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ÖZET
1904 y›l›nda Sak›z adas›nda dünyaya geldi. Bir askeri
hekimin k›z›d›r. 1919 y›l›nda liseden mezun oldu. O
y›llarda ülkede k›z ö¤renciler T›p Fakültesi'ne al›nmad›klar› için, önce Fen Fakültesi'nde ö¤renim gördü ve
mezun oldu. 1922 y›l›nda T›p Fakültesi'ne ilk kez kabul edilen 10 k›z ö¤renciden birisidir. 1929-1933 y›llar› aras›nda Istanbul Üniversitesi T›p Fakültesi II. Dahiliye
Klini¤i'nde ihtisas yapt›. Bir süre özel muayenehanesinde hasta bakt› ve lise biyoloji ö¤retmenli¤i yapt›.
1936-1942 y›llar› aras›nda Haydarpafla Numune Hastanesi Dahiliye Klini¤i'nde iç hastal›klar› uzman› olarak çal›flt›. 1942 y›l›nda Istanbul Üniversitesi T›p Fakültesi'nde aç›lan III. Dahiliye Klini¤i'ne doçent olarak

atand›. 1952 y›l›nda profesör oldu. 1963 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi'nin ‹ç Hastal›klar› Klini¤i'nde Gastroenteroloji Seksiyonu'nu kurarak yönetmeye bafllad›. 1973 y›l›nda emekliye ayr›ld›.
“Zehirlenmeler”, “Sindirim Sistemi Hastal›klar›”, “‹ç
Hastal›klar›nda Diyetle Tedavi” adl› kitaplar›, çok yararlan›lan eserler oldular. ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü, 1993 y›l›nda Prof. Küley'e onursal doktor
“doctor honoris causa” fleref payesini vermifltir. Küley,
1995 y›l›nda vefat etmifltir.
• Anahtar Kelimeler: Türkiye'nin ilk kad›n hekimleri,
Türkiye'de iç hastal›klar› bilim dal›n›n tarihi, Prof. Dr.
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Clinic of Haydarpafla Numune Hospital between the years
of 1936-1942. She was appointed as an Associate Professor
to the III. Internal Medicine Clinic which was established
within the Medical Faculty of ‹stanbul University. She
became a Professor in 1952. She founded and began
directing Gastroenterology Section at the Internal Diseases
Clinic of Medical Faculty of ‹stanbul University in 1963.

ABSTRACT
PROF. MD. MÜF‹DE KÜLEY (1904-1995), AN
INTERNIST, WHO WAS AMONG THE FIRST
WOMEN RECEIVING MEDICAL EDUCATION
IN TURKEY
She was born in Chios Island in 1904. She was the daughter
of a military doctor. She graduated from high school in
1919. Because female students were not admitted to
Medical Faculties in those years, she initially received her
education in Science Faculty and graduated from there.
She was the one of ten female students whom were, for
the first time, admitted to Medical Faculty in 1922. She
specialized at the II. Internal Medicine Clinic of Medical
Faculty of ‹stanbul University between the years of 19291933. She looked after patients in her private clinic and
worked as a high school biology teacher for a period of
time. She worked as an internist at the Internal Medicine

She retired in 1973. Her books called “Zehirlenmeler
(Intoxications)”, “Sindirim Sistemi Hastal›klar› (Digestive
System Diseases)”, “‹ç Hastal›klar›nda Diyetle Tedavi
(Dietic Treatment of Internal Diseases)” have all been
very beneficial books. Rectorate of ‹stanbul University entitled
Prof. Dr. Müfide Küley as an Honorary Doctor “doctor
honoris causa” in 1993. Mrs. Küley died in 1995.
• Key Words: The first women physicians of Turkey, the
history of internal medicine in Turkey, Prof. Dr. Müfide
Küley. Nobel Med 2009; 5(3): 102-107

