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‹hsan Do¤ramac›’n›n Hayat›

‹hsan Do¤ramac›, bundan 95 y›l önce,
o zamanlar Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun
parças› olan Kuzey Irak'ta, Erbil'de do¤du.
Nüfuzlu bir Türkmen ailesinin o¤lu olan
‹hsan'›n babas› Do¤ramac›zade Ali Pafla,
Erbil'in belediye baflkan›yd›. Annesi ‹smet
Han›m, uzun y›llar Osmanl› Meclis-i
Mebusan›'nda Kerkük mebusu olarak görev
yapm›fl K›rdarzade Mehmet Ali Bey'in
k›z›yd›.
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‹hsan Do¤ramac›, 1942 y›l›nda Ayser Süleyman'la evlendi. Ayser Han›m, Osmanl› Sadrazam›
Mahmut fievket Pafla'n›n ye¤eni ve Osmanl› Ordusu Müfliri Da¤›stanl› Mehmet Faz›l Pafla'n›n
torunudur. Babas› Hikmet Süleyman Bey 1930'larda Irak baflbakan› olarak görev yapm›flt›.
Ayser ve ‹hsan Do¤ramac›'n›n üç çocu¤u oldu: fiermin, Ali ve Osman.

Ailevi de¤erleri, Do¤ramac›'n›n yaflam›nda her zaman önemini korudu. Bununla birlikte,
seçti¤i meslek onu Erbil'den uza¤a, zengin bir toprak sahibinin geleneksel u¤rafllar›n›n
ötesine tafl›d›.

‹hsan Do¤ramac›, Erbil ‹lkokulu son s›n›f ö¤rencisi

Dedesi, Osmanl› Meclis-î Mebusan›
Azas› Mehmet Ali Bey

Babas›, Emirü’l-ümera
Do¤ramac›zade Ali Pafla

Annesi, K›rdarzade ‹smet Han›m

‹hsan Do¤ramac›, Kuzey Irak’ta Erbil Kalesi içindeki bir evde do¤du

‹hsan ve Ayser Do¤ramac›, çocuklar› Ali, fiermin ve Osman ile

16 Nisan 1942

‹hsan ve Ayser Do¤ramac›, çocuklar› Ali ve fiermin ile
(Osman, Türkiye’ye dönüfllerinden sonra dünyaya geldi.)
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Erbil'deki Türkçe ilkö¤reniminin ard›ndan
Beyrut Amerikan Koleji'ni ve ‹stanbul
Üniversitesi T›p Fakültesi'ni bitirdi.
Ankara'da, Profesör Albert Eckstein'›n
yan›nda pediatri uzman› olduktan sonra,
ABD'de Harvard Üniversitesi'nde ve
St. Louis'teki Washington Üniversitesi'nde
araflt›rma görevlisi olarak çal›flt›.

1947 y›l›nda ailesiyle birlikte Ankara'ya
yerleflti. ABD'de inceledi¤i kâr amac›
gütmeyen özel yüksekö¤retim kurumlar›na
benzer yap›daki üniversitelerin Türkiye'de
oluflturulmas›n› daha o y›llarda planlamaya
bafllad›.

Genç çocuk hekimi, Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi'nde h›zl› bir mesleki ve akademik
geliflme göstererek 1955 y›l›nda pediatri
profesörü unvan›n› ald›. Ayn› y›l, Ankara'n›n
yoksul bir semtinde Ankara Üniversitesi'ne

ba¤l› Çocuk Sa¤l›¤› Enstitüsü'nü kurdu.
1961 y›l›na kadar bu enstitüye Türkiye'nin
ilk Hemflirelik, Beslenme ve Diyetetik,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve T›bbi
Teknoloji Yüksekokullar›'n› ekledi. Ard›ndan,
ayn› üniversitede ikinci bir t›p fakültesi
olarak Hacettepe T›p ve Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi'ni ve Difl Hekimli¤i Yüksekokulu'nu
kurma çal›flmalar›na bafllad›.

Do¤ramac›, 1963-1967 y›llar› aras›nda önce
Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ü, ard›ndan
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Baflkanl›¤› görevlerinde bulundu.

1967 y›l›nda Hacettepe T›p Fakültesi ile
Çocuk Sa¤l›¤› Enstitüsü'ne ba¤l›
yüksekokullar› birlefltirerek yeni bir
üniversite oluflturdu: Hacettepe Üniversitesi.
1975 y›l›na dek, bugün Türk
yüksekö¤retiminde çok önemli bir yere sahip

olan bu üniversitenin rektörlü¤ünü yürüttü.
Rektörlük süresi bitti¤inde, Paris Descartes
Üniversitesi'ne pediatri profesörü olarak
atanma teklifini kabul etti.

1980 y›l›nda, ülkemizdeki yüksekö¤retim
sistemini düzenleyecek yeni bir yasan›n
haz›rl›klar›na dan›flmanl›k yapmak üzere
Türkiye'den davet ald›. Onun yüksekö¤retim
reformu önerileri aras›nda, do¤rudan
Cumhurbaflkanl›¤›'na ba¤l› bir
Yüksekö¤retim Kurulu'nun oluflturulmas› da
bulunuyordu. ‹hsan Do¤ramac›, 1981 y›l›
sonunda bu kurulun ilk baflkan› olarak atand›
ve 1992'ye kadar bu görevi sürdürdü.

Reformun ard›ndan, Türkiye'nin
yüksekö¤retiminde önemli ilerlemeler
kaydedildi. 1980 y›l›nda yüksekö¤renim
ça¤›ndaki nüfusun yaln›zca yüzde 6,3'ü
yüksekö¤retim kurumlar›na devam

‹stanbul T›p Fakültesi mezuniyeti (1938) Harvard Üniversitesi’nde pediatri e¤itimi (1946)

‹hsan Do¤ramac›, hocas› Prof. Eckstein ve di¤er asistan arkadafllar› ile (1939) Doçent ‹hsan Do¤ramac› (1949)
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etmekteydi. Bu dönemde, Bat› Avrupa'daki
oran yüzde 32, komflu ülkelerden Suriye'de
yüzde 14, Yunanistan ve Bulgaristan'da yüzde
22'ydi. Son 25 y›lda Türkiye'de bu oran
yüzde 38,2'ye ç›km›flt›r. Bilimsel dergilerde
yay›mlanm›fl makalelerin say›s›na göre
uluslararas› araflt›rma s›ralamas›nda ise
Türkiye, ayn› y›llar içinde 45. s›radan
18. s›raya yükselmifltir.

