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Türk Anestezi Tarihi

ÖZET

Türk anestezi ve reanimasyon uzmanlık dalının tarihi Nimet Taşkıran’ın “Cerrahi Makaleler Bibliyografisi”nden esinle-
nerek arşivlerde orijinallerine ulaşılan kaynaklardan ve yaşayanların anlattıklarından yapılan derlemelerden yaralanıla-
rak ortaya koyulabilmektedir. Cemalettin Öner’e göre Türkiye’de anestezinin tarihi gelişimi 1900’den önce,1900-1933 
arası, 1933-1950 arası ve 1950’den sonraki dönem olarak 4 döneme ayrılmaktadır. 1950’ye kadar olan dönemde Batı-
da eğitim gören cerrahlar anestezi ile de ilgilenmiş ve hatta uygulamalarını zamanın tıp dergilerinde yayınlanmıştır. 

1950’den sonra bir yandan Sağlık Bakanlığı teşkilatında, öte yandan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve daha 
sonra diğer tıp fakültelerinde başlatılan çalışmalar ile 1956 yılında anestezi uzmanlığı yasal olarak kabul edilmiş, eği-
tim önce Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Wirtinger’le başlatılmış, ilk asistanı Cemalettin Öner olmuştur. İ.Ü. Tıp 
Fakültesi’ndeki yapılaşma Prof. Dr. Sadi Sun önderliğinde sürdürülmüş uzun uğraşlardan sonra 1959’da Anestezi Ensti-
tüsü kurulmuş, başkanlığına 1961 tarihinde doçent unvanını kazanan Sadi Sun’un getirilmesi ile devam etmiştir. Benzer 
uğraşlar diğer fakültelerde de sürdürülmüş ve A.Ü. Tıp Fakültesi’nde, 1958’de Refik Paykoç tarafından Hacettepe Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nde, 1959’da Emel Çobanoğlu tarafından, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 1969 yılında Ahmet 
Tutan tarafından anestezi bölümleri kurulmuştur.1962 yılında uzmanlık dalının adı “Anestezi ve Reanimasyon” uzmanlık 
dalı olarak değiştirilmiştir. Anestezi uzmanlarının önderliğinde yoğun bakım ve algoloji bilim dalları ile ilgili çalışmalar 
başlatılmış ve gelişmeler günümüze kadar sürdürülmüştür.

Anahtar kelimeler: Anestezi, tarih, tarihi gelişim, anestezi tarihi

SUMMARY

History of Anesthesiology in Turkey

History of Anesthesiology and Reanimation in Turkey can be compiled from original sources in archives as referen-
ced in “Bibliography of Surgical Essays” by Nimet Taşkıran, and extraction of anectodes from interviews with witnes-
ses. According to Cemalettin Öner, historical development of Anesthesiology in Turkey can be split into 4 distinct 
periods, pre-1900, 1900-1933, 1933-1950 and post-1950. Until 1950, West-educated Surgeons have shown interest 
in Anesthesiology as well and even had their related applications published in the medical journals of the time. After 
1950, with the parallel efforts by Ministry of Health and Istanbul Univesity, Faculty of Medicine and later by other 
Faculties of Medicine in Turkey, Anesthesiology residency has been officially accepted in 1956. The education began 
first in Haydarpasa Numune Hospital by Dr. Wirtinger and Cemalettin Öner was the first resident. The developments 
in Istanbul Univesity Faculty of Medicine was led by Sadi Sun and after many years of struggle, Institute of Anesthesio-
logy was established in 1959, presided by Sadi Sun, who had been promoted to Associate Professor in 1961. Similar 
developments have taken place in other Faculties and Anesthesiology departments have been established, at Ankara 
University led by Refik Paykoç in 1958, at Hacettepe University led by Emel Çobanoğlu in 1959, and at Ege University 
led by Ahmet Tutan. In 1962, the name of the therepautic area had changed to Anesthesiology and Reanimation. 
Under the leadership of Anesthesiology specialists, studies in therepautic areas of intensive care and Algology has 
begun and continued to date.
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Türk Anestezi Tarihi konusunda yeter-
li kaynaklara sahip olduğumuz söylene-
mez. Tıp tarihi arşivlerinden yararlanarak 
yapılmış bazı çalışmalar, bazı tezler ile 
yakın dönemi yaşamış olanların anlattık-
larından ve mektuplarından anestezinin 
Türkiye’deki gelişimi hakkında önemli 
bilgiler elde edilebilmektedir. Bu konuda 
önemli bir çalışmayı İ.Ü. İstanbul Tıp Fa-
kültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim 
Dalı arşivlerinden yararlanarak Prof. Dr. 
Cemalettin Öner ile birlikte tamamlamış 
ve yayınlamıştık.(1) Bu çalışmada başlıca 
kaynak Op. Dr. Nimet Taşkıran’ın “Cerra-
hi Makaleler Bibliyografisi” olmuştur. Bu 
bibliyografiden yararlanılarak saptanan 
makalelerin orijinalleri, Tıp Tarihi Anabi-
lim Dalı arşivlerinde bulunmuş ve bu ma-
kalelerden önemli bilgiler elde edilmiştir. 
Diğer önemli bir kaynak, İstanbul Tıp Fa-
kültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Ana Bi-
lim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Öztan Öncel’in 
“Türk-İslam Tababetinde Anestezi” adlı 
doktora tezidir.(2) Bir başka belge ise, Türk 
Anestezi ve Reanimasyon Derneği Baş-
kanlığı yaptığım sırada, Türkiye’de anes-
tezinin ihtisas dalı olarak kabul edilişinin 
40’ıncı yılı nedeniyle hazırladığım, şimdi 
bir kısmı vefat etmiş olan bazı hocalarımı-
zın anestezinin kuruluşu ile ilgili anılarının 
yer aldığı dokümanter filmdir.(3) Bu filmde 
anestezinin kuruluşu ile ilgili belgelere ve 
önemli yazışmalara yer verilmiştir. Sınırlı 
olanaklardan yola çıkarak saptanan bil-
gilerin, çok yeterli olduğu söylenemez ise 
de eldeki kaynaklar bize geçmiş hakkın-
da önemli bilgiler vermektedir. Aşağıdaki 
bölümde elimdeki belgelerden ve sahip 
olduğum bilgilerden yapılan derlemeye 
özet olarak yer verilmiştir. Amaç tarih yaz-
mak olmayıp, yok olmasını önlemek için 
eldeki mevcut bilgileri kayda geçirmektir.

İstanbul Üniversitesi Yayınları arasında 
yer alan ve Türk anestezi tarihi ile ilgili ilk 
derleme niteliği taşıyan kitapçıkta Cema-
lettin Öner, Türkiye’de Anestezinin gelişi-
mini 4’e ayırmaktadır.(1) Buna göre anes-
tezinin gelişimi:
1. 1900 yılına kadar olan dönem,
2. 1900-1933 arası dönem,
3. 1933-1950 arası dönem, 
4. 1950’den sonraki dönem olarak ayrıl-

maktadır.

