiylc ınacn nıaıızuru aliyi luızreıi ~ehinşahi 
huyurulmuk üzre ıırt. ve takdim kılınmış olmak
la .. " 

27- Elluk zabıınnıııın kurtleşinin Tıbbiye'ye 
alınması için Mehmet Fuaı (Keı;ccizadc 1\ilchnıeı 
Fuaı Efendi Olacıık) mühürlü şukka BOA irade 
Harici ye No.2759 belge no. 1.1 tJ Şevval 

1265(8.1X.I 849) 
28- BOA inıde Hariciy~ No.2759 belge 

no. ı. " . .Etlaklı ıebaa-ı hazrcıi ınülükhancden üç 
nefer bendeğanın Mckıcb-i Tıbbiye'ye çınığ ol
maları erzan buyurulduğu, Ellak zabıtanından 
maiycı-i çakeraneınde bulunun Mösyö Galinsku 
kullan duyup birııdcri.Gumı Guvur Galinsku'nun 
da hisscyab olmas ı için tliğ.crlcrinin aderline ila
ve edilmesini pek u~ırı rica etmiş, kendisi bir 
hayli vakittir mahiyeti bcndcğııncmdc olarak bu 
ciheıle hizmet-i mahsusa-ı salıuııaılanndıı bulun
muş olduğuna ve clıaf ve i hsan-ı lıazreı-i şehin

şaniye had ve inayet bulunduğuna binaen kabul-ı 
ittimas ile bunun dahi diğerleriyle bcr.ıber Der
saadet'e azimeıinc muvafakuı kılınmı~ olmakla 
bu veclıle cüretinin nJ'I'ı ile ınerkumun dahi di
ğerleri misullu Mektcb-i Ali-i nıcıkure çırağ bu
yurulması hakkında mebzulc-i hiınmet ve inayeı 
vel nimet Nezareı-i penahileri niyaz-ı mahsur-ı 
alidanem idüğü muhaıelenı ara- ı asafeneleri bu
yurulduktan her halde emr-i ferman hazret-i 
menlehul emrindir." 

29- Irade ıezkeresi ve Irade BOA irade 
H areiye No.2759 belge no. 2. 14 ZA 1265 
(I.X.I849) 

30- Semurtıış familyasınd<ın allı öğrenci 

alınması için verilen irade ıezkeresi ve irade. 
BOA irade Dahiliye No.l4200 belge no. 1. 18 
Şaban 1267 (18.VI.IH51) 

31 - BOA irade Dahiliye No.l4200 belge 
no.2. 10 Şaban 1267 (IO.VI.J!\51) Kış mevsi
minde mülazım öğrencilerin durumunu düzelt
mek için alınacak tedbirleri bildiren arz ıezkeresi 
ve irade. 

32- BOA Irade Dahil iye No.l4200 belge 
no.2. 10 Şaban 1267 (IO.V1.1~51) " .. işe yaramı-
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y<ıııları ıcnkilı ve ihr.ıı; olunduktan sorıra rnuvaz
z;ıf sınıflardan nıürılıal ımıhal düştükce mülazı

min-ı mevcu<.ledcn ycrleşıirilnıek üzere bila kar
yola 50 takım yaıak ile nıuvazzaf ıalebe ıayina
ıın<.lan fazla kalıp ambara terk olunmakıa olan 
ıayinaıın nıuvakkaten iıası hususuna ir.ıdeyi ke

. nınıcı ade yi cenabı şehinalıi şerefi efsayı sünuhu 
ve sildür buyurulıııu~ .. ol babda ve herhalde 
emriferman huzre ıi nıenlelıul emri ve ilısanıdır" 

33-Nizanıiye muhasebesinden Mekıeb-i 

.Tıbbiye !arafına ıeveıTü<.l ecJen ilnıulıaber sureıi 
dir. BOA ir.ıde Dahiliye No.l4200 belge no. 4. 
22 CA 1267 (25.V1.1851) 

34- Mekıeb-i Tıbbiyeye alınacak öğrencinin 
tuhdidi ile ilgili irade. BOA irade Dahiliye 
No.l4200 belge no. 2. ı O Şaban ı 267 
(IO.VJ.J851) '\. 