‹stanbul Üniversitesi'ndeki kay›tlara göre 1904 (1320)
y›l›nda Sak›z Adas›'nda dünyaya geldi. Babas›, Moral›
Ali Bey'in o¤lu askeri hekim Kâz›m Ali Bey'di.1 Kendisi
henüz 4-5 yafllar›ndayken, Trablusgarb köylerinden
birine asker muayenesi için gönderilen babas›n›n
yan›nda, ona bir bayram sabah› halk›n gösterdi¤i sevgi
ve sayg›ya tan›k olmaktan çok etkilendi. “K›z›m, ben
doktorum, hepsinin hastal›¤›na bakm›fl›m, iyi oldular.
fiimdi de bayram için teflekküre geldiler” demiflti babas›.2
Bir gazeteye verdi¤i röportajda da hekim oluflunda annesinin oynad›¤› role iflaret edecektir: “Mesleki çal›flmalar›n kad›nlar için bir yenilik oldu¤u devrede, mesle¤e
intisab›mda en büyük yard›m› annemden gördüm.” 3

nin ise 12 y›l oldu¤unu, bu nedenle zaman kaybetti¤ini
düflünmemesi, flimdi Fen Fakültesi Biyoloji fiubesi'ne
kaydolup iyi çal›fl›r, zaman›nda mezun olursa, ard›ndan
T›p Fakültesi'ne girip, belki y›l bile kazanabilece¤ini sal›k
vermiflti. Fen Fakültesi Biyoloji fiubesi'nde ö¤renim
görürken, eksik dersi kalmamas› için Kimya fiubesi'ne
de devam etti. Talebe Cemiyeti ‹dare Heyeti'ne girdi¤i
için, Rektör Besim Ömer Pafla'y› da ziyaret edebiliyordu.
Pafla hala “K›z›m, t›p tahsili güçtür, uzun sürer, Hocalar›
fazla meflguldür, ikili ö¤retim yap›lamaz, ancak k›z ve
erkek ö¤renci birlikte ders görürse bu imkan temin
edilebilir” diyordu. Fatma Müfide Kâz›m Han›m, Biyoloji,
Zooloji, Botanik, Fizyoloji profesörlerine t›p okuma
iste¤inden söz eder. Hepsinden olumsuz, hevesini k›ran
yan›tlar al›r. Ama k›z ve erkek ö¤rencilerin birlikte ders
görebilecekleri fikri, art›k s›kça dile getirilmektedir.
Nihayet Edebiyat Fakültesi'nde Köprülü Fuad ve Saffet
Beyler, k›z ve erkek ö¤rencileri birlikte derse almaya
bafllarlar. Di¤er hocalar da onlar› izler.

Osmanl› Devletinde S›hhiye Meclis-i Umûmisi 1917
y›l›nda kad›nlar›n hekimlik yapmas›na izin veren bir
karar ald›.4 Fatma Müfide Kâz›m Han›m da, Çaml›ca
K›z Lisesi'nde okurken doktor olmaya heves etmiflti.
Liseyi bitirdi¤i y›l (1919), k›z ö¤rencilerin e¤itim görmesi için 1914 y›l›nda aç›lm›fl ve sadece bir dönem
mezun vermifl ‹nas Darülfünunu kapat›lm›fl, ö¤rencileri
erkek ö¤rencilerin ö¤renim görmekte olduklar› ‹stanbul
Darülfünunu'na dahil edilmiflti.4 Fen, Edebiyat ve Hukuk Fakülteleri'nde dersler, k›z ve erkekler ayr› s›n›flarda
toplanarak okutulmaktayd›. Müfide Kaz›m Han›m, t›p
ö¤renimi görme idealine s›k› s›k› sar›lm›flt›. Hukuk
profesörü olan bir yak›n› arac›l›¤›yla o zamanki Darülfünun Emini (Rektör) Dr. Besim Ömer Pafla'n›n huzuruna kabul edildi. Pafla bu görüflmede, baz› ö¤retim
üyeleri muhalefet etti¤i için k›z ö¤rencileri t›p e¤itimine
kabul edemediklerini söyledi. Yak›n› olan hukuk
profesörü, k›zlar›n okudu¤u lisenin 10 y›l, erkeklerinki-

Fatma Müfide Han›m, Fen Fakültesi Biyoloji fiubesi'nden 1921(1337) y›l›nda mezun olur. Ayn› y›l üç k›z
arkadafl T›p Fakültesi kalemine baflvurarak kaydolurlar.
Ancak, k›z ö¤renci kabulüne karfl› olan hocalardan
birisinin Saray'a ve o zamanki hükümet yetkililerine
flikayeti ile yine derslere kabul edilmezler. Bu süreç,
flöyle noktalanm›flt›r: “Biz ancak 1922 ders senesinde,
Anadolu'daki muvaffakiyetlerin art›fl›, Saray›n ve ‹stanbul
hükümeti'nin kudretsiz kal›fl› sonunda yeniden müracaat
ettik ve 10 han›m arkadafl›mla birlikte kaydolduk, devama
bafllad›k.” 5 T›p Fakültesindeki ilk y›l›n belle¤indeki
izleri flöyledir: “‹lk devam senemizde 60 kiflilik bir s›n›fta
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14.01.1933 y›l›nda, üç y›l boyunca sürdürece¤i Üsküdar
Selçuk Hatun K›z Sanat Okulu “H›fz›s›hha ve Çocuk
Bak›m› Ö¤retmenli¤i”ne tayin edilir. Bu görevi s›ras›nda
hijyen ve çocuk bak›m›ndan bahseden, Milli E¤itim
Bakanl›¤› yay›n serisi içinde 1949, 1954, 1959 ve 1961
y›llar›nda yeni bask›lar› yap›lacak olan “Sa¤l›¤› Koruma
Bilgileri” adl› ders kitab›n› haz›rlam›flt›r.10