Büyük bir olasılıkla, Askeri Tıbbiye ne-
deniyle anestezinin gelişimi İstanbul’da 
başlamış ve tüm dünyada olduğu gibi, 
ilk olarak cerrahlar tarafından uygulan-
mıştır. Bin dokuz yüz yılına kadar olan 
dönemle ilgili olarak İstanbul’da o dö-
nemlerde yayınlanmakta olan Journal de 
Constantinople’dan öğrendiğimize göre, 
ilk kullanılan anestetik madde kloroform 
olmuştur. Bu dergiye göre 1847-1848 öğ-
retim yılında, Galatasaray’daki Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane’de yapılan ameliyatlar-
da kloroform kullanılmıştır. Kloroformun 
dünyada ilk defa 1847 yılında Simpson 
tarafından kullanıldığı göz önüne alınır-
sa, bu bilgi Batıdaki gelişmelerin ne kadar 
yakından izlenebildiğini göstermesi açısın-
dan son derece dikkat çekicidir.(4) Dr. Cast-
ro, 1864 yılında uyguladığı karotis ligatürü 
ameliyatında kloroform kullanmıştır. Cemil 
Topuzlu Paşa, Paris’te eğitimini tamamla-
yıp, 1890’da yurda döndüğünde kloroform 
kullanmış, eter kullanmaya ise 1924’den 
sonra geçmiştir. Eter Gülhane’de ilk defa, 
Almanya’dan gelen Rieder Paşa tarafından 
1898’de kullanılmaya başlanmıştır.(4) Tıp 
müfredatı hocası, Miralay Dr. Ahmet Rem-
zi, 1871 yılında yayınlanan ders kitabında, 
Morton’a dayanarak verdiği bilgilerde eter 
anestezisinden bahsetmektedir.
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Dr. Münir Bey 1882’de, Dr. Abidin Bey 
1890’da, Dr. Hüseyin Sabri Bey 1891’de, 
anestezi terimi yerine duyunun kaldırıl-
ması anlamını taşıyan “mübtel-i his” teri-
mini kullanmışlardır. 

Nuran Yıldırım’a ait bir makalede, 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de yapılan 
mezuniyet tezlerine değinildikten son-
ra, 1891 yılında Dr. Agop Sandalcıyan 
tarafından “Butlan-ı hiss-i umumi ve 
mezi’i” adlı bir mezuniyet tezi hazırlandı-
ğı bildirilmiştir. Bu tez halen Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi, Deontoloji Anabilim Dalı 
Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Kütüp-
hanede 2 no’lu kayıt numarası ile yer alan 
bu tezde anestezinin ne olduğu anlatılmış 
olup, anestezi vermek için kullanılan 12 
aletin çizimi yer almıştır.(5) Bu bilgi, anes-
tezinin o yıllarda isminden bahsedilecek 
kadar önem verilen konular arasında yer 
aldığını göstermesi, anestezide kullanılan 
bazı aletleri tanıtmaya çalışması ve anes-
tezi terimi yerine onun Osmanlıca tercü-
mesinin, bilimsel terminolojide kullanıl-
makta olduğunu göstermesi açısından 
önem taşımaktadır. Nitekim, 1906 yılında 
aynı terimi “Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i 
Şahane”nin (Askeri Tıbbiye) doğum klini-
ği hocası Dr. Besim Ömer Paşa da kitabın-
da kullanmıştır. Gülhane cerrahi hocası Dr. 
Julius Wieting 1911 yılında, “İptal-i Hissi 
Mevzii” adlı bir kitap yazmış ve bu kita-
bında anestezi için duyunun çürüklüğü ya 
da yokluğu anlamına gelen “Butlan-ı His-
si” terimini kullanmıştır. Kitapta “Butlan-ı 
Hissi” terimi, Butlan-ı Hissi mevzii ve 
Butlan-ı Hissi umumi olarak ikiye ayrılmış-
tır. Birincisi rejyonal anestezi, ikincisi ge-
nel anestezi anlamında kullanılmış terim-
lerdir. Butlan-ı Hissi Mevzii de bugünküne 
çok benzer bir şekilde

1. İbtal-i Hissi Mevzii (İnfiltrasyon aneste-
zisi)

2. İbtal-i Hissi Dairevi (Bölgesel anestezi) 
3. İbtal-i Hissi Nahiyevi (Ganglion ya da 

kök anestezisi) 
4. İbtal-i Hissi Nihai (Spinal anestezi) ola-

rak sınıflandırılmıştır. 

O dönemde askeri hekimler, tıp konusun-
da düzenli yayınlanan dergiler çıkarmış ve 
bu dergilerde yabancı literatürden çeviri-
ler yayınlanmıştır. Münif Bey’in “Klorofor-
ma Dair” ve Besim Ömer Paşa’nın “İpno-
tizma” adlı yazılarının yanı sıra anestezi 
ile ilgili Fransızca yazılara da rastlanmak-
tadır.

Anestezi ile ilgili yayın sayısı az olmasına 
rağmen, o dönemde anestezide kullanı-
lan kloroform, azot protoksit, eter, lokal 
anestetikler gibi anestezi ilaçlarına ait 
yazılar yer almıştır. Cemalettin Öner bu 
döneme ait 7 makaleye rastladığını bildir-
mektedir.(1-5) 

Bilindiği gibi, lokal anestezi ilacı ilk defa, 
1884’de Koller tarafından kullanılmıştır. 
Ülkemizde lokal anestezi ilacının kullanımı 
ile ilgili ilk yazı, “Kokain” adı ile “Ceride-i 
Tıbbiye-i Askeriye” dergisinin 14. sayısın-
da, 1885 yılında, yazar ismi belirtilmeden 
yayınlanmıştır. Cemil Topuzlu’nun 1903 yı-
lında, peroperatuar kalp masajı yaptığını 
anlatan ve “Gazette Medicale d’Orient”in 
48. cildinin, 21. sayısında yer alan maka-
lesi yoğun bakım konusunda ülkemiz-
deki ilk yayın olarak kabul edilmektedir. 
Lokal anestezi konusunda Burhanettin 
Toker’in 1924’te, Kazım İsmail Gürkan’ın 
1926’da, H. Ziya Konuralp’in 1931’de ya-
yınlanan yazılarından, yeni lokal anestezi 
ilaçlarının ülkemizde yaygın olarak kulla-
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Belge 1. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Dr. Asım ONUR’un anestezi ile ilgili bir makale-
si.
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nıldığını öğrenmekteyiz. Bazı cerrahların, 
1900’lü yılların başlarında, çeşitli anestezi 
uygulamaları gerçekleştirdiklerini ve bu-
nunla ilgili deneyimlerini yayınladıklarını 
görmekteyiz. Bunlar arasında Murat Rah-
mi Bey, Kenan Tevfik, Ahmet Asım Onur, 
Kazım İsmail Gürkan, Burhanettin Toker, 
Akif Şakir Şakar, Halit Ziya Konuralp sayı-
labilir (Belge 1,2a ve b).

Almanya’da eğitimini tamamlayarak yur-
da dönen tıp fakültesi, cerrahi hocası Or-
han Abdi Kurtaran, 1905’ten itibaren eter 
kullanmıştır. Onun yanı sıra kadın hasta-
lıkları ve doğum hocası Refik Münir Kes-
kingil de anestezi ile uğraşmıştır. Hatta, 
1918 yılında Sultan V. Mehmet Reşad’ın, 

Dr. İsrael ve Dr. Abdi Kurtaran tarafından 
yapılan mesane taşı ameliyatında anes-
teziyi, Refik Münir Keskingil vermiştir.(2) 

Bu dönemde ağrısız doğum konusunda, 
biri Tevfik Remzi Kazancıgil’in, 1929 yılın-
da yazdığı “Ağrısız Doğum”, diğeri Asım 
Onur’un 1932’de yayınladığı “Ağrısız Do-
ğum Monografisi” ve Ziya Üstün’ün 1933 
yılında yazdığı “Doğum Analjezisinde 
Pernokton” adlı yazılar anestezi tarihimi-
zin önemli belgelerini oluşturmaktadır. 
Cemalettin Öner, bu döneme ait 26 ma-
kaleye rastladığını bildirmekte ve dönemi 
üniversite reformunun yapıldığı 1933 yı-
lında sonlandırmaktadır.(1,2)