Do¤ramac›, Türkiye'de yüksekö¤retimin
geliflmesine öncülük ederken uluslararas› bir
dil olan müzi¤in ve sanat›n e¤itimine de
büyük önem verdi.

Vak›flar taraf›ndan kâr amac› gütmeyen
yüksekö¤retim kurumlar›n›n aç›labilmesi,
1982 Anayasas›'yla hükme ba¤land›.
Do¤ramac›, 1984'te, ülkedeki vak›f
üniversitelerinin ilki olan Bilkent
Üniversitesi'ni kurdu ve üniversitenin
Mütevelli Heyeti Baflkan› oldu.

Bilkent Üniversitesi'ni, di¤er vak›f
üniversiteleri izledi. Bugün, Türkiye'de
bulunan 139 üniversitenin 94'ü devlet
üniversitesidir, 45'i ise vak›flarca kurulmufltur.

Do¤ramac›, Türkiye'de, aralar›nda Bilkent'in
de bulundu¤u birçok e¤itim kurumu ve
hastaneler açm›fl olan befl vakf›n kurucusudur.
Bunlar›n d›fl›nda, Dünya Sa¤l›k Örgütü'ne
arma¤an edilmifl bir vak›f olan ‹hsan
Do¤ramac› Aile Sa¤l›¤› Vakf›, 1983'ten bu
yana aile sa¤l›¤› alan›nda çal›flan baflar›l›
isimlere ödüller vermektedir.

Gerçek bir dünya vatandafl› olan
Do¤ramac›'n›n bildi¤i yabanc› diller aras›nda
Almanca, Arapça, Farsça, Frans›zca ve
‹ngilizce bulunmaktad›r.

‹hsan Do¤ramac›, 1946'da, henüz 31
yafl›ndayken Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün
kuruluflunda görev alma ve örgütün
Anayasas›'n› imzalama flans›na sahip
olmufltur. Dünya Sa¤l›k Örgütü,
Do¤ramac›'n›n Türkiye'ye dönüflü sonras›nda
kendisinden dünyan›n çeflitli bölgelerinde
yeni t›p ve sa¤l›k bilimleri okullar›n›n
kuruluflu ile ilgili dan›flmanl›k yapmas›n›
istemifltir. Do¤ramac›, Kanada'da Sherbrooke
Üniversitesi'ne, Brezilya'da Brasilia
Üniversitesi'ne, Nijerya'da Ife'ye ve
Kamerun'da Yaunde'ye bizzat giderek
oralarda t›p merkezlerinin ve okullar›n›n
kurulmas›na öncülük etmifltir.

‹hsan Do¤ramac›, Dünya Sa¤l›k
Asamblesi'nde alt› y›l boyunca Türk
delegasyonunun baflkanl›¤›n› yapm›fl,
1976'da Avrupa Bölgesi Ülkeleri baflkan› ve
Asamble'nin ikinci baflkan› olarak görev
alm›flt›r. Sonraki y›llarda, Dünya Sa¤l›k
Örgütü Yönetim Kurulu üyeli¤inin yan› s›ra
örgütün birçok dan›flma komitesinin
üyeliklerinde bulunmufltur. Dünya Sa¤l›k
Örgütü, Do¤ramac›'n›n hizmetlerinin takdiri
olarak kendisini 1981'de Léon Bernard Vakf›
Ödülü ve 1997'de "Herkes için Sa¤l›k" Alt›n
Madalyas› ile onurland›rm›flt›r.

Do¤ramac›'n›n aktif olarak katk›da
bulundu¤u kurumlardan biri de uzun y›llar
Yönetim Kurulu'nda görev yapt›¤›
UNICEF'tir. Kurumun Program Komitesi'ne
üç dönem, Yönetim Kurulu'na iki dönem
baflkan seçilmifltir. 1995 y›l›nda UNICEF
taraf›ndan Maurice Pate Ödülü ile
onurland›r›lm›flt›r. Türkiye'de 1958-2003
y›llar› aras›nda UNICEF Millî Komitesi
baflkanl›¤›n› yürütmüfl olan Do¤ramac›,
2003'ten sonra komitenin onursal baflkanl›¤›
görevine getirilmifltir.

‹hsan Do¤ramac›, 1968 y›l›nda, çocuk sa¤l›¤›
alan›nda hizmet veren önemli bir kurulufl

olan Uluslararas› Pediatri Kurumu
baflkanl›¤›na seçilmifltir. Bu kurumda çeyrek
yüzy›l boyunca baflkan ve genel direktör
olarak görev alm›fl, 1992 y›l›nda kurumun
yaflam boyu onursal baflkan› olmufltur.

Do¤ramac›, UNICEF Yönetim Kurulu
baflkanl›¤› s›ras›nda Paris'teki Uluslararas›
Çocuk Merkezi'nin Dan›flma Kurulu üyesi
olmufl, 1970'ten 1984'e kadar bu görevini
sürdürmüfltür. 50 y›ll›k varl›¤›n›n ard›ndan
1999'da feshedilen bu merkezi Ankara'ya
tafl›yarak 2006 y›l›na kadar baflkanl›¤›n›
bizzat yürütmüfl, daha sonra da onursal
baflkan› olmufltur.
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‹hsan Do¤ramac›, Birleflmifl Milletler Dünya Sa¤l›k Örgütü Anayasas›’n› imzalarken, New York, Temmuz 1946
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sürdürmüfltür. 50 y›ll›k varl›¤›n›n ard›ndan
1999'da feshedilen bu merkezi Ankara'ya
tafl›yarak 2006 y›l›na kadar baflkanl›¤›n›
bizzat yürütmüfl, daha sonra da onursal
baflkan› olmufltur.
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‹hsan Do¤ramac›, Birleflmifl Milletler Dünya Sa¤l›k Örgütü Anayasas›’n› imzalarken, New York, Temmuz 1946

UNICEF’in Kurucu Genel Direktörü Maurice Pate ve efli ile



Do¤ramac›'n›n t›p ve sa¤l›k bilimleri alan›nda
yaz›lm›fl çok say›da bilimsel makalesi, kitap
bölümü ve kitab› bulunmaktad›r.