Resim 1. ‹lk bask›ya ait iç kapak 10

Fakülte'den ayr›ld›ktan sonra Kad›köy Bahariye'deki
evinin bir odas›n› muayenehaneye çevirdi, k›sa sürede
aranan, sevilen bir hekim oldu.11 1936 y›l›nda Haydarpafla T›p Fakültesi klinik binalar›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›'na
ba¤l› olarak Haydarpafla Numune Hastanesi aç›lm›fl,
Prof. Dr. Tevfik Salim Sa¤lam, Dahiliye Klini¤i fiefli¤i'ne
atanm›flt›. Yapt›¤› baflvurunun kabul edilmesi üzerine,
30.1.1936 tarihinde bu klinikte flef muavinli¤ine tayin
edildi. 1937-1938 y›llar›nda üç ay izinle Viyana, Berlin,
Düsseldorf ve Münster dahiliye kliniklerinde incelemelerde bulundu. Bu hastanede görev yaparken, “Zehirlenmeler-Teflhis ve Tedavi” adl› kitab› yazd›.12 Kitap,
1937, 1938 y›llar›nda olmak üzere iki kez bas›ld›. 1949
y›l›nda ise klinik ö¤retim üyelerinden genifl bir grubun
(Prof. Dr. Abdülkadir Noyan, Prof. Dr. Ekrem fierif
Egeli, Dr. ‹hsan Rifat Sabar, Doç. Dr. Müfide Küley,
Prof. Dr. Sedat Tavat, Dr. fiükrü Haz›m Tiner, Ord.
Prof. Dr. Tevfik Sa¤lam) birlikte yay›nlad›klar› “‹ç
Hastal›klar› Ders Kitab›” adl› eserin içinde bir bölüm
olarak yer ald›. Küley, 1.2.1941'de Haydarpafla Numune Hastanesi Dahiliye Klini¤i fiefli¤i’ne yükseltilmiflti.
Buradaki hizmet sürecinde “Haydarpafla Numune
Hastanesi Y›ll›¤›”nda ve “Anadolu Klini¤i Dergisi”nde
makaleleri yay›nland›. 1942 y›l›nda, 1944 ve 1948
y›llar›nda yeni bask›lar› yap›lacak olan “‹ç Hastal›klar›nda Diyetle Tedavi” adl› kitab› 13, Haydarpafla Numune Hastanesi'nde Hocas› Tevfik Sa¤lam ile birlikte kurduklar› diyet mutfa¤› ve diyet ko¤ufllar›ndaki uygulamalar›na temel olan bilgileri ortaya koyuyordu. Sa¤lam,
1942 May›s›nda T›p Fakültesi'nde Yukar› Gureba
Hastanesi'nde II. Kad›n Do¤um Klini¤i binas›n›n bir kat›nda 45 yatakl› olarak hizmete aç›lan 3. Dahiliye Klini¤i'nin yönetimine getirildi. Ayn› y›l Küley, bu klinikte
aç›lan doçent kadrosuna al›nmas› için, ‹stanbul T›p
Fakültesi Dekanl›¤›'na “Miyokart ‹nfarktlar› ve Koroner
Bozukluklar›nda Görülen Muhtelif Elektrokardiyogram Tipleri ve Bu Hususta Prekordiyal Derivasyonun
De¤eri” bafll›kl› tezi ile baflvuruda bulundu. Küley,
tezinde 1937-1942 y›llar›nda Haydarpafla Numune
Hastanesi'nde yatan veya ayaktan tedavi gören 80 hasta
üzerinde yürüttü¤ü araflt›rmalar›n›n sonuçlar›na da yer
vermifl, vakalar›n 10'unda teflhisini otopsi ile kontrol
etme imkan› bulmufltu. Doçentlik S›nav Jürisi, Ord.
Prof. Dr. Tevfik Salim Sa¤lam, Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar
Özden, Ord. Prof. Dr. Erich Frank, Ord. Prof. Dr. Felix
Haurowitz, Ord. Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp'ten
olufluyordu. Jüri üyelerinin tümü tezi baflar›l› bulmufl,
Frank'›n (1884-1957), tez hakk›nda haz›rlad›¤›