Cemalettin Öner tarafından, 1933-1950 
arası döneme ait, anestezi ile ilgili 25 

Belge 2 A ve B. Cerrahi uzmanı olan Prof. Dr. M. Kemal ile Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp’in anestezi 
ile ilgili makaleleri.
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yayın bulunmuştur. Yayınlar daha çok 
intravenöz anestezi ilaçları ile ilgilidir. 
Özellikle Evipan ve Pentothale ile ilgi-
li yazılar çoğunluktadır. Prof. Dr. Derviş 
Manizade’den öğrendiğimize göre bu dö-
nemde ülkeye ilk anestezi cihazı, İ.Ü. Tıp 

Fakültesi, 1. Cerrahi Kliniği’ne, direktör 
Prof. Dr. Rudolf Nissen tarafından, 1937 
yılında getirtilmiştir. Fakat bu cihaz o za-
manlar açık damla eter veren Hasan ve 
Hüseyin onbaşılar tarafından kullanılama-
dığından, uzun süre kullanılmadan bekle-

Belge 3. Prof. Dr. Nihat Dorken’in , Prof. Dr. Cemalettin Öner’e yazdığı ve içinde bulundukları ko-
şulları anlatan mektubu.
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tilmiştir.(3) Bu sıralarda cerrahide gelişme-
ler olmuş, özofagus, akciğer, kalp, beyin 
ameliyatları yapılmaya başlanmıştır. Prof. 
Dr. Nihat Dorken bu durumu, Cemalettin 
Öner’e yazdığı mektupta anlatmakta, en 
büyük sıkıntının anestezi ve reanimas-
yon konusunda çekildiğini söylemektedir 
(Belge 3).(3,6) Prof. Dr. Dorken, aslında bu 
konuya İ.Ü. Tıp Fakültesi Dergisine 1949 
yılında, Burnettin Toker ile birlikte yazdık-
ları bir makalede de değinmektedir. Prof. 
Dr. Dorken bu makalede, anesteziye olan 
ihtiyacı belirtmek amacıyla, kapalı dev-
resi olan ve azotprotoksit verilebilen bir 
anestezi makinesi getirildiğini yazmıştır 
(Belge 4). Bu makinenin 1948 yılında ge-
tirtildiğini ve makinenin, cerrahi asistanı 
olan Sadi Sun tarafından kullanıldığını ve 
Sadi Sun’un anesteziye böylece başlamış 

olduğunu öğrenmekteyiz.(7) Sadi Sun’un 
anesteziye başlayışını, Prof. Dr. Derviş Ma-
nizade ayrıca 40. yıl belgeselindeki röpor-
tajında daha geniş olarak anlatmaktadır. 
Sadi Sun’un kendisi ise TARC mecmuası-
nın, 1990 yılı ilk sayısında, kuruluş yıllarını 
ve bu yıllardaki çalışmalarını anlatmıştır. 
Buradan öğrendiğimize göre, 1948 yılın-
da Mc Kesson Nargraft marka, O2 + N2O 
+ Eter anestezisi uygulanabilen bir anes-
tezi cihazı İ.Ü. Tıp Fakültesi 1. Cerrahi 
Kliniği’ne getirtilmiş, modern anestezi 
uygulamaları böylece başlatılmıştır. İlk en-
dotrakeal entübasyon ise 3 Ağustos 1949 
tarihinde yapılan, intratorakal ösefago-
gastrostomi ameliyatında yine Sadi Sun 
tarafından uygulanan anestezi sırasında 
kullanılmıştır. 

Belge 4. Anestezinin cerrahlar tarafından uygulandığı dönemde Ord. Prof. Dr. Burhaneddin TOKER 
ve Dr. Nihat DORKEN’in azot protoksit anestezisi veren ilk ansestezi cihazı ile yaptıkları uygulama-
yı anlatan makale.
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Sadi Sun, 1949 yılı sonuna kadar, 169 genel 
anestezi uyguladığını, 40 olguda pentot-
hale ve kemital, 23 olguda eter, 10 vakada 
spinal anestezi yöntemlerini kullandığını 
yazmıştır. Bu olguların 9’unda endotrake-
al entübasyon yapılmıştır. Uzmanlık eğiti-
mine 1947 yılında, cerrahi asistanı olarak 
başlayan Sadi Sun, uzmanlık eğitiminin 
büyük bir kısmını anestezi çalışmaları ile 
geçirerek, 1951 yılında cerrahi uzmanı 
olmuştur. Sadi Sun’un bu uygulamaları, 
kendisinin Türkiye’de ve İ.Ü. Tıp Fakülte-
si bünyesinde anesteziye yönlendirilen ilk 
hekim olmasını göstermesi ve günümüz 
anestezisine kadar uzanan yolun başlan-
gıcını oluşturması açısından önemli uygu-
lamalardır.(7-10)

Sadi Sun ile sınıf arkadaşı olan, 1947 yılın-
da tıp fakültesinden birlikte mezun olduk-
ları Cemalettin Öner, bu sıralarda mecburi 
hizmetini Anadolu’da sürdürmektedir. O 
da mecburi hizmet dönüşünde, anestezi-
nin yapılaştırılma çalışmalarına Sağlık Ba-
kanlığı içerisinde yer alarak katılır. Böylece 
Türk anestezi tarihinde 1950’den bugüne 
kadar sürecek olan yeni bir dönem başla-
mış olur.(11) Dünyadaki gelişmelere paralel 
olarak yapılaşma, yasal düzenlemelerin 
tamamlanması, anestezinin hekimlerin 
eline geçmesi, uzmanlık eğitiminin baş-
latılması ve uzman hekimlerin yetişmeye 
başlaması 1950’den sonra olmuştur. Bana 
göre 1950’den sonraki dönemi, biri anes-
tezinin temelinin atılmasına kadar olan 
dönem ki, bu dönem kurumlaşma hazır-
lıklarının yapıldığı dönem olup, hocaları-
mızın aktif meslek yaşamları bu hazırlıkla-
rın tamamlanması için verdikleri uğraşlar 
ile geçmiştir. Diğeri de bu temel üzerinde 
yükselmenin başladığı dönem, yani anes-
tezinin kurumsallaşmasının tamamlandığı 

ve gelişmesinin sürdürüldüğü dönem ola-
rak ayrıca ikiye ayırmak mümkündür. Bu 
ikinci dönemde, hocalarımızın aramızdan 
ayrılmalarından sonra görevi üstlenen 
bizler de anesteziyi daha ileriye taşıma, 
geliştirme, kusursuz uygulama, temsil 
etme ve en önemlisi kabul edilmesini sağ-
lama uğraşları verdik. Kanımca 1950’den 
sonraki dönemi bu nedenlerle lider hoca-
lar dönemi ve birinci jenerasyon hocalar 
dönemi veya 1990’dan önceki dönem ve 
sonraki dönem olarak ikiye ayırmak ge-
rekmektedir. 

Burada hocalar derken, sadece fakülteleri 
kastetmiyorum. Eğitim hastanelerinin o 
zamanki şef ve şef yardımcılarını da kas-
tediyorum. Görüleceği gibi, Sağlık Bakan-
lığı Eğitim hastanelerinin yapılaşması ve 
gelişmeleri, anestezi biliminin ülkemizde-
ki yapılaşmasında çok önemli rol oynamış, 
hatta fakültelerdeki gelişmelerin zaman 
zaman önüne geçmiştir. 