35-Mekteb-i Tıbbiye-i Şalıanede mevcut 
nıuvazzaf ve gayrı muvazzaf ıalebenin mikturı
na milbeyyen pusuladır. BOA irade Dahiliye 
No. 1 420Q belge no. 3, buı.ı<.la muvazzaf nefer: 
258+ 122=380, gayrımuvazzaf nefer: 27 islam-
52 Hristiyan= 79, toplam 285 islam-174 Hristi
yan=459 yazılnıakıadır. 

36-İsmail Hami Danişmend : izahlı Osmanlı 
Tarihi Kronolojisi c.: 4. isı., 1972. Türkiye Ya
yınevi, 174-177 s. 

37-Ermeni Patriği ve Ermeni Millet Mec
lisinin gönderdiği arize: BOA irade Meclis-i 
Vfilii No. l6519 belge no. 1. 19 Şaban 1273 
(15.Vl.l857) 

38- ı 273 senesinde mektebi Tıbbiyeden ç ı

kan talebeden maada mevcut 408 nefer talebe
den, her milletden bulunan talebenin miktarını 
nıübeyyin pusula. BOA İrade Meclisi Viilll 
No.l6519 belge no. 2. . 

39- Meclisi Tıbbiyenin bu konudaki görüşü
nü bildirir irade tezkeresi ve irade BOA irade 
Meclisi Viiiii No.l6519 belge no. 3, 25 N.l273 
(19.V.I857) 

40-BOA irade Meclis-i Viiiii No .16519 bel
ge no. 3, 19.V.I857. Meclis-i Tıbbiye'nin görü
şünü bildirir ir.ıde tezkeresi " .. ol vechle olması 
mı icab eder yoksa daha taklil·ve teksir olunma
sı mı lazım gelir yıılıut nüfusu mevcudeyi mille
te bakılmayıp alel umum her hangi milletden 
olur ise olsun mektebe tahrire talip olan talebe-

nin islidaı ve kabiliyeı-i zaıiycsiııc ıııi bııkılsın 

lazım gelir .. " 
4 1- BOA Irade Medisi Villil No. 165llJ bel

ge no. 4 ... Dcrsaac.leııe ve biladı selasec.le ve 
Anadolu caniblcrinde tahrirlcri iı:ra ulunan ka
zaliırı.la gayrı müsliııı nüfusu millet be millet 
miktarı ve kemiyeıini nıübcyyin defıerı.Jir"' 

42-Meı:lis-i T<ınzinıa ı·ııı bu konud;ıki c.örü-
~ . ~ 

~ünü bildirir ıczkeresi.BOA Irade Medisi-i Vfılfı 
No.l65 1 \) belge no. 5. 27 ZA 1273 (lJ. V ı ı. 1 H57) 

43-Meclis-i Tanziıııat·ın Mektel>-i Tıbbi
ye·ye alınacak öğrencilerin miktarı hakkında ha
zırladığı pusula. BOA irade Medis-i Valfı No. 
16519 belge no. 6. 

44- Meclis-i Taıı:iimaı·ın verdiği rakamlarla 
nıektebe öğrenci alınmas ı için yazılan inıt.le tez
kcresi ve irade. BOA irade Meclis-i Vftlil No. 
16519 belge no. 7. 

45- Rum Paırikhaııesindeıı yazılan tezkere. 
BOA lr.ıde Hariciye No.K481,bclge no. 1, 3 Ra
mazan 1274(17.1V.1~5S) 

46-Mektcb-i Tıbbiyc\len ıalebc alınması 
hakkında y;ızılan tezkere ve alınması uygun olan 
miktarı gö~ıcri r liste. BOAira(lc Hariciye 
No.8481 belge no. 2. 