Resim 2. Haydarpaﬂa Numune Hastanesinde iken 3

dokuz han›m talebe idik. Her yere beraber gider, tercihan
bize verilen bir odada beraber yemek yer ve istirahat zaman›m›zda ayr› otururduk… Ufak tefek flakalar d›fl›nda bütün
talebenin ve bilhassa s›n›f›m›zdaki arkadafllar›n, halen de
devam eden hürmet ve dostlu¤unu kazand›k. Gayr› müsait
hiçbir hareket görmedik.” 6 Doktor olduktan sonra, T›p
Fakültesine al›nmalar›na karfl› olan hocalardan birisi,
ailesinin hastal›klar›nda hekim olarak kendisini
ça¤›racakt›r.6
Fatma Müfide Han›m art›k t›bbiyelidir, fakat Fen Fakültesi mezunu oldu¤u için ö¤retmen aç›¤›n› kapamak
üzere getirilen “mecburi memuriyet” statüsüne dahil
edilmifl ve t›p ö¤renimi s›ras›nda Üsküdar K›z Sanat
Mektebi'nde “Malumat› Fenniye Muallimli¤i” yapm›flt›r.1 Zaten çal›flmak ve para kazanmak zorundad›r:
“Dünya harbini henüz bitirmifl ve babas›n› pek erken
kaybetmifl bir aile çocu¤u oldu¤um için, talebeli¤imi, hayat›m›
bizzat kazanarak tamamlad›m. Tramvay veya herhangi
bir vas›tan›n bulunmad›¤› bu devirde Kad›köyü'nden haftada
iki defa Üsküdar'a kadar yürüyerek gidip ders verdi¤im
mektep, bende en iyi hat›ras› olan bir yard›mc› ocak gibi
kalm›flt›r.” 6
‹lk kay›t olan 10 k›z ö¤rencinin baz›lar› ö¤renimlerini
yar›da b›rak›r, bir arkadafllar› vefat eder. 1928 y›l›nda
T›p Fakültesi'nden ilk mezun olan k›z ö¤renciler 6 kiflidir: Sabiha Süleyman, ‹ffet Naim, Fitnat Celal, Suat
Rasim, Hamdiye Abdurrahim ve Fatma Müfide Kâz›m.7, 8 Fatma Müfide Kâz›m Han›m 489/3857 no'lu
diplomas›n› “Pek iyi” derece ile alm›flt›r. 1 Eylül 1929
tarihinde ö¤retmenlik görevini b›rak›p, T›p Fakültesi'nde
Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp'in yönetti¤i ‹kinci Dahiliye
Klini¤i'ne (o zamanki ad› ‹kinci Seririyat› Dahiliye)
asistan olur. Bir y›l sonra bu klinikte Baflasistanl›¤a
yükseltilir. 1930 y›l›nda T›p Fakültesi Mecmuas›'nda
“Dr. Fatma Kâz›m-Asistan” imzas›yla ilk makalesi
yay›nlan›r.9 1933 y›l›nda asistanl›k süresi biter, ihtisas
imtihan›n› vererek “Mütehass›s” ünvan› kazan›r.