Bin dokuz yüz elli’li yılların başlarında, ge-
nelde onbaşılar ve bazı hemşireler, genel 
anestezi vererek ameliyatların yapılma-
sını sağlamaktadır. Kullandıkları yöntem 
çoğunlukla açık damla eterdir. Doğumlar-
da seyrek olarak, maske ile trilen aneste-
zisi yapılmaktadır. Lokal anestetik daha 
yaygın kullanılmaktadır. Bazı cerrahlar 
cerrahinin yanı sıra anestezi ile de ilgi-
lenmektedir. 1949-1954 yılları arasında, 
yurt dışında cerrahi ve anestezide veya 
yalnız anestezide çalışmış olup, yurda dö-
nen bazı hekimler, sadece anestezide ça-
lışmaya devam etmiştir. Bu hekimlerden 
bazıları, haftanın belli günlerinde deği-
şik hastanelere gidip, anestezi vererek 
ameliyatların yapılmasına katkıda bulun-
muştur. Ülkemizde anestezi ile ilgilenen 
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ilk hekimler arasında, İstanbul’da Haseki 
Hastanesi’nde, Op. Dr. Avni Aksel’in ser-
visinde, Op. Dr. Hüsnü Öztürk; Tıp Fakül-
tesi, Prof. Dr. Akif Şakir Şakar’ın ortopedi 
kliniğinde, Dr. Simon Batmaz; Prof. Dr. 
Kemal Atay’ın cerrahi kliniğinde yine Si-
mon Batmaz ve ayrıca Dr. Melih Erhan, Dr. 
Rüçhan Kutbay, Dr. Hüseyin Ergönenç, Dr. 
Cemalettin Öner, Dr. Kadriye Toprak (Bil-
ge); Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul hasta-
nelerinden Şişli Çocuk Hastanesinde, Doç. 
Dr. Hazım Bumin’in kliniğinde, Op. Dr. 
Cahit Bergil; Vakıf Gureba Hastanesi, Ata 
Topaloğlu’nun servisinde, yine Cemalettin 
Öner; Heybeliada Sanatoryumu’nda, Dr. 
Ercüment Kopman; Ankara Gülhane’de, 
Dr. İhsan Günalp ve 1953’te açılan SSK An-
kara Hastanesi’nde Op. Dr. Hüsrev Polat 
ve daha sonraki yıllarda Dr. Emel Çoba-
noğlu yer almaktadır.(8) Bizim saptayabil-
diğimiz bu hekimler ülkenin ilk anestezi 
hekimleridirler. Bu hekimlerin birçoğu, 
1954’ten sonra, ilk eğitimlerini aldıkları 
yabancı ülkelere geri dönmüş ve çalışma-
larına o ülkelerde devam etmiştir. Bun-
lar arasında, öğrenci iken Kemal Atay’ın 
kliniğinde çalışan Kadriye Toprak (Bilge) 
mezun olduktan sonra, anesteziye devam 
etmiş, daha sonra ABD’ye gitmiş, ileri eği-
timini tamamladıktan sonra 1963’te yur-
da dönerek emekli olduğu 1990 yılının 
Aralık ayına kadar son dönemi, İstanbul 
Tıp Fakültesi Anabilim Dalında olmak 
üzere, çalışmalarına devam etmiştir.(8,13) 
İstanbul’da kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanı olan, Dr. Cezmi Kınoğlu, asistan-
lığı sırasında anesteziye duyduğu ilgi ne-
deniyle öne çıkan bir başka hekimdir. Ağ-
rısız doğum öğrenmek üzere 1951 yılında 
ABD’ye gönderilir. Burada 3,5 yıl anestezi 
ile ilgilenir. İstanbul’a 1954’te döner ve 
emekli oluncaya kadar, Teşvikiye Sağlık 

Yurdu’nda yaklaşık 40 yıl anestezi uygu-
lamalarında bulunur. Biraz geç katılsa da, 
Cezmi Kınoğlu’nu da ilk anestezi hekimle-
ri arasında saymak gerekir kanısındayım.
(14)

Melih Erhan, Kadriye Toprak’a (Bilge) yaz-
dığı bir mektupta(12,13) “... 1949 yılında me-
zun olup, Prof Dr. Şinasi Güçhan’ın tavsiyesi 
ile İ.Ü. Tıp Fakültesi, 2. Cerrahi Kliniği’nde 
asistan olabilmek için sıraya girip, fahri 
asistanlığa başladım. Bu arada, 1950 yı-
lında Şinasi Güçhan, asistanlarından birini 
İngiltere’ye anestezi öğrenmek için gön-
dermek istedi. Seçilen aday gitmeyince ye-
rine ben gittim. İngiltere’de 8 ay kaldım. 
Döndükten sonra anestezi bölümünü, 
Kemal Atay’ın kliniğinde kurdum. Kemal 
Atay’ın ve H. Ziya Konuralp’in çok destek-
lerini gördüm. Kadriye Bilge ve Rüçhan 
Kutbay ile 2. Cerrahi Kliniği’nde, İngilte-
re dönüşü açık eter, kloroform, klord’etil, 
ombredan anestezilerine son verdik. 
Lomber anestezide hiperbarik yöntemini 
kullanmaya başladık. Peridural anestezi-
lere başladık. Lobektomilerde bronş blok 
tekniğini uyguladık. Gaz tüplerini renk-
lerine ve ağız çaplarına göre sınıfladık. 
Anestezi öncesi hazırlık sistemini kurduk. 
Bu arada kliniğe, AGA marka bir anestezi 
cihazı alındı. 1951 senesinin son ayların-
da böylece başlayan bu modern anestezi 
döneminde, açık ve yarı kapalı sistemleri 
kullanmaya başladık. Bu dönemde 2. Cer-
rahide, üç ameliyathanede, günde 4-10 
ameliyat yapılıyordu. Kısa sürede anestezi 
makinelerinin sayısı arttı. Fransızlar 1952-
53 yıllarında, Largactil ve Phenergan’ı pi-
yasaya sürdü. Biz bunları, scopolamin ve 
morfin ile değişik nispetlerde karıştırarak, 
premedikasyonda kullanmaya başladık. 
Netice fevkalade idi. Scopolamin, aynı za-
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Belge 5. Dr. Melih ERHAN’ın Dr. Kadriye TOPRAK’a (Bilge) yazdığı mektup.
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Belge 6. Ord. Prof. Dr. Burhanettin TOKER’in zamanın Sağlık Bakanı, Hayri ÜSTÜNDAĞ’a anestezi-
nin ihtisas dalı haline dönüştürülmesi ile ilgili mektubu.
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manda retrograd amneziye de sebep ol-
duğu için hastalar hoşlandı. Hastalar tara-
fımızdan bir gece önce görülüyordu. Eğer 
bir kontrendikasyon görülürse anestezi 
verilmiyor, diğer tetkikler tavsiye ediliyor 
ve cerrah arkadaşlar umumiyetle tavsi-
yelerimize hürmet ediyordu. Birkaç sene 
sonra, yeni arkadaşlar İngiltere, Fransa ve 
ABD’den anestezi tahsil ederek döndü. İlk 
gelenlerden biri, Simon Batmaz idi. Daha 
sonra gelen Dr. İsmail ve Dr. Hüseyin, unu-
tamadıklarım arasındadır. Dr. Hüseyin 
Amerika’da uzun yıllar anestezi çalışmala-
rı yapmıştı. Kısa süre kaldı. Üç ya da altı ay 

sonra Amerika’ya döndü. Daha sonra ge-
len, Rüçhan Hanım olmuştur. Bence, anes-
teziye ilk olarak ciddi şekilde iştirak eden 
ve hakikaten kendini bütün varlığı ile bu 
bölüme bağlayan ilk doktor arkadaş, Kad-
riye Hanım olmuştur. Ben 1956 yılında as-
kere gittikten sonra kliniği, Kadriye (Top-
rak) Hanım’la Rüçhan (Kutbay) Hanım 
idare etti. Askerlik dönüşü nöroşirurji ile 
ilgilendim ve anesteziden koptum.” şek-
linde devam etmektedir (Belge 5). Mektu-
bun devamında, intravenöz solüsyonların 
hazırlanışı, verilişi ve kan transfüzyonları-
nın yapılış şekilleri de yer almakta ve ken-