Türkiye Cumhuriyeti D›fliflleri Bakanl›¤› ve
Baflbakanl›¤› görevleri için teklifler alm›fl
olan Do¤ramac›, sa¤l›k ve e¤itim
konular›ndaki çal›flmalar›na odaklanmas›
gerekti¤i inanc›yla bu teklifleri kabul
etmemifltir.

‹hsan Do¤ramac›'n›n yaflam› ve gerçeklefltirdikleri
hakk›nda yaz›lm›fl kitaplar çeflitli ülkelerde,
de¤iflik dillerde yay›mlanm›flt›r. Baflta Adnan
Saygun olmak üzere de¤erli besteciler
taraf›ndan kendisine sonatlar, senfonik eserler
ve senfoniler ithaf edilmifltir.

‹hsan Do¤ramac›, çok say›da ödül, madalya
ve niflan›n sahibidir. Aralar›nda ABD,
Finlandiya, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya, Japonya
ve M›s›r'›n bulundu¤u 14 ülkedeki 26
üniversiteden fahri doktora alm›flt›r. Pek çok
ülkenin ulusal akademilerine üye olan
Do¤ramac›, dünya çap›nda 23 ulusal pediatri
derne¤inin de onursal üyesi olmufltur.

Avrupa Konseyi, 1998 y›l›nda Viyana'da
yap›lan bir törenle kendisine Bar›fl, Adalet
ve Hoflgörü Ödülü'nü vermifltir.

Azerbaycan, Dominik Cumhuriyeti, Estonya,
Finlandiya, Fransa, ‹ran ve Polonya gibi
birçok devletin baflkan›, Do¤ramac›'y›
ülkelerinin en yüksek niflanlar›yla
onurland›rm›flt›r. Türkiye Büyük Millet
Meclisi, M›s›r Parlamentosu ve baflka pek
çok ulusal kurum, Do¤ramac›'ya en de¤erli
ödüllerini ve madalyalar›n› sunmufltur.

Hocabey'in yüz y›la yaklaflan hayat›,
çocuklara, gençlere ve tüm insanl›¤a hizmet
aflk›yla geçmifltir. ‹deallerine eriflmek yolunda
önüne ç›kan engellere karfl› büyük
mücadeleler vermifltir. ‹hsan Do¤ramac›,
sadece Türkiye'ye de¤il, dünyan›n pek çok
ülkesine verdi¤i hizmet ve sundu¤u katk›larla,
sa¤l›k, e¤itim ve bilim için yaratt›¤›
kurumlarla daima hat›rlanacakt›r.
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Ankara Üniversitesi Rektörü’yken Avrupa Rektörler Birli¤i’nin Göttingen’deki toplant›s›nda (1964)‹hsan Do¤ramac›, Hacettepe Üniversitesi Rektörü
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Akademik ve Mesleki Geçmifli
• 1938 - T›p Doktoru

‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul
• 1940 - Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Uzman›

Numune Hastanesi, Ankara
• 1945 - 1946 Doktora Sonras› Araflt›rma (15 ay)

Harvard Üniversitesi, ABD
Massachusetts General Hastanesi, Boston, ABD (6 ay)
Boston Çocuk Hastanesi, Boston, ABD (9 ay)

• 1946 - 1947 Doktora Sonras› Araflt›rma
Washington Üniversitesi, St. Louis, ABD

• 1947 - 1949 Ö¤retim Görevlisi
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ankara

• 1949 - 1955 Doçent
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ankara

• 1955 - 1981 Baflkan
Hacettepe Çocuk Sa¤l›¤› Enstitüsü, Ankara

• 1955 - 1967 Profesör
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ankara

• 1963 - Dekan
Hacettepe T›p ve Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara

• 1963 - 1965 Rektör
Ankara Üniversitesi, Ankara

• 1965 - 1967 Mütevelli Heyeti Baflkan›
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Ankara

• 1967 - 1981 Profesör
Hacettepe Üniversitesi, Ankara

• 1967- 1975 Rektör
Hacettepe Üniversitesi, Ankara

• 1976 - 1977 Konuk Profesör
Paris Descartes (Paris V) Üniversitesi, Fransa

• 1981- 1992 Baflkan
Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK)

En Son Görevleri
• 1975 - 2010 Onursal Rektör

Hacettepe Üniversitesi, Ankara
• 1985 - 2010 Üniversite ve Mütevelli Heyeti Baflkan›

Bilkent Üniversitesi, Ankara
• 1992 - 2010 Onursal Baflkan

Uluslararas› Pediatri Kurumu (IPA)
• 1992 - 2010 Onursal Baflkan

Uluslararas› Yüksekö¤retim Konferans› (ICHE)
• 2003 - 2010 Onursal Baflkan

UNICEF Türkiye Millî Komitesi, Ankara
• 2007 - 2010 Onursal Baflkan

Uluslararas› Çocuk Merkezi (ICC), Ankara

Uluslararas› Kurulufllardaki Bafll›ca Görevleri
• Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO)

1946 WHO Anayasas›'n› imzalad›, Uluslararas› Sa¤l›k Konferans›, New York
1966 - 1996 Sa¤l›k Alan›nda ‹nsan Kaynaklar›n› Gelifltirme Üzerine Uzman Dan›flma 
Kurulu Üyesi (1990'dan önce: Sa¤l›k Alan›nda ‹nsan Gücü Uzman Dan›flma Kurulu)
1960 - 1970'ler Yaunde (Kamerun), ‹fe (Nijerya), Brasilia (Brezilya) ve Sherbrooke 
(Kanada) t›p ve sa¤l›k e¤itimi projelerinde ve di¤er birçok ülkede Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün
seminerleri, çal›fltaylar› ve benzeri toplant›lar›nda Dan›flman
1976 Dünya Sa¤l›k Asamblesi ‹kinci Baflkan›
1976 - 1981 Dünya Sa¤l›k Asamblesi Türkiye Delegasyonu Baflkan›
1979 - 1982 T›p Araflt›rma Komitesi Dan›flma Kurulu Üyesi
1979 - 1982 Yönetim Kurulu Üyesi
1979 - 1984 Ana Çocuk Beslenmesi Dan›flma Kurulu Üyesi
1982 - 1983 Ana Çocuk Sa¤l›¤› Programlar› Dan›flma Kurulu Üyesi