104

16.10.1942 tarihli raporunda flu sat›rlar yer alm›flt›:
“ Birinci bölüm, müellifin bir ö¤retmen için en esasl› bir
vas›f olan telif ve sentez kudretine, ikinci bölüm de bir
araflt›r›c› için lüzumlu olan devaml› ve sebatl› bir inceleme,
analiz ve kritik hassas›na malik oldu¤unu göstermektedir.”
Küley, doçentlik s›nav› çerçevesinde 25.11.1942 tarihinde nefrozlar üzerine bir ders vermiflti.1 Küley, Ord.
Prof. Dr. Tevfik Sa¤lam'›n yönetti¤i III. Dahiliye
Klini¤i'nde 27 fiubat 1943'de doçent olarak göreve
bafllad›. Bu klinikte Prof. Dr. Ekrem fierif Egeli, Dr.
Cihat Abao¤lu, Dr. Sermet Ergun, Dr. ‹lhan Ulagay ile
birlikte çal›flacaklard›.
Sa¤lam, 7.3.1944 tarihinde T›p Fakültesi Dekanl›¤›'na
flu sat›rlar› yazm›flt›1: “Üçüncü ‹ç Hastal›klar› Klini¤i
Doçenti Dr. Müfide Küley'in çok verimli çal›flmas›n› bu
vesile ile bir kez daha tebarüz ettirmek isterim. Mükemmel
bir klinik görüfl ve metodik bir çal›flma sistemi ile ifline
muntazam bir flekilde devam etmektedir. Gerek klinik
idaresi, gerekse teorik derslerde talebe için çok faideli
çal›flmas›, bilhassa dikkate flayand›r. Evvelce kendisinin
bildirdi¤i muhtelif neflriyata ek olarak hemen bitmek üzere
olan ve yak›nda talebenin istifadesine konacak mide ve
barsak hastal›klar› hakk›nda bir kitab› vard›r. Üstün maafla
geçmesinin pek uygun olaca¤›n› sayg›lar›mla bildiririm.”

Resim 3. ‹kinci bask›ya ait iç kapak 12

Resim 4. ‹lk bask›ya ait iç kapak 13

karaci¤er sirozuna olumlu etkilerini saptamas›, profesörlü¤e yükseltilmesi ile ilgili incelemede bulunan
jüri taraf›ndan “tamamiyle orijinal ve yepyeni bir görüflün
ürünüdür” fleklinde de¤erlendirilmifltir.1 Jüri raporunda
Küley'in bu orijinal görüflünü iki yabanc› dergide yay›nlatmay› baflard›¤› ve yine bu görüflün bir Japon araflt›rmac›n›n bafllataca¤› genifl araflt›rmalara da ç›k›fl noktas› oluflturdu¤u, ayn› süreçte akut glomerülonefritin
etyolojisinde alerjinin rolünü orijinal bir flekilde aç›klad›¤› ve 1952 y›l›nda Zürih'te toplanan Uluslararas›
Allerji Kongresi'ne sundu¤u esansiyel hipertansiyonda
kandaki mukopolisakkaritlerin rolü hakk›ndaki kapsaml› araflt›rmas›yla ayd›nlat›lamam›fl yönlere aç›klama
getiren sonuçlar ortaya koydu¤u da belirtilmifltir.1 27
Ekim 1960 tarihli gazeteler, Türk Üniversitelerinden
147 ö¤retim üyesi ve yard›mc›s›n›n ç›kar›lm›fl oldu¤unu
haber verdiler. Bu isimlerden biri, klini¤i yöneten Prof.
Dr. Ekrem fierif Egeli, di¤eri ayn› klinikte ö¤retim üyesi
olan Prof. Dr. Küley'di. 114 say›l› Kanun, alt› ay içinde
belirlenen isimlerin ilifli¤inin kesilmesini gerektirmektedir. Küley de 28.4. 1961 tarihinde görevinden ayr›lmak zorunda kal›r. Bir süre sonra, ilk sat›r›na “Sitemi
hiç sevmem” diyerek bafllayaca¤› “Sitem” bafll›kl› bir gazete yaz›s› yazarak, bu karara isyan eder: “On yedi sene
emek verdi¤im ve bir misyoner gibi, tafl›na topra¤›na bile
ba¤land›¤›m müessesenin bugünkü hocalar›! Biz sizinle
dosttuk, arkadaflt›k, birbirimize karfl› sayg›m›z, sevgimiz,
fikir birli¤imiz vard›. Buna ne oldu? Bütün bunlar bir
kararla hiçe inecek miydi… Bu nisyan neden, bu gece
sükûtu niçin, siz de mi bizden bu kadar uzaks›n›z! Sitem
ediyorum, bilmem haks›z m›y›m?” diyecekti.18 29 Mart
1960 tarihinde 147'lerden seçilen bir heyet, baflbakan
ile görüflür. Görüflmede temsilci heyetten ilk söz alan
kifli Prof. Küley'dir.19 Nihayet 43 say›l› Kanun'un ilan
edilifli ile görevine iadesi mümkün olur. 28.4.1962 tarihinde yeniden fakültedeki görevinin bafl›ndad›r.1
1963 y›l›nda profesörler kurulu karar› ile II. ve III. Dahiliye Kürsüleri kald›r›larak, yerine Çapa ‹ç Hastal›klar› Kürsüsü kuruldu. Bu Kürsü, Afla¤› Gureba ve