Belge 7. Aslen Avusturyalı olan Dr. Kucher, anesteziyolojiyi kurmak için Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan davet edilmiş, fakat Türkiye’de 3 ay kalıp geri dönmüştür. Bu süre içerisinde Türk Tıp Cemiyeti 
Dergisi’nde yayınlanan, bir dizi konferanslar vererek anesteziyi tanıtmaya çalışmıştır.
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disinin anestezi derneğinin kurucu üyele-
ri arasında bulunduğunu ve bu nedenle 
kendisini çok mesut hissettiğini ifade et-
mektedir.(12) Dr. Melih Erhan’ın bu mek-
tubu anestezi tarihi açısından çok değerli 
bir belge niteliğindedir. Mektup sadece 
anestezi ile ilgilenenleri tanıtmamakta, 
o günlerin anestezi atmosferini ve pratik 
uygulama koşullarını cerrah, anestezi iliş-
kilerini de tanımamızı sağlamaktadır. 

Bin dokuz yüz elli yılını izleyen yıllarda, 
büyük cerrahi yapabilmek için, iyi bir 
anestezi hekimine olan gereksinim gide-
rek daha iyi anlaşılmış ve önemli cerrahi 
klinikleri bu eksikliği gidermenin yolla-
rını aramaya başlamışlardır. Bu klinikler-
den biri de İ.Ü. Tıp Fakültesi 1. Cerrahi 

Kliniği’dir. Direktör olarak Prof. Dr. Bur-
hanettin Toker, öğretim üyesi olarak Prof. 
Dr. Fahri Arel, bu klinikte yer almaktadır. 
Burhanettin Toker 1950 yılında, zamanın 
Sağlık Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ’a 
anestezi uzmanlığının bir an önce ülke-
mizde kabul edilmesi konusunda resmi bir 
başvuruda bulunur (Belge 6).(2) Sadi Sun, 
daha henüz cerrahi asistanıdır ve anestezi 
ile ilgilenmektedir. Fahri Arel’in girişimle-
ri sonucu, 1950’nin son aylarında Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO), Türkiye’de intra-
torasik müdahaleler yapmak üzere Prof. 
Dr. E. Husfelt’i ve onun anestezisini veren 
E. Vanö-Anderson’u, 1. Cerrahi Kliniği’ne 
gönderir. Husfelt’in yaptığı ameliyatların 
bazısına Sadi Sun anestezi verir. Bu rast-
lantı sonucunda, 1952 yılında Husfelt, Sadi 
Sun’u WHO’nun Danimarka’da organize 
ettiği anestezi eğitim programına, kendi 
yetkisini kullanarak davet eder. Sadi Sun, 
1953’de yurda döner ve yeni kurulan III. 
Cerrahi Kliniği’nde çalışmalarını sürdürür.
(2,7,8)

Sağlık Bakanlığı, 1953’ten sonra anestezi 
konusuna daha yoğun bir ilgi duymaya 
başlar. Gerçi artık, ülkede anestezi ile il-
gilenen ve sadece bu işi yapan hekimler 
vardır. Fakültede birileri anestezi işini üst-
lenmişlerdir ama ihtisas düzeyinde bir ya-
pılanma henüz yoktur ve anestezi eğitimi 
yapılmamaktadır. Sağlık Bakanlığı 1953’te 
en önde gelen hastanelerinden biri olan 
Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne, 
Avrupa’da bulunduğu sırada anestezi ile 
de ilgilenen Op. Dr. Hüsnü Öztürk’ü ope-
ratör ve anestezi mütehassısı olarak atar. 
Cemalettin Öner resmen cerrahi asistanı 
olmasına rağmen, yine 1953 yılında Sağ-
lık Bakanlığı’nca ileride anestezi ihtisas 
süresine sayılmak üzere, Haydarpaşa Nu-

Resim 1. Dr. Wirtinger. Kucher’den sonra anes-
teziyoloji uzmanı yetiştirmek üzere davet 
edilmiş ve Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde 
görevlendirilerek, anestezi uzmanlık eğitimi 
başlatılmış; Cemalettin Öner ilk asistan ola-
rak atanmıştır.
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Belge 8. Sağlık Bakanlığı’nın hazırlanmakta olan uzmanlık tüzüğüne anestezinin uzmanlık dalı 
olarak eklendiğini ve bu dalda uzman olmak isteyenlerin Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde staja 
başlayacaklarını bildiren yazısı.
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Belge 9. İstanbul Valiliği Sağlık Müdürlüğü’nün, Haydarpaşa Numune Hastanesi Başhekimliği’ne, 
anestezi uzmanlık eğitimine başlanması konusunda talimatı.
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Belge 10. Türk Anetezi ve Reqanimasyon Derneği ilk Yönetim Kurulu karar defterinin kapağı ve 
kuruluşla ilgili ilk karar tutanağı.

Belge 11. İlk Genel Kurul ve ilk Yönetim Kurulu seçimi sonuçlarına ait karar defterine düşülen 
kayıta ait tutanak.
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Belge 12. Üçüncü TARK program kitapcığının kapağı.

Belge 13. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası’nın ilk sayısı.
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Belge 14. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Profesörler Kurulu’nda Anesteziyoloji ve Reanimas-
yon Kürsüsü’nün kuruluş toplantısı ile ilgili tutanak.
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mune Hastanesi’nde görevlendirilir. Bu 
sıralarda, özellikle Haydarpaşa Numune 
Hastanesi operatörlerinden Selahattin 
Akel’in girişimleri sonucu, Sağlık Bakan-
lığı Viyana’dan, Prof. Dr. Robert Kucher’i 
anestezi servisini kurmak üzere bu hasta-
neye davet eder (Belge 7). Kucher, üç ay 
kadar kalır ve ülkesine geri döner. Bu defa 
onun yerine, yine Viyana’dan Wolfgang 
Wirtinger servis kurmak, eğitim yapmak 
ve ihtisas verebilmek yetkileri ile donatı-
larak, 1954 yılında aynı hastaneye getir-
tilir ve böylece anestezi eğitimi başlamış 
olur (Resim 1).