• UNICEF
1959 - 1999 Yönetim Kurulu Üyesi, New York
Program Komitesi Baflkan› (3 dönem)
Yönetim Kurulu Baflkan› (2 dönem)
1958 - 2003 UNICEF Türkiye Millî Komitesi Baflkan›

• Uluslararas› Pediatri Kurumu (IPA)
1968 - 1977 Baflkan
1977 - 1992 Genel Direktör

Dünya Sa¤l›k Asamblesi Baflkan›

Dünya Sa¤l›k Asamblesi’ne baflkanl›k ederken (1966)

Dünya Sa¤l›k Asamblesi Türk delegasyonu baflkan›

Dünya Sa¤l›k Asamblesi baflkanl›¤› s›ras›nda

Uluslararas› Çocuk Merkezi (ICC) Kurucu Baflkan›
Robert Debre ile birlikte

UNICEF Genel Direktörü James Grant ile birlikte (1987)
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• Uluslararas› Çocuk Merkezi (ICC)
1970 - 1984 Yönetim Kurulu Üyesi, Paris
1999 - 2006 Baflkan, Ankara

• Uluslararas› Yüksekö¤retim Konferans› (ICHE)
1981 - 2010 Yönetim Kurulu Üyesi
1981 - 1992 Baflkan

Di¤er
• 1969 - 1981 Avrupa Üniversiteleri Rektörleri Konferans› Daimi Komitesi Üyesi
• 1982 - 2010 Uluslararas› Çocuk Konular› Araflt›rma Merkezi Onursal Bilim Dan›flman›
• 1983 - 2010 Franceville Uluslararas› T›p Araflt›rmalar› Merkezi Onur Kurulu Üyesi
• 1986 - 1999 ‹slam Tarih, Sanat ve Kültürü Araflt›rma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
• 1993 - 2010 Türk Dilli Ülkeler Pediatri Cemiyetleri Birli¤i Kurucusu ve Onursal Baflkan›
• 1997 - 1998 IPA / UNICEF / WHO / FIGO / UNFPA Task Force Baflkan›
• 2000 - 2010 Brock Chisholm Uluslararas› ‹nsani T›p Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi

Ödülleri
• 1978 TÜB‹TAK Hizmet Ödülü
• 1981 Léon Bernard Vakf› Ödülü, WHO
• 1986 Christopherson Ödülü, Amerikan Pediatri Akademisi
• 1995 Maurice Pate Ödülü, UNICEF
• 1995 Soranos Bilim ve Dostluk Ödülü (Yunanistan)
• 1998 Avrupa Konseyi "Bar›fl, Adalet ve Hoflgörü" Ödülü (Franz Kardinal König ve

Simon Wiesenthal ile paylaflt›.)
• 1999 Türkiye Sa¤l›k ve E¤itim Ödülü
• 2000 T.C. D›fliflleri Bakanl›¤› Üstün Hizmet Ödülü
• 2004 Dr. Jushichiro Naito Uluslararas› Çocuk Sa¤l›¤› Ödülü (Japonya)
• 2007 TBMM Onur Ödülü
• 2009 Dünya Halk Sa¤l›¤› Dernekleri Federasyonu Dünya Sa¤l›¤›nda Mükemmeliyet 

Yaflam Boyu Baflar› Ödülü
• 2009 T›p Bilimleri ‹slami Kurumu Ödülü

Niflanlar› ve Madalyalar›
• Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyas›
• Azerbaycan Haydar Aliyev Ordeni
• Azerbaycan ‹stiklal Ordeni (Birinci derece)
• ‹ran Hümayun Niflan› (Birinci derece)
• M›s›r Halk Meclisi Madalyas›
• Romanya Devlet Mükâfat Madalyas›
• Kristof Kolomb Niflan›, Gran Cruz Placa de Plata (Dominik Cumhuriyeti)
• Duarte, Sánchez ve Mella Liyakat Niflan›, Gran Oficial (Dominik Cumhuriyeti)
• Finlandiya Aslan› Niflan› (Birinci derece)
• Polonya Liyakat Niflan› (Birince derece)
• St. Mary Yurdu Niflan› (Estonya)
• Officier de la Légion d'Honneur (Fransa)
• WHO "Herkes ‹çin Sa¤l›k" Alt›n Madalyas›
• Sevda-Cenap And Müzik Vakf› Onur Ödülü Alt›n Madalyas›
• Irak Yüksekö¤retim ve Bilimsel Araflt›rma Bakanl›¤› Takdir Madalyas›
• Paris Kenti Madalyas›

Onursal Doktoralar›
• Glasgow Üniversitesi (‹skoçya)
• Nice Üniversitesi (Fransa)
• Nebraska Üniversitesi (ABD)
• Ba¤dat Üniversitesi (Irak)
• Guayaquil Üniversitesi (Ekvador)
• Santo Domingo Özerk Üniversitesi (Dominik Cumhuriyeti)
• Ayn-fiems Üniversitesi (M›s›r)
• Helsinki Üniversitesi (Finlandiya)
• Soka Üniversitesi (Japonya)
• Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)
• Azerbaycan T›p Üniversitesi (Azerbaycan)
• De Montfort Üniversitesi (‹ngiltere)
• Do¤u Akdeniz Üniversitesi (KKTC)
• Ulusal ‹slam Üniversitesi (Hindistan)
• Roma-La Sapienza Üniversitesi (‹talya)
• Case Western Reserve Üniversitesi (ABD)
• Anadolu, Bo¤aziçi, ‹stanbul, Marmara Üniversiteleri de dahil olmak üzere

Türkiye'den on bir üniversite

Dünya Sa¤l›k Örgütü Leon Bernard Ödülü takdim töreni (1981)

UNICEF Maurice Pate Ödülü takdim töreni (1995)