Küley, doçent iken 1949 y›l›nda ülkenin ilk ve önder
kad›n üniversite mezunlar› taraf›ndan kurulan Türk
Üniversiteli Kad›nlar Derne¤i'nin kurucu üyeleri aras›nda yer alm›flt›r (Resim 6). Dernek, 25 Kas›m 1973'de,
Cumhuriyet devrinin ilk kad›n doktorlar›ndan olmas›
ve üniversite'den emekliye ayr›l›fl› nedeniyle kendisine
bir flilt verecekti.14 Sa¤lam 1952 y›l›nda emekliye ayr›ld›¤›nda, ondan aç›kta kalan profesörlük kadrosuna Küley
atand›.1, 15, 16 Profesörlü¤e yükseltilme jürisinde Ord.
Prof. Dr. Ekrem fierif Egeli, Ord. Prof. Dr. Muzaffer
Esat Güçhan, Ord. Prof. Dr. Erich Frank, Ord. Prof.
Dr. Zdenko Stary ve Prof. Dr. Arif ‹smet Çetingil vard›.
22.11.1952 tarihli Profesörler Kurulu'nda Jüri'nin
olumlu kanaat bildirdi¤i rapor hakk›nda söz alan ö¤retim üyelerinden Ord. Prof. Dr. ‹hsan fiükrü Aksel, bilimsel çal›flmalar›n› övdükten sonra “Müfide Küley'in
Türk kad›nl›¤›nda hekim olarak yaratt›¤› tesirin de çok
büyük oldu¤unu belirtmek laz›md›r. Onun çal›flmalar› Türk
kad›nl›k aleminde büyük tesirler yaratm›fl ve Müfide Küley
gibi olabilsek diyen pek çok genç k›zlar›m›za rastlam›fl›zd›r…
Profesörlü¤e yükseltilmesini sevinçle karfl›lar›m” demifltir.1
Ord. Prof. Dr. Ekrem fierif Egeli söz ald›¤›nda, bu
akademik yükseltmenin kadro s›k›nt›s›ndan gecikti¤ine
de dikkat çekmifltir1: “S›rf kadro imkans›zl›¤› nedeniyle
geciken profesörlü¤ünün bugün art›k mümkün olabilmesi,
bizlere ancak kalp huzuru vermektedir.” 1944 y›l›nda,
kendi klini¤inin yay›nlad›¤› 385 sayfal›k ‹ç hastal›klar›
Ders Kitab›'n›n 4. fasikülü olarak “Sindirim Sistemi
Hastal›klar›”n› yazd›.17 (Resim 5) Doçentli¤i s›ras›nda
K vitamininin kan albüminlerine etki etmek yoluyla
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itimat etti, ihtiyac› nisbetinde arad›, tedaviyi rahatça kabul
etti.” Ö¤rencisi olmufl, yan›nda y›llarca asistan, baflasistan
ve doçent olarak çal›flm›fl Prof. Dr. Nüvit Tekül, emekliye
ayr›l›fl› ard›ndan onun meslek yaflam›nda hiç elden
b›rakmad›¤› disiplinlili¤ini flu sat›rlarla anm›flt›r21: “Eski
3. Dahiliye Klini¤i koridorunun ortas›na rastlayan odan›n
kap›s›nda Prof. Dr. Müfide Küley'in ismini tafl›yan plaka
bugün yok art›k. Bir zamanlar, sabahlar› ›fl›¤› ilk yanan,
asistanlarla, genç yafltaki hocalarla dolup boflalan oda, yeni
sahiplerini bekliyor.
Eski sahibi, burada tam 30 y›l (1943-1973) bir saat intizam›
ile çal›flm›flt›r. En geç saat 9.00'da hocay› asansörün bafl›nda
vizite ç›kmak üzere, yan›nda asistan arkadafllar› ile
görürdünüz. Kendinden daha genç olan ve geciken arkadafllar› 'Merhaba Bab›ali mümeyyizi' kelam› ile ve tatl› bir
sitem havas› içinde selamlard›.”

