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‹

stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Ortopedi
ve Travmatoloji Anabilim Dal› emekli ö¤retim üyesi
Prof. Dr. H. Macit Üzel, “Dünden Bugünlere Benim
T›bbiyem ve Üniversitem” adl› kitab›nda, 1949 y›l›nda t›p ö¤rencisi olarak ad›m›n› att›¤›, 1957 y›l›nda ise gönüllü (volonter) asistan olarak girdi¤i üniversiteden, yaﬂ haddi nedeniyle
emekli oldu¤u 1988 y›l›na kadarki akademik yaﬂam›nda biriktirdiklerini, yaﬂad›¤› an›lar›, edindi¤i deneyimleri, süzdü¤ü
düﬂünceleri ve tüm bunlar›n çevresinde akl›na tak›lan sorular› ve irdelemelerini, titiz bir arﬂivci olma özelli¤i ile birleﬂtirerek, 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›n›n ‹stanbul Üniversitesi ekseninde iﬂleyerek bizlere sunuyor.
K›sa yazar özgeçmiﬂi ve ard›ndan kaleme al›nma gerekçelerinin anlat›ld›¤› geniﬂ bir önsöz ile baﬂlayan kitap, yazar›n
ö¤rencilik y›llar›ndan itibaren ‹stanbul Üniversitesinde ald›¤›
t›p fakültesi dersleri çerçevesinde hem ilgili bilim dal›n›n
Türk t›p tarihi içindeki geliﬂimini, hem ilgili bölüm ya da klini¤in tarihçesini hem de hocas› olan ve e¤itiminden yararland›¤› toplam 111 ö¤retim üyesinin ayr›nt›l› yaﬂam öyküsünü,
arﬂiv belgeleri ve kaynaklara dayand›rarak bir arada sunuyor.
Prof. Dr. Üzel’in kendi deyiﬂiyle bu bilgiler “hissi olmay›p, sa¤lam kaynaklara dayanarak yaz›lm›ﬂlard›r.” Yeri geldi¤inde yazar›n duygu, düﬂünce, eleﬂtiri vb. öznel sat›rlar›n› ise özenle
haz›rlanm›ﬂ Dipnotlar›n bir bölümünde bulmak olanakl›.
Kapsam›n›n yan› s›ra kitab› daha önce yay›mlanm›ﬂ benzer çal›ﬂmalardan ay›ran en önemli özellik olarak yazar, baz›lar› sayfalarca süren, yüzün üzerinde Dipnot arac›l›¤›yla kiﬂi ya da
olaylarla ilgili daha etrafl› bilgi vererek, yorumlar›, düﬂünceleri ve sorular› ile resmi tarihin yazamad›klar›n› irdeliyor.
Bunlar›n baz›lar›nda 1983’e kadar olan Türk üniversite tarihimiz ve üniversite yasalar›n›n, arka plan bilgileri ile ele al›narak ve yeri geldi¤inde karﬂ›laﬂt›r›larak irdelenmesi de ilgi çekici bölümleri oluﬂturuyor.

Kitapta bir bölümü üniversite personel arﬂivi kay›tlar› olmak üzere bölümlere da¤›t›lm›ﬂ 949 kaynak veriliyor. Bunun
d›ﬂ›nda yazar yararland›¤› toplam 56 genel kayna¤› da kitab›n
en sonunda s›ral›yor.
Kitapta, “taﬂra kökenli orta halli bir ailenin s›n›rl› olanaklar›yla desteklenen bir t›p ö¤rencisinin” 20. yüzy›l›n ortas›na tan›kl›k
eden an›lardan yola ç›k›larak sunulan bu sistemati¤in yan› s›ra
iki ek bölüm de var. Bunlardan birincisi 23 sayfal›k bir sözlük.
Karﬂ›l›¤›n› bildi¤imizi sand›¤›m›z ya da bilmeden kulland›¤›m›z, da¤arc›¤›m›zdaki sözcükleri test edebilece¤imiz bu yararl›
bölümde, kitapta geçen akademi ve üniversite günlük dili ve
mevzuat dilinde kullanageldi¤imiz eski yeni çok say›da sözcü¤ün, kökenleri ile birlikte aç›klama ve karﬂ›l›klar› yer al›yor.
Bir di¤er ek bölüm, 37 sayfal›k karﬂ›laﬂt›rmal› olaylar kronolojisi. 1768–1983 aras›nda Dünyada ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile Türkiye Cumhuriyetinde gerçekleﬂen önemli olaylar›n
yan› s›ra Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve Türkiye Cumhuriyetinde
eﬂzamanl› gerçekleﬂen yüksekö¤retimdeki önemli aﬂamalar karﬂ›laﬂt›rmal› kronoloji tablosu ile veriliyor. Birbirleri ile ilintileri
gözetilerek titizlikle seçilmiﬂ olaylar›n derli toplu bir arada sunulmas› da kitaba özgünlük katan bir di¤er önemli kurgu.
“Dünden Bugünlere Benim T›bbiyem ve Üniversitem”
bir yandan küçük çapl› bir arﬂiv olma özelli¤i taﬂ›rken di¤er
yandan üniversite tarihimize farkl› bak›ﬂ aç›s› sunuyor. Özellikle ‹stanbul Üniversitesi mensubu ya da t›p fakültesi ö¤rencisi olmuﬂ okurlar›n ama genel olarak yüksekö¤renim camias›n›n ilgisini çekecek donan›mda bir yap›t kimli¤ini taﬂ›yan
kitap, Atatürk’ün sözlerinden al›nt›larla desteklenen yazar›n
son söz bölümü ile sona eriyor.
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