Ald›¤› niflan, madalya ve onursal doktoralarla

Saraybosna (1992)
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• Roma-La Sapienza Üniversitesi (‹talya)
• Case Western Reserve Üniversitesi (ABD)
• Anadolu, Bo¤aziçi, ‹stanbul, Marmara Üniversiteleri de dahil olmak üzere

Türkiye'den on bir üniversite

Dünya Sa¤l›k Örgütü Leon Bernard Ödülü takdim töreni (1981)

UNICEF Maurice Pate Ödülü takdim töreni (1995)

Ald›¤› niflan, madalya ve onursal doktoralarla

Saraybosna (1992)
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Üyesi Oldu¤u Akademiler
• Alman Ulusal Bilimler Akademisi (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina)
• Amerikan Pediatri Akademisi
• Azerbaycan ‹limler Akademisi
• Fransa Ulusal T›p Akademisi
• Hindistan Ulusal T›p Bilimleri Akademisi (Onursal Üye)
• Ürdün Âlü'l-Beyt Akademisi

Üyesi Oldu¤u Mesleki Dernekler ve E¤itim Kurumlar›
• Hindistan T›p Bilimleri Enstitüsü (Onursal Üye)
• Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sa¤l›¤› Koleji (Onursal Kurucu Üye)
• Londra Kraliyet T›p Koleji
• Paris Hastaneleri T›p Derne¤i
• WHO T›p Cemiyeti (Onursal Üye)
• Onursal üyesi oldu¤u ulusal pediatri dernekleri:

ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Dominik Cumhuriyeti, 
Ekvador, Fas, Finlandiya, Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya, ‹sveç, Japonya, Kazakistan, K›rg›zistan,
Meksika, Özbekistan, Polonya, Tunus, Türkiye, Türkmenistan ve Ürdün.

Makaleleri
Çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›, halk sa¤l›¤› ve t›p e¤itimi dallar›nda, ulusal ve uluslararas›
mesleki dergilerde yay›mlanm›fl 100'den fazla makale

Kitap Bölümleri
• "Care of Mother and Child". Health of Mankind. Londra: Churchill, 1967.
• "Child labour: an overview". Child Labour: A Threat to Health and Development. 

(Iketsetseng Series on the Health and Welfare of Children, No. 1).
Cenevre: Defence for Children, 1981, 1985.

• "Ethical considerations in the advancement of medical science and technology as reflected
in research in pediatrics". Medical Science and the Advancement of World Health.
New York: Praeger, 1985.

• "Metabolic disorders", "The abdomen and the gastrointestinal tract",
"The genito-urinary system". Pediatrics. Boston: Little, Brown and Co., 1969, 1975, 1984,
1990.

• "Porphyrias and porphyrin metabolism". Advances in Pediatrics. Cilt XIII. Chicago:
Year Book Medical Publishers, 1964.

• "Probleme von auslaendischer Arbeitnehmer". Die Kinder auslaendischer Arbeitnehmer
(Fortschritte der Sozialpediatrie). Cilt 5. Münih, Viyana, Baltimore: Urban und 
Schwarzenberg, 1980.

Kitaplar›
• Annenin Kitab›. 1952. 15. bask›. Ankara: Meteksan A.fi., 2003.
• Günümüzde Rektör Seçimi ve Atama Krizi: Türkiye'de ve Dünyada Yüksekö¤retim 

Yönetimine Bir Bak›fl. Ankara: Meteksan A.fi., 2000.
Gözden geçirilmifl, güncellenmifl bask›: Türkiye'de ve Dünyada Yüksekö¤retim Yönetimi.
Ankara: Meteksan A.fi., 2007.

• Prematüre Bebek Bak›m›. Ankara: Örnek Matbaas›, 1954.

Editörlükleri
• 1958-1993 Editör, The Turkish Journal of Pediatrics, Ankara
• 1963-1980 Dan›flman editör, Clinical Pediatrics, Philadelphia, Pennsylvania
• 1975-1985 Editör, Bulletin of the International Pediatric Association, Ankara

Baflar›lar›
• 1958 Hacettepe Çocuk Sa¤l›¤› Enstitüsü'nü ve Çocuk Hastanesi'ni kurdu.
• 1961 Türkiye'nin ilk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nu kurdu.
• 1961 Türkiye'nin ilk Hemflirelik Yüksekokulu'nu kurdu.
• 1962 Türkiye'nin ilk Diyetetik ve Beslenme Yüksekokulu'nu kurdu.
• 1963 Entegre E¤itim Sistemi modeli ile e¤itim veren Hacettepe T›p ve Sa¤l›k Bilimleri 

Fakültesi'ni kurdu.
• 1963 Erzurum Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi'nin kurulufluna katk›da bulundu.
• 1967 Hacettepe Üniversitesi'ni kurdu.
• 1973 Karadeniz Üniversitesi Trabzon T›p Fakültesi'nin kurulufluna katk›da bulundu.
• 1981-1992 Yüksekö¤retim Kurulu baflkanl›¤› döneminde Kayseri Erciyes Üniversitesi, 

Samsun Ondokuz May›s Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Eskiflehir Anadolu
Üniversitesi'nin kurulufluna katk›da bulundu.

• 1984 Bir mükemmeliyet merkezi olmas› hedefiyle Türkiye'nin ilk vak›f üniversitesini 
kurdu: Bilkent Üniversitesi. Kuruluflunda at›lan cesur ad›mlar sayesinde Bilkent,
dünyan›n önde gelen yüksekö¤retim kurumlar›ndan biri oldu.

Saraybosna (1992)

“Do¤ramac›” ad› y›llard›r UNICEF ile özdeflleflti

Nice Üniversitesi (Fransa) Onursal Doktora töreni (1973)

Ulusal ‹slam Üniversitesi (Hindistan) Onursal Doktora
töreni (1999)
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Kurdu¤u Vak›flar
• ‹hsan Do¤ramac› Vakf›, Ankara
• ‹hsan Do¤ramac› E¤itim Vakf›, Ankara
• ‹hsan Do¤ramac› Bilim ve Araflt›rma Vakf›, Ankara
• ‹hsan Do¤ramac› Sa¤l›k Vakf›, Ankara
• ‹hsan Do¤ramac› Aile Sa¤l›¤› Vakf›, Cenevre
• ‹hsan Do¤ramac› Erbil Vakf›, Ankara - Erbil

Biyografisinin Yer Ald›¤› Uluslararas› Yay›nlar
• 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century, Dictionary of International Biography,

International Medical Who's Who, International Scholar's Directory, International Who's
Who of Intellectuals, Men of Achievement, Minerva, The International Who's Who, 
Türkiye'de Kim Kimdir?, Two Thousand Men of Achievement, Who's Who in Europe, 
Who's Who in Medicine and Healthcare, Who's Who in the Middle East and North Africa,
Who's Who in the World.