Resim 5. ‹lk bask›ya ait iç kapak 17

Küley, T›p Fakültesi'nde “örnek hoca” olarak görülmüfltü21: “Tam 30 y›l dudaklar›ndan bir ac› söz dökülmedi. Görevin eksiksiz olmas›, iflin aksamadan yürümesi için
Hoca'n›n k›r›c› bir kelimeye ihtiyac› yoktu. En büyük ve içli azar›, yüzümüze bakmadan (püf) demesi, beyaz saçlar›n›n çevreledi¤i aln›n›n gerilmesi, kafllar›n›n yukar›ya kalkmas›. Küley'in bu hareketleri en a¤›r kelimelerden daha
a¤›r, k›rbaç ac›s›ndan daha etkiliydi, kendisini sevenler için.”
O, otuz y›l boyunca T›p Fakültesi'nde hem kara tahta
hem de hasta yata¤› bafl›nda yazd›-çizdi-anlatt›. T›p
ö¤rencileri, hocalar›n›n karikatürlerine yer verdikleri
dergilerinde onu karatahta bafl›nda resmettiler21 ve an›lar›nda ayr›cal›kl› bir yere sahip olan t›p balolar›n›n düzenlenmesine verdi¤i deste¤e de sevimli bir karikatürle
teflekkür ettiler. Hastalar›na yaklafl›rken, hasta bedende
hasta bir ruhun bulundu¤unu unutmuyordu: “Küley Hoca,
her hasta karfl›s›nda t›p bilgisinin klasik ve modern bütün
olanaklar›n› kullan›rken, o hasta bedenin tafl›d›¤› hasta ruhu
da flefkat dolu bak›fllar›, yumuflak, tatl› ve ›l›k sesi, ümit ve
moral sunan eli ile okflamas›n› fevkalade baflar›rd›.” 21

Resim 6. Prof. Dr. Müfide Küley, Türk Üniversiteli Kad›nlar Derne¤i'nin T›p
Fakültesi'nin ilk han›m mezunlar›ndan biri olarak emeklili¤i hak ediﬂi
nedeniyle onuruna düzenledi¤i törende14

Yukar› Gureba Kliniklerinde çal›flmaya devam etti.
Küley, bu y›l içinde Prof. Dr. Ekrem fierif Egeli'nin de
gayretleri ile Gastroenteroloji Seksiyonu'nu kurduklar›n›
belirtmektedir.5 Fakat Çapa'da birlefltirilmifl I. ve II.
Dahiliye Klinikleri, 30.1.1967 tarihinde yeniden iki
klinik olarak ayr›lm›fl, 16 Ocak 1968 tarihli Kürsü
Kurulu karar› ile Gastroenteroloji'nin baflkanl›¤›na Prof.
Dr. Müfide Küley getirilmifltir.20 1933 Üniversite
Reformu'nda Cerrahpafla'da aç›lan I. Dahiliye Klini¤i
ise, 1967 y›l›nda Cerrahpafla T›p Fakültesi'nin kurulmas› ile onun bünyesinde faaliyetine devam etmifltir.

Hastalar›na sevgiyle sahip ç›k›fl›ndan yararlanan bir
isim de 1932 do¤umlu emekli ö¤retmen Nermin Yüzbafl›o¤lu'dur. Yüzbafl›o¤lu 1970 y›l›nda, yafllar› küçük
say›lacak üç çocuk annesi iken, midesi ile ilgili ciddi
flikayetleri nedeniyle Ca¤alo¤lu'nda zaman›n ünlü bir
radyolo¤unun muayenehanesinde mide filmi çektirir.

Akademik yaflam› boyunca çok say›da yurt içi ve yurt
d›fl› kongreye kat›lan Küley, 1 Eylül 1973'de yafl haddinden emekliye ayr›lm›flt›r. Uzun ve baflar›larla dolu
hizmet y›llar› ard›ndan Türkiye'de kad›n hekim olmak
konusunda flunlar› söyleyecektir:6 “Kad›n doktoru kimse
yad›rgamad›. Köylüsü flehirlisi, cahili medenisi velhas›l her
s›n›f› ile halk›m›z›n bu mevzudaki anlay›fl› o kadar derin
ve ink›lab›n seyri o kadar sür'atli idi ki, maruz kald›¤›m›z
müflkülat›n üzerinden alt› sene geçmeden kad›n doktora
herkes al›flt› ve biz mesleki hayata at›ld›ktan sonra herkes