Sağlık Bakanlığı’nın girişimleri burada 

kalmaz, fakültelerdeki çalışmaların önüne 
geçerek devam eder. Üç Ocak 1955 tari-
hinde bir genelge yayınlayarak “Tababet 
İhtisas Nizamnamesi” tasarısına anestezi-
yolojinin de ihtisas kolu olarak dercedil-
diğini isteyenlerin Haydarpaşa Numune 
Hastanesi’nde anestezi mütehassısı W. 
Wirtinger’in yanında ihtisas yapabilecek-
lerini” bildirir. Böylece 1954’de, Haydar-
paşa Numune Hastanesi’nde Türkiye’nin 
ilk anestezi servisi kurulur (Belge 8 ve 9) 
ve ilk asistanı da Cemalettin Öner olur. 
Daha sonraki asistanları, Dr. Mois Kan ve 
Dr. Erol Levi olmuştur. Anesteziyoloji, za-
manın Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Dr. Nail 
Karabuda’nın desteği ile, 20 Ocak 1956 

Belge 15. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı kuruluş tarihçesinin yer aldığı bül-
tenin iç sayfası.
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tarih ve 9212 sayılı Resmi Gazete ile yü-
rürlüğe giren 4/6379 sayılı ihtisas tüzü-
ğünde ayrı bir ihtisas dalı olarak yer almış-
tır.(1,2,11) İlk uzmanlık diplomaları ise, önce 
26.3.1956’da “Trikloetilen ile Anestezi” 
adlı teziyle Sadi Sun’a, sonra 6.12.1956’da 
“Anestezi Potansiyalize” adlı teziyle Ce-
malettin Öner’e verilmiştir. Daha sonra, 
sırasıyla 1957’de Moiz Kan, Cahit Bergil, 
Emel Berkol, Mehmet Nazlı, Refik Paykoç, 
Müfit Erkul; 1958’de Kamil Ergin ve Faruk 
Or ülkemizin ilk on anestezi uzmanı ola-
rak uzmanlık diplomasına hak kazanmış-
tır.(1-3,8) Uzman olduğu yıl, Sadi Sun’un ön-
derliğinde anestezi ile uğraşan doktorlar, 
Sabahat Kabaalioğlu ve Cezmi Kınoğlu, 
cerrahlar Şinasi Hakkı Erel, Fahri Arel bir 
araya gelerek “Türk Anestezi Cemiyeti”ni 
kurmuştur (Belge 10 ve 11). Daha sonra 
1969 yılında “Türk Anestezi ve Reani-
masyon Cemiyeti” (TARC) adını alan bu 
dernek, ilk toplantısını Taksim Lamartin 
Caddesi’ndeki 45 no’lu binada, 12 Kasım 
1956 tarihinde yapmıştır. Türk Anestezi ve 
Reanimasyon Cemiyeti, bilimsel kongrele-
rini 9 Mayıs 1965 tarihinde yapmaya baş-
lamış ve bu kongreler günümüze kadar 
kesintisiz devam etmiştir (Belge 12).(2,7) 
Dernek, 1972 yılında dergisini yayınlama-
ya başlamış ve o tarihten itibaren yayınını 
kesintisiz sürdürmüştür (Belge 13).

İstanbul Tıp Fakültesi’nde, Dr. Sadi Sun’un 
anesteziyoloji ile ilgili çalışmalarına baş-
lamasından 10 yıl kadar sonra, 1959’da 
“Anesteziyoloji Enstitüsü”nün kurulma-
sına karar verilmiş ve direktörlüğe Far-
makoloji ve Tedavi Kliniği Direktörü Prof. 
Dr. Sedat Tavat getirilmiştir. Altı ay sonra 
yöneticiliği, Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp 
devralmıştır. Üç yıl kadar sonra da, 1960 
yılında “Perikardiektomi ve Mitral Ko-

missürektomi Ameliyatlarında Bakım ve 
Santral Ven Basıncının Önemi” adlı tezi 
hazırlayarak verdiği sınavla, ülkemizin ilk 
anesteziyoloji doçenti olan Dr. Sadi Sun 
kadroya atanarak, adı 1961’de “İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon Enstitüsü” olan kurulu-
şun başına getirilmiştir.(2,7,16)

“Atropinin Arteriyel Oksijenasyona Etki-
si” başlıklı takdim tezi ile, 1964’te profe-
sörlüğe yükselen direktör Sadi Sun, Ens-
titünün kürsü haline getirilmesi ile ilgili 
girişimleri başlatmış, bu çabalar ancak 26 
Mart 1966’da sonuçlanmış ve Profesör-
ler Kurulu’nda “Anesteziyoloji ve Reani-
masyon Kürsüsü”nün örgütlenmesi kabul 
edilmiştir (Belge 14).(3,7,10) Zamanın dekanı 
Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli’nin kürsü-
nün modernizasyonuna değerli katkıları 
olmuştur.

Tıp Fakültesinin 1967 yılında ikiye ayrılma-
sı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kurul-
masıyla Prof. Dr. Sadi Sun Cerrahpaşa’da 
kalmış ve kürsü başkanlığına devam et-
miştir. Yeni adı İstanbul Tıp Fakültesi olan 
Çapa’da yeni bir kürsü kurulmuştur. Dört 
Temmuz 1967 tarihli Profesörler Kurulu 
kararıyla kurulan İstanbul Tıp Fakültesi 
“Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kürsüsü” 
yönetimine Doç. Dr. Faruk Or getirilmiştir.
(17,18) Haydarpaşa Numune Hastanesi Anes-
teziyoloji ve Reanimasyon Şefliği’nden 
ayrılarak, 1970’de İstanbul Tıp Fakültesi, 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kürsüsü 
doçent kadrosuna atanan Dr. Cemalettin 
Öner, 1971 yılında profesörlüğe yüksele-
rek kürsü başkanı olmuştur (Belge 15).(18)

Prof. Dr. Cemalettin Öner uzmanlık son-
rasında, 1958’de Dünya Sağlık Örgütü 
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bursuyla gittiği Paris Tıp Fakültesi Anes-
teziyoloji Enstitüsü’nde ve Foch Hastanesi 
Anesteziyoloji Bölümü’nde bir yıl süreyle 
çalışmıştır. Yurda döndükten sonra, Yedi-
kule Göğüs Hastalıkları ve Vakıf Gureba 
hastanelerinde çalıştıktan sonra Haydar-
paşa Numune Hastanesi Anesteziyoloji 
Servisi Şefi olarak atanmıştır. Cemalettin 
Öner, 1961’de “Akciğer Şirürjisinde Ak-
ciğer Fonksiyon Muayeneleri” adlı tezle 
doçent olmuş ve ayrıldığı 1970 yılına dek 
Haydarpaşa’da şef olarak görevini sürdür-
müştür. Daha sonra, 1970 yılında İstanbul 
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimas-
yon kürsü başkanlığına atanarak 1988’e 
kadar bu görevde kalmıştır.(2,11,18) İki lider-
den biri olan Sadi Sun, bilim dalının ör-

gütlenme çalışmalarına üniversite içinde 
ve dernek düzeyinde daha çok çalışmış, 
uluslararası ilişkileri kurmaya ve sürdür-
meye gayret etmiş, diğer lider Cemalettin 
Öner ise, önceleri Sağlık Bakanlığı içeri-
sinde kurulma ve kabul edilme mücadele-
si vererek, kişisel dostluk ilişkileri ile yasal 
boyutta da birçok engelin aşılmasında ve 
anestezi reanimasyon bilimi lehine tüzük 
ve yönetmeliklerin çıkarılmasında, hatta 
bilim dalına “Reanimasyon” adının eklen-
mesinde önemli roller oynamıştır. Sağlık 
Bakanlığı tarafından yayınlayan 6.9.1962 
tarih 6/821 sayılı Uzmanlık Tüzüğünde uz-
manlık dalının adı Anestezi ve Reanimas-
yon Uzmanlığı olarak kabul edilmiştir.(1,3,5)