Hayat› ve Baflar›lar›na ‹liflkin Kitaplar
• Akman, Muvaffak. Yaflant›mda Hacettepe ve Sonras›: Bir Emekli Rektörün An›lar›. Yalova:

Emek Ofset, 1995. 2. bask› Ankara: Meteksan A.fi., 1997.
• Ertu¤, Celal. Türkiye'de ve Dünyada ‹hsan Do¤ramac› Olay›. ‹stanbul: Komat Matbaac›l›k,

1996. (Azeri Türkçesine çevrilmifltir.)
• Okyay, Erdo¤an, haz. ‹hsan Do¤ramac› ve Ça¤dafl Üniversite. Ankara: Sevda Cenap And

Müzik Vakf› Yay›nlar›, 2006. Gözden geçirilmifl 2. bask› 2007.
• Özsoylu, fiinasi. ‹hsan Do¤ramac› ile 40 Y›l. Ankara: Özkan Matbaac›l›k, 1995.
• Phillips, Sir Horace. ‹hsan Do¤ramac›: A Remarkable Turk (‹hsan Do¤ramac›: Ola¤anüstü

Bir Türk). York: Wilton 65, 1997. 2. bask› 1998. (Frans›zca, Almanca, Rusça ve Lehçeye
çevrilmifltir.)

• Türmen, Tomris ve Jane G. Schaller, der. Children in His Heart, Youth on His Mind: Tributes
to ‹hsan Do¤ramac› in Honour of His Sixty-Five Years of Service to Child Health and 
Education (Gönlünde Çocuklar, Akl›nda Gençler: Çocuk Sa¤l›¤›na ve E¤itime Verdi¤i 
Altm›fl Befl Y›ll›k Hizmetin Onuruna ‹hsan Do¤ramac›'ya Arma¤an). York: Wilton 65, 
2003.

• Yurdakök, Murat ve Kale, Gülsev, haz. Hocabey ile An›lar. Ankara: Alp Ofset Matbaac›l›k.
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Üstün Hizmet Madalyas› takdim töreni (1995)

Roma-La Sapienza Üniversitesi Onursal Doktora töreni (2003)

Soka Üniversitesi (Japonya) Onursal Doktora töreni (1992)

TBMM Onur Ödülü töreni (2007) Yapt›¤› yay›nlardan baz›lar›
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1950'lere Bir Bak›fl

Ben 1947'de ABD'den Türkiye'ye döndüm.
O zaman ö¤retim görevlisi olarak Ankara
Üniversitesi'nde e¤itim vermeye bafllad›m.
O y›llarda Türkiye'de sa¤l›k alan›ndaki
durum, bir ölçüde devlet mevzuat›
dolay›s›yla, ben ABD'ye gitmeden önceki
durumdan farkl› de¤ildi. Acaba bir fley
yap›labilir mi diye düflünmeye bafllad›m.
Aradan üç-dört sene geçmiflti. 1951'de Türkçe
ve ‹ngilizce olarak bir proje haz›rlad›m.
Hatta yay›n›n bafll›¤› fluydu: Ankara'da kâr
sa¤lamayan, kâr gütmeyen bir çocuk sa¤l›¤›
merkezinin kurulmas›. Rapor haz›rd› ve
bafllamas› için bir ölçüde maddi
olanaklar›m›z da vard›; fakat bunun öyle
san›ld›¤› gibi kolay olmayaca¤›n› ö¤renince
bir vak›f kurmay› düflündüm. 1951'de
Çocuk Sa¤l›¤› Vakf›'n› kurduk. Vakf›n amac›,
bir çocuk klini¤i açmak, bir enstitü kurmak
ve burada ça¤dafl ve benim yurtd›fl›nda
gördü¤üm düzeyde bir e¤itim ve hasta bak›m
hizmeti vermekti. Hacettepe ve Bilkent
üniversitelerinin temelleri iflte bu günlere
kadar uzar. Fikir, 1950'lerde bir çocuk
sa¤l›¤› merkezi kurabilmek ve sa¤l›kl›
yürütebilmek için bir vak›f kurulmas› ile
bafll›yor.

Ancak, böyle bir müessese kurulduktan sonra
bunun finansman› konusu önemli bir engel
olarak karfl›m›za ç›kabilirdi. Onun için
sürekli olarak gelir getiren baz› tesislerin
kurulmas›n› düflündük. Bu yüzden o s›rada
kurdu¤umuz Çocuk Sa¤l›¤› Vakf› yan›nda
iki vak›f daha kurduk. Biri T›p Merkezi
Vakf›, biri de Üniversite Vakf›. Bu üç
vak›f bir araya gelerek flirketler kurdular.
Bu flirketlerin birincisi Dilek inflaat flirketi,
ikincisi Petek inflaat flirketi, üçüncüsü de
Destek inflaat flirketiydi. Biz inflaatlar›m›z›
bu flirketlere verdik. Hacettepe Üniversitesi'ne
ba¤l› Çocuk Sa¤l›¤› Enstitüsü'nün inflaat›
daha h›zl› ilerleyecek ve bir taraftan da

flirketlerin kâr› herhangi bir kifliye, bir
kurulufla gitmeyecek, do¤rudan do¤ruya
müesseseye kalacakt›. Böylece ifle bafllad›k.
Çocuk Sa¤l›¤› Enstitüsü inflaat› devam
ediyordu; ama a¤aç iflleriyle ilgili
ihtiyaçlar›m›z› karfl›lamak üzere h›zl› ve iyi
ifl yapacak kurulufl yoktu. Bahçelievler
semtinde, Milli E¤itim Bakanl›¤›'na ba¤l›
Olgunlaflt›rma Enstitüsü var dendi. A¤aç
ifllerini yapan bir müessese. Oraya gittim ve
Hacettepe Hastanesi ile Enstitüsü'nün a¤aç
ifllerinin yap›lmas› için büyük siparifl vermek
istedim. Ald›¤›m cevap fluydu: "Oralar bir
devlet kuruluflu. Biz iki veya üç y›ll›k bütün
siparifllerimizi ald›k, sizinkini ancak iki veya