Film, “pilor stenozu”nu ortaya koyunca Prof. Dr. Müfide
Küley'e görünmesi sal›k verilir. Küley'in Ca¤alo¤lu'ndaki
muayenehanesinde flefkat dolu bir ikna süreci yaflan›r:
“K›z›m, üç küçük çocuk annesisin. Ben seni diyetle yaflatabilirim, ama aya¤a kald›ramam. Normal yaflam›na geri
dönebilmen için ameliyat olman flart.” Ameliyat sözü
üzerine ö¤retmen han›m›n gözlerinden yafllar boflan›r
ama, Prof. Küley'in güven veren, kararl›, flefkatli tutumuyla birkaç dakika içinde korkusunu yener.
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Küley, ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi'ne
yatan hastas›na, ameliyat öncesinde ve sonras›nda
yap›lan vizitlere her gün en az bir kez kat›l›r. Ö¤retmen
han›m, k›sa sürede sa¤l›¤›na kavuflur. Y›llar sonra baflka
bir flikayeti için yine kendisine baflvurur. Bu kez yan›nda,
Küley'in mezun oldu¤u T›p Fakültesi'nde ö¤renim görmeye hak kazanan k›z› vard›r. Küley, hastas›n›n k›z›n›n
t›p ö¤renimi görmeye bafllad›¤›n› ö¤rendi¤inde flunlar›
söyler: “Evlad›m çok çal›fl. Bu öyle güzel bir meslek ki, çok
çal›flmaya gerçekten de¤er. Bana bu yafl›mda yeniden ne
olmak istersin diye sorsalar, hiç tereddütsüz hekim olmak
isterim, derim.” 22 Küley, Türk T›p Encümeni, Ulusal
Verem Savafl› Derne¤i, Türk T›p Cemiyetlerinde aktif
olarak çal›flm›fl, 1945 y›l›nda genel sekreterli¤ine seçildi¤i Türk T›p Cemiyeti'nin23 1961 y›l›nda baflkanl›¤›n›
üstlenmiflti.24 ‹stanbul Üniversitesi, ilk fahri müderris
ünvan›n› Gazi Mustafa Kemal Pafla'ya vermifltir. Prof.
Dr. Müfide Küley de ‹stanbul Üniversitesi'nin fahri
doktor payesi verdi¤i (2.9.1993) say›l› isimden birisidir.
Küley, emekli olduktan sonra özel muayenehanesinde
1981 y›l›na kadar çal›flm›fl, bir hastas›n› ziyaretten dönerken geçirdi¤i kaza ile femur kemi¤i k›r›l›nca, genel
durumunun bozulaca¤› bir tablo içine girmifl, ameliyatlar geçirmifl, görme ve iflitme yetene¤inin azald›¤› ve
giderek bilincinin kapand›¤› flartlarda 26 Aral›k 1995
tarihinde, 91 yafl›nda iken vefat etmifltir. 25, 26 Ad›, 2000
y›l›nda fiiflli'de Valikona¤› Caddesi'ne aç›lan bir soka¤a
verilmifltir. Bu yaz›da onun yaflam› “Emek ve mücadele
yüklü bir akademik t›rman›fl” olarak nitelendi. Bu,
kuflkusuz abart›s›z bir söylemdir. Prof. Tekül de bu
kanaattedir19:

Resim 8. ﬁiﬂli'de Valikona¤› Caddesi'ne aç›lan
sokaklardan biri, ad›n› taﬂ›yor (Foto¤raf: A. Namal)

Resim 7. Ca¤alo¤lu'nda ‹ran Konsoloslu¤u karﬂ›s›ndaki
Süreyya Hidayet Apartman› No. 7'deki
muayenehanesine ait reçete ve kendi el yaz›s›1

“Giyiniflindeki zarafete nas›l toz kondurulamazsa, kiflilik
onurunda da ufac›k bir leke izi görülemez. Bu tarzda geçen
ve insan›n bir yaflant›ya nas›l olur da bunlar›n hepsi s›¤abilir
diye, hayretle, ibretle, g›pta ile seyretti¤i bir hayat.” Kendisi ise hayat› için flunlar› söylemiflti5: “Her ne kadar ben
ve benim zaman›mda yetiflen genç k›z arkadafllar›m için
t›p tahsili pek kolay olmam›flsa da, yeniden hayata gelsem
ve tahsile bafllasam, ancak doktor olarak mesud olaca¤›ma
inan›r›m. Çünkü günlük çeflitli olaylar içinde sab›rla, güleryüzle, metanet ile çevresinde tan›d›¤› tan›mad›¤› kimselere
yard›mc› olan 'dost', ancak doktordur. As›l mesle¤in cazip
yönü de budur.”

‹LET‹ﬁ‹M ‹Ç‹N: Doç. Dr. Ar›n Namal ‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD., ‹stanbul arinn@istanbul.edu.tr
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