Belge 16. Prof. Dr. M. Kemal ERDEM’in, Kutay AKPİR’e Hacettepe’nin kuruluşu ile ilgili yazdığı 
mektup.
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İstanbul’daki gelişmelere paralel olarak 
1947’de kurulan Ankara Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi’nde de Senatonun 1958’de aldığı 
bir kararla “Anesteziyoloji Enstitüsü” ku-
rulması öngörülmüştür. Henüz bir aneste-
ziyoloji uzmanı bulunmadığından, Ensti-
tünün ilk müdürlüğüne Cerrahi’den Prof. 
Dr. Hilmi Akın atanmıştır. Hilmi Akın’ın 
yanı sıra Prof. Dr. Orhan Bumin, Prof. Dr. 
İhsan Günalp, Prof. Dr. Galip Urak, Prof. 
Dr. Şerif Çanga ve Prof. Dr. Zafer Paykoç 
bu konuya önayak olan diğer isimlerdir. 
Daha sonraları, genç kuşak denilen bazı 
öğretim üyelerinin, bağımsız bir anestezi 
bölümü açılması konusundaki gayretle-
rinin sonunda, Ankara Üniversitesi Sena-
tosu 16.12.1958 tarihinde Tıp Fakültesi 
bünyesinde, Anesteziyoloji Enstitüsü’nün 
kurulmasına karar vermiştir. Bu, ülkede 
kurulmuş olan ilk bağımsız anestezi ünite-
si olmuştur. Başına Prof. Dr. Hilmi Akın ge-
tirilmiştir. 1962’de doçent olduktan sonra 
bu kurumun müdürlüğüne atanacak olan 
Dr. Refik Paykoç bu enstitünün uzmanı 
olarak 1959’da göreve başlamıştır.(19,20)

Ankara’da 1959 yılında, Hacettepe Tıp 
Fakültesi’nin ilk nüvesini oluşturan AN-
DAY bölümünde, 3 odalı ameliyathanenin 
faaliyete geçmesiyle birlikte Amerika’dan 
dönen ve Ankara’da birkaç hastanede 
Anestezi uygulamaları yapan Dr. Emel 
Çobanoğlu, Anestezi Bölümü’nü kur-
muştur. Bu bölümün başına 1963’de, Dr. 
Suat Karasu’nun ayrılması üzerine 1964’te 
Ankara’ya dönen ve 1965’te uzman olan 
Özdemir Demir atanmıştır. 1967’de Hacet-
tepe Tıp Fakültesi kurulduktan sonra bu 
görevi, anestezi kürsüsü başkanı olarak 
uzun yıllar, kendisinden 1 yıl sonra yurda 
dönen ve 1966’da uzman olan Dr. Mualla 
Karamehmetoğlu ile birlikte sürdürmüş-

tür (Belge 16).(21)

İstanbul ve Ankara’da bu gelişmeler olur-
ken, benzer gelişmelerin Gülhane’de de 
başladığı görülmektedir. Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi’nde ilk anestezi çalışma-
ları, 2. Genel Cerrahi Kliniği bünyesinde 
1951 yılında, Dr. Ali Ulvi Kaya tarafından 
başlatılmış aynı tarihte Amerika’dan dö-
nen Dr. İhsan Günalp ile devam etmiştir. 
Ürolog Op. Dr. İhsan Günalp daha sonra-
ları bu çalışmalarının ürünü olarak, “Mo-
dern Anestezinin Ana Hatları” (1952) ve 
“Klinik Anestezi” (1958) adlı iki kitap 
yayınlanmıştır. İhsan Günalp’in yanı sıra 
Ankara’da Op. Dr. Hüsrev Polat, 1953’te 
açılan SSK Ankara Hastanesi’nde aneste-
zi çalışmalarına başlamış ve 1963’e kadar 
devam etmiştir.(2,3,8)

Dr. İsmail Bağcılar, Dr. Orhan Toydemir 
ve Dr. Feridun Kebir Yalgan, 1953’te açı-
lan bir imtihanı kazanarak anestezi eği-
timi almak için ABD’ye gönderilmiştir. Bu 
üç kişiden Dr. İsmail Bağcılar daha sonra 
Gülhane’de, 1960’da kurulan Anestezi ve 
Reanimasyon ünitesinin başına geçmiştir.
İmtihan kazanarak anestezist olmak üze-
re, 1953’te ABD’ye gidenlerden Feridun 
Kebir Yalgan ile ilgili herhangi bir kayda 
rastlanmamıştır.

Ancak Orhan Toydemir, daha sonra yurt 
dışında ve yurt içinde birçok çalışmalarda 
bulunmuş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkan-
lığına getirilerek emekli olduğu tarihe ka-
dar bu görevde kalmıştır.(22)

Aynı dönemlerde İzmir’de de bazı geliş-
melerin olduğu bilinmektedir. Ancak, bu 
gelişmeler ile ilgili doküman elimize geç-
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memiştir. Bu gelişmeleri, Ege Üniversitesi 
Anestezi Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan 
emekli olan Sayın Prof. Dr. Ahmet Tutan 
yürütmüştür.(9,23)

Şimdiye kadar olan bölümde Türkiye’de 
anestezi ve reanimasyon uzmanlık dalının 
ilk uygulayıcıları, hocaları ve bu hocaların 
kuruluş çalışmaları tanıtılmaya çalışılmış-
tır. 

1990’dan sonraki dönem lider hocalardan 
görevi devralan ilk jenerasyona ait hoca-
ların görev ve sorumlulukları üstlendiği 
dönemdir. Bu dönemde ben ve benimle 
aynı yaşlarda olan hocaların çalışmaları 
yer almaktadır. 

Türkiye’de ortaya çıkan hızlı ilerlemelerin 
hazırlığı, aslında 1970’li yıllarda başlamak-
tadır. 1990’dan sonra görevi devralan je-
nerasyon, anestezi ile ilgilenmeye 1965’li 
yıllarda asistan olarak başlamış, kabul 
edilme ve bilim dalını geliştirme adına 
verilen uğraşların içerisinde bulunmuş 
bir jenerasyondur. Bu uğraşların sonun-
da, anestezi uzmanlarının sayısı giderek 
artmaya başlamış, anestezi vaz geçilmez 
bir dal olarak hastanelerin ve fakültelerin 
yapısı içerisinde, şeflik ve kürsü statüsün-
de yer almış, öğretim üyeleri yetişmeye ve 
anestezi ikincil bir uzmanlık dalı olmak-
tan çıkıp, ana uzmanlık dallarından biri 
haline gelmeye başlamıştır. Artık liderle-
rin yanında genç, dinamik, en önemlisi 
anestezi bilim dalına gönül vermiş, biraz 
da şovenist bir kadro yetişmeye başlamış-
tır. Bu kadro 1990’lı yılardan sonra görevi 
devralacak olan jenerasyondur.

Anestezi uzmanları, bu yıllar içerisinde 
yoğun bakım konusunu da sahiplenmiş ve 

Türkiye’de yoğun bakım bilim dalı onlar 
sayesinde bugüne taşınmıştır. 

İnsanlık tarihinin yazılmaya başladığı gün-
den beri, tıbbın en önemli semptomların-
dan biri olan ağrı bu dönemde anestezi 
içerisinde gerçek sahibini bulmuş 1985’li 
yıllardan sonra anestezi uzmanlarının ça-
baları ile Türkiye’de kurulan Algoloji Bi-
lim Dalı vasıtasıyla gelişmiş ve temsil edi-
lebilmiştir.