üç sene sonra s›raya alabiliriz." Bu bilgi beni
hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›, ama peki dedim.
Bana o s›rada müesseseyi gezdiren Ahmet
Ersudafl adl› ö¤retmene dönerek "Biz böyle
bir kuruluflu kurarsak bize yol gösterir
misiniz?" diye sordum. Onun cevab› da çok
enteresand›. "Nafile, çünkü uzun süredir
Merkez Bankas› transfer yapm›yor, döviz
s›k›nt›s› var, burada aç›lacak kredi kolay
kolay transfer edilmez, onun için buna da
imkân yok." dedi. Onun üzerine Ahmet
Ersudafl'a flu ricada bulundum, dedim ki:
"Benim yurtd›fl›nda maddi imkânlar›m
var, ailecek banka hesaplar›m›z var, ben
buradaki döviz transferine baflvurmadan bu

13

Çocuk Sa¤l›¤› Klinik ve Enstitüsü’nün ilk çal›flmalar›n›n
yap›ld›¤› bina (1954)

Hacettepe Çocuk Hastanesi (1958)

Hacettepe Üniversitesi genel görünüm (1961)

Hocabey: Bir Üniversite Yarat›c›s›

‹hsan Do¤ramac›'n›n üniversite kurma düflüncesi, ABD'de, Harvard ve Washington üniversitelerinde
çal›flmakta oldu¤u dönemlere dayan›r.

‹hsan Do¤ramac›, ABD'de sivil toplum kurulufllar›n› yak›ndan tan›ma olana¤› bulmufl ve
gördüklerinden çok etkilenmifltir. Ankara'ya döndükten sonra, 1951'de kâr amac› gütmeyen
özel bir Çocuk Hastanesi ve Çocuk Sa¤l›¤› Merkezi kurulabilmesi için bir proje haz›rlar.
Çocuk Sa¤l›¤› Merkezi'ni desteklemek amac›yla kendi ailesi taraf›ndan finanse edilen bir
vak›f kurar. Sonraki y›llarda baflka vak›flar da kuracak ve bunlar sa¤l›k ve e¤itim alan›nda
at›lacak yeni ad›mlar›, yeni bafllang›çlar› destekleyecektir.

Daha sonra Hacettepe T›p Merkezi, Hacettepe Hastanesi ve Hacettepe T›p Fakültesi'ni,
ard›ndan da Hacettepe Üniversitesi'nin kurulmas›n› sa¤lam›flt›r. Birçok devlet üniversitesi
ve t›p fakültesinin do¤umunda da baflrollerdedir.

T›p alan›nda hedeflediklerine ulaflt›ktan sonra, kâr amac› gütmeyen bir özel üniversite
kurman›n yollar›n› aramaya koyulur. Harvard, Columbia ve Yale üniversiteleri gibi bir
yüksekö¤retim kurumu hayal etmektedir. Kuraca¤› üniversitenin sadece Türkiye'nin de¤il,
dünyan›n en iyi on befl üniversitesi aras›nda yer almas›n›, dünyan›n dört bir yan›ndan
ö¤renciler çekecek bir ›fl›k kayna¤› olmas›n› hedeflemektedir.

Hocabey'in Kendi Anlat›m›yla Bilkent Fikrinin Do¤uflu
(10-14 Kas›m 2003 tarihinde yap›lan söylefliden derlenmifltir.)

1950'lere Bir Bak›fl

Ben 1947'de ABD'den Türkiye'ye döndüm.
O zaman ö¤retim görevlisi olarak Ankara
Üniversitesi'nde e¤itim vermeye bafllad›m.
O y›llarda Türkiye'de sa¤l›k alan›ndaki
durum, bir ölçüde devlet mevzuat›
dolay›s›yla, ben ABD'ye gitmeden önceki
durumdan farkl› de¤ildi. Acaba bir fley
yap›labilir mi diye düflünmeye bafllad›m.
Aradan üç-dört sene geçmiflti. 1951'de Türkçe
ve ‹ngilizce olarak bir proje haz›rlad›m.
Hatta yay›n›n bafll›¤› fluydu: Ankara'da kâr
sa¤lamayan, kâr gütmeyen bir çocuk sa¤l›¤›
merkezinin kurulmas›. Rapor haz›rd› ve
bafllamas› için bir ölçüde maddi
olanaklar›m›z da vard›; fakat bunun öyle
san›ld›¤› gibi kolay olmayaca¤›n› ö¤renince
bir vak›f kurmay› düflündüm. 1951'de
Çocuk Sa¤l›¤› Vakf›'n› kurduk. Vakf›n amac›,
bir çocuk klini¤i açmak, bir enstitü kurmak
ve burada ça¤dafl ve benim yurtd›fl›nda
gördü¤üm düzeyde bir e¤itim ve hasta bak›m
hizmeti vermekti. Hacettepe ve Bilkent
üniversitelerinin temelleri iflte bu günlere
kadar uzar. Fikir, 1950'lerde bir çocuk
sa¤l›¤› merkezi kurabilmek ve sa¤l›kl›
yürütebilmek için bir vak›f kurulmas› ile
bafll›yor.