47-Meclisi Ali Tanzinıaıın bu ktınuı.laki k·a
rarını bildirir mazbaıası.BOA Irade Hariciye 
No. 8481 belge no. 3. 7 ZA 1274 (19.V1.1858) 

48-Mekteb-i Tıbbiyeye alımıcak öğrencile
rin hakkında yazılan irade tezkeresi ve irade. 
BOA irade Harici ye No.84H ı belge no. 4. 25 
M.l275 (5.1X.I858) 

49-Bu lgar ıebaanın bu isteğini zikrcden 
Meclis-i Ali Tanzimatın takriri. BOA irade 
Hariciye No.8481 belge no. 3. 7 ZA 1274 
(19.VI.I858) 

50-Bulgarlardan 15 öğrencinin, Rumiara ay
rılan mikıardan alınmasın ı bildirir irade. BOA 
irade Harici ye No.84R 1 belge no. 4, 25 nı 1275 
(5.1X.I858) 

SI-Bulgar milletinden 82 önemli ~ahsın nıü
hürlediği teşekkür için yazılan mahzur. BOA 
Irade Hariciye No.8670, 29 S.l275 (8.X.I858) 
burada" .. bu kere dahi her sınıf ıebaa-yı sadıka
yı cihundarilcrinden Mekıeb-i Tıb.biye-yi Şaha

ne'ye şakirdun ulııınıasırıa nıüsade-yi seniye er
zun ve şayun buyuralduğu gibi Bulgar milletin-
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den dahi 15 nefer şakirdanın garik-i ıa-cerem-i 

inayel salıanal-ı seniye olması hususu lüıufu 
mansurub-na iradeyi seniye ~eref suclur etmiş .. " 

52- BOA irade Hariciye No.8481, 7 ZA 
1274 (19.VII. I858) Bkz. EK 6. 

53-Kararı bildirir irade ıezkeresi ve irade. 
BOA irade Hariciye No.848 1, belge no. 4, 25 M 
1275 (5.1X.I858) 

54- Dar-ı Şura-ı Askeri'nin müzekkere 
ıezkeresi. BOA irade Dahiliye No.27458, belge 
no. 1, 17 Safer 1275 (26.1X.I858} 

55- BOA irade Dahiliye No.27458, belge 
no. 1, 17 Safer 1275 (26.JX.I858~ "Malumu ali
yi Seraskerleri huyurulduğu üzre Mektebi Tıbbi 

ye-i Şahane'de elveym tahsili fiinun etmekte 
olan şakirdan sabıkları mevcudundan ziyade ve 
sene be sene müceddeden ahs o lunmakta olan 
şakirdan dahi kıyası sahib ve lüzumu sarih üzeri
ne alınmamak takribiyle adedi şakirdan gittikçe 
arımakla olduğundan .. " 

56- BOA irade Dahiliye No.27458, belge 
no. 1, 17 Safer 1275 (26.1X.I858) " .. birde birkaç 
seneden beri nıekıeb-i mezkurda ıedris olunmak
la olan fününü Tıbbiye için müceddeden müte
addid hocalar tayin olunup bir tarafdan dahi ho
calan miktarı arttırılmakta olduğuna binaen .. " 

57-Dar-ı Şura-yı Askerinin gerekli gör
düklerinin yapılması için yazılan irade ıezkeresi 
ve irade. BOA irade Dahiliye No.27458, belge 
no. 2, 2 CA 1275 (8.XI 1.1 858) 

58-A.Aiııntaş: "Tıbhanc-i Amire ve 14 Mart 
Tıp Bayramı". Tarih ve Toplum, Sayı 117, 1993 
48-55 s. 

59-Y. 1. Ülman: Journal de Constanunople'a 
Göre Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahanenin 
Galatasaray Dönemi. İ ı;t. , 199.4, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi. 

60-Eiimizdeki bilgilere göre 1858 yılında 
mekteb-i Tıbbiye Nazı rı Cemalettin Efendi'dir. 
1853-1858 yılları arasında mekıebin nazırı idi. 
19 Mayıs 1859 tarihinde Hayrullah Efendi 
atandığında nazırlıktan ayrı lmı ştı . 
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