Yirminci yüzyılın son dekadının başında 
Türkiye’de böyle bir manzara vardır. Bu 
yıllara kadar yapılanları, kuruluş uğraşları 
adı altında toplamak gerekir. Yapılaşma 
veya kurumlaşma, yani kuralları, yazılı 
belgeleri, gelenekleri olan bir kurum ha-
line dönüşme, 1990’dan sonra başlamıştır. 
Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 
kongreleri, bu dönüşümün odak noktası-
nı oluşturmuş ve bu kongrelerin düzenle-
yicisi olan TARD, kurumsallaşma çalışma-
larında başı çekmiştir. Bu sözlerin anlamı 
şudur: 1990’lı yıllara kadar çok şey yapıl-
mıştır. Ancak, yapılanlar dünyadaki geliş-
meler ile kıyaslandığında çok eksiklikler 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu eksikliklerin 
süratle giderilmesi gerekmektedir. İşte bu 
bağlamda birinci jenerasyondan hocalar 
önce, TARD çatısı altında bir araya gelmiş, 
derneğin tüzüğünde bazı değişiklikler ya-
parak herkesin temsil edildiği, herkesin 
görev alabileceği, herkesin bu çatı altın-
da toplanmasını mümkün kılan, dernekte 
herkesin görev almasına imkân yaratan, 
daha doğrusu genel başkanlık görevini 
bir dönemle sınırlandırarak (yasal olarak 
imkân olmadığından, bu konuda varılan 
konsensus ile genel başkanlık bir dönem-
le sınırlandırılmıştır) derneği bir kişinin 
sürekli hegemonyası altına almasını önle-
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yen yeni bir yapılanmayı hayata geçirmiş-
tir. Bugün için doğal gibi görünen bu ya-
pılaşma, çok önemli ve zor bir değişim idi. 
Bu değişimden sonra sağlanan birlik be-
raberlik ve dayanışma birçok ilerlemenin 
gerçekleşmesinde ana faktör olmuştur. 

Dernek çatısı altında birleşme sağlandık-
tan sonra, asistan eğitimi ve klinik uygu-
lama standartları başta olmak üzere bir 
dizi düzenlemeler yapılmış, kongreler bil-
gilendirmeye daha ağırlık verecek şekilde 
yapılandırılmaya çalışılmış, yoğun bakım, 
rejyonal anestezi, algoloji gibi aneste-
zi kökenli derneklerin TARD ile işbirliği 
ve dayanışma içerisinde olmaları sağlan-
mış, değerli araştırmalar yapılmaya ve 
yayınlanmaya başlamış, en önemlisi Türk 
Anestezi Topluluğu dünyaya açılmış, bu 
bağlamda yurt dışı yayın sayısı artmıştır. 
Derneğin bünyesi içerisinde yoğun bakım 
bilim dalı ile ilgili birçok konuda ciddi uğ-
raşlar verilmiştir. Bu yıllar aynı zamanda 
dünyada da tıpta uzmanlık eğitimi konu-
larında önemli düzenlemelerin yapıldığı 
yıllardır. Özellikle Avrupa’da yapılan dü-
zenlemeler bu dönemde tarafımızdan da 
çok yakından izlenebilmiştir. Bu düzenle-
meleri başlıca ikiye ayırabiliriz. Birincisi 
daha güvenli anestezi koşulları oluştura-
bilmek için klinik uygulama yöntemleri-
ni standardize etmek, standartlara göre 
uygulatmak ve denetlemek ve ikincisi, 
bu amaca hizmet edecek standart eğiti-
mi almış uzmanlar yetiştirmektir. Aslında 
Anestezi Derneği, 1997 yılında, “Anes-
tezi, Yoğun Bakım ve Algolojide Klinik 
uygulama Standartları” adı altında bir 
çalışmayı tamamlamış ve yayınlamıştı, 
ancak Türkiye’de henüz standart bir uy-
gulama ve eğitim yapılacak noktaya ge-
linememişti. Her klinik, farklı bir eğitim 

ve uygulama yapmakta idi. Gerekli olma-
sına rağmen, birçok eğitim kliniği yoğun 
bakım eğitimi vermeden sadece anestezi 
eğitimi vererek uzman yetiştirmekteydi. 
Bu koşullarda yeni bir yapılanma zorun-
lu hale gelmiş olup, bu zorunluluk TARD 
bünyesi içerisinde, Türk Anestezi ve Re-
animasyon Bord’unun (TARB) kurulması 
ile sonuçlandı. Otuz beşinci TARD Bilim-
sel Kongresi sırasında yapılan bir genel 
kurul ile 29 Ekim 2001 tarihinde, TARB 
kuruldu ve çalışmaya başladı. İlk bord 
kurulu, Başkan Kutay Akpir, Başkan Yar-
dımcısı Zeynep Kayhan, Sekreter Aydemir 
Yalman, Veznedar Özcan Erdemli, Ulusla-
rarası ilişkiler Serdar Erdine, Sınav ve Eği-
tim Komisyonu Yüksel Keçik, Gülsen Kor-
falı, Mois Bahar, Erdal Güzeldemir, Hülya 
Çelebi tarafından oluşturuldu. Bord’un 
kuruluş amacı Avrupa düzenlemeleri ile 
benzerdir. Yani standart bir eğitimi yeni-
den yapılandırmak, standart uygulamala-
rı yapacak, standart eğitim almış uzman-
lar yetiştirmek için gerekli olan koşulları 
belirlemek, yapılan sınav ile, istekli olan 
uzmanlara bu standartlara uygun olduk-
larını gösteren belge vermek. İlk on yıl-
lık dönem içerisinde, bord anestezi, yo-
ğun bakım ve algoloji eğitim ve öğretim 
taslağı adı altında müfredat programını 
hazırlamış ve yayınlamış, asistan karne-
sini hazırlamış ve uygulamaya başlatmış, 
klinik uygulama standartlarını bölüm 
bölüm yayınlamaya başlamış, mezuniyet 
sonrası sürekli tıp eğitimi yönergesi ve 
klinikler ziyaret yönergesini hazırlamış, 
Bord sınavlarını yapmaya başlamıştır. Bu 
çalışmalar ve ulaşılan standartlar, Avrupa 
Bord sınavlarının yazılı kısmının Avrupa 
ile birlikte Türkiye’de ve Türkçe olarak 
yapılması noktasına gelmemizi sağlamış-
tır.
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Bütün bu yapılanların anlamı, Türk Anes-
tezi Topluluğu, çağdaş yapıda, uluslarara-
sı standartlara erişmiş bir topluluk haline 
gelmiş demektir. Bu değişimi sağlamak 
çok zor olsa da Türk Anestezi Topluluğu 
dernek çatısı altında gerçekleştirdiği da-
yanışma ve özverili uğraşlar sonunda çağ-
daşlaşma değişimini başarmıştır. Bu başa-
rı, gerçekten özverili çalışan TARD başkan 
ve yönetim kurullarını oluşturan birinci 
jenerasyona dahil hocaların başarısıdır 
(Tablo 1).

Kanımca lider hocalar, elbette ki önemli 
işler yapmış, çok önemli başarıları ger-
çekleştirmiştir. Onlardan görevi devralan, 
birinci jenerasyon hocalar da onlardan 
aşağı kalmamış ve belki de daha önemli 
işler başarmıştır. Ancak, o jenerasyonun 
önemli bir üyesi olarak yapılanları benim 
bir tarihsel belge niteliğinde anlatmamın 
ve bu çok yakın dönemin tarihini yazan, 
konumuna girmemin doğru olmadığına 
inandığım için anestezinin Türkiye tarihi 
ile ilgili anlatacaklarıma burada son ve-
riyorum. Bundan sonraki tarihi bizden 

sonrakiler yazmalıdır. Bu konuda tarihe 
ışık tutacak bilgileri gerekli yerlerde an-
latarak ve yazarak üzerime düşen görevi 
yerine getirdiğimi zannediyorum. Bizden 
sonraki jenerasyonun da kısır çekişmeler 
içerisinde yok olmadan, üstlendikleri gö-
rev ve sorumlulukları yerine getirecekle-
rine, benzer başarıları gerçekleştireceğine 
inanıyorum.
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