Ancak, böyle bir müessese kurulduktan sonra
bunun finansman› konusu önemli bir engel
olarak karfl›m›za ç›kabilirdi. Onun için
sürekli olarak gelir getiren baz› tesislerin
kurulmas›n› düflündük. Bu yüzden o s›rada
kurdu¤umuz Çocuk Sa¤l›¤› Vakf› yan›nda
iki vak›f daha kurduk. Biri T›p Merkezi
Vakf›, biri de Üniversite Vakf›. Bu üç
vak›f bir araya gelerek flirketler kurdular.
Bu flirketlerin birincisi Dilek inflaat flirketi,
ikincisi Petek inflaat flirketi, üçüncüsü de
Destek inflaat flirketiydi. Biz inflaatlar›m›z›
bu flirketlere verdik. Hacettepe Üniversitesi'ne
ba¤l› Çocuk Sa¤l›¤› Enstitüsü'nün inflaat›
daha h›zl› ilerleyecek ve bir taraftan da

flirketlerin kâr› herhangi bir kifliye, bir
kurulufla gitmeyecek, do¤rudan do¤ruya
müesseseye kalacakt›. Böylece ifle bafllad›k.
Çocuk Sa¤l›¤› Enstitüsü inflaat› devam
ediyordu; ama a¤aç iflleriyle ilgili
ihtiyaçlar›m›z› karfl›lamak üzere h›zl› ve iyi
ifl yapacak kurulufl yoktu. Bahçelievler
semtinde, Milli E¤itim Bakanl›¤›'na ba¤l›
Olgunlaflt›rma Enstitüsü var dendi. A¤aç
ifllerini yapan bir müessese. Oraya gittim ve
Hacettepe Hastanesi ile Enstitüsü'nün a¤aç
ifllerinin yap›lmas› için büyük siparifl vermek
istedim. Ald›¤›m cevap fluydu: "Oralar bir
devlet kuruluflu. Biz iki veya üç y›ll›k bütün
siparifllerimizi ald›k, sizinkini ancak iki veya

üç sene sonra s›raya alabiliriz." Bu bilgi beni
hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›, ama peki dedim.
Bana o s›rada müesseseyi gezdiren Ahmet
Ersudafl adl› ö¤retmene dönerek "Biz böyle
bir kuruluflu kurarsak bize yol gösterir
misiniz?" diye sordum. Onun cevab› da çok
enteresand›. "Nafile, çünkü uzun süredir
Merkez Bankas› transfer yapm›yor, döviz
s›k›nt›s› var, burada aç›lacak kredi kolay
kolay transfer edilmez, onun için buna da
imkân yok." dedi. Onun üzerine Ahmet
Ersudafl'a flu ricada bulundum, dedim ki:
"Benim yurtd›fl›nda maddi imkânlar›m
var, ailecek banka hesaplar›m›z var, ben
buradaki döviz transferine baflvurmadan bu
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Çocuk Sa¤l›¤› Klinik ve Enstitüsü’nün ilk çal›flmalar›n›n
yap›ld›¤› bina (1954)

Hacettepe Çocuk Hastanesi (1958)

Hacettepe Üniversitesi genel görünüm (1961)

Hocabey: Bir Üniversite Yarat›c›s›

‹hsan Do¤ramac›'n›n üniversite kurma düflüncesi, ABD'de, Harvard ve Washington üniversitelerinde
çal›flmakta oldu¤u dönemlere dayan›r.

‹hsan Do¤ramac›, ABD'de sivil toplum kurulufllar›n› yak›ndan tan›ma olana¤› bulmufl ve
gördüklerinden çok etkilenmifltir. Ankara'ya döndükten sonra, 1951'de kâr amac› gütmeyen
özel bir Çocuk Hastanesi ve Çocuk Sa¤l›¤› Merkezi kurulabilmesi için bir proje haz›rlar.
Çocuk Sa¤l›¤› Merkezi'ni desteklemek amac›yla kendi ailesi taraf›ndan finanse edilen bir
vak›f kurar. Sonraki y›llarda baflka vak›flar da kuracak ve bunlar sa¤l›k ve e¤itim alan›nda
at›lacak yeni ad›mlar›, yeni bafllang›çlar› destekleyecektir.

Daha sonra Hacettepe T›p Merkezi, Hacettepe Hastanesi ve Hacettepe T›p Fakültesi'ni,
ard›ndan da Hacettepe Üniversitesi'nin kurulmas›n› sa¤lam›flt›r. Birçok devlet üniversitesi
ve t›p fakültesinin do¤umunda da baflrollerdedir.

T›p alan›nda hedeflediklerine ulaflt›ktan sonra, kâr amac› gütmeyen bir özel üniversite
kurman›n yollar›n› aramaya koyulur. Harvard, Columbia ve Yale üniversiteleri gibi bir
yüksekö¤retim kurumu hayal etmektedir. Kuraca¤› üniversitenin sadece Türkiye'nin de¤il,
dünyan›n en iyi on befl üniversitesi aras›nda yer almas›n›, dünyan›n dört bir yan›ndan
ö¤renciler çekecek bir ›fl›k kayna¤› olmas›n› hedeflemektedir.

Hocabey'in Kendi Anlat›m›yla Bilkent Fikrinin Do¤uflu
(10-14 Kas›m 2003 tarihinde yap›lan söylefliden derlenmifltir.)



kaynaklardan kullan›rsak ne olur?" O tabii
biraz hayretle karfl›lad›, "Olur mu?" dedi.
‹zin ald›k. Kendisi, bir baflka ö¤retmen
arkadafl› ve benimle beraber çal›flan Prof.
Mithat Çoruh ile birlikte (o zaman henüz
profesör olmam›flt› san›r›m) Almanya'ya
gittiler. Kendilerine ABD'deki Chase
Manhattan Bank'taki hesaplar›mdan imzal›
çekler verdim; fakat üzerindeki miktar yaz›l›
de¤il, bununla gidin dedim ve Almanya'ya
a¤aç iflleri fabrikas›na gittiler. Tesadüf orada
haz›r bizim istedi¤imiz biçimde
ambalajlanm›fl makineler varm›fl. ‹ngilizler
›smarlam›fllar, fakat paras› gelmedi¤i için
bekletiyorlarm›fl. Onun üzerine, biz bunlar›
size veririz, hatta paras› peflin oldu¤u için
epey bir indirimle veririz dediler. Biz de bir
taraftan Beytepe'de bir fabrika kurmaya
bafllad›k. Yani, araç gereci alacak büyüklükte
hangar gibi bir yap›. Birkaç haftada bütün
makineler geldi, monte edildi ve böylece
Tepe ‹nflaat flirketi kurulmufl oldu.

K›sa bir sürede bizim ihtiyac›m›z›
karfl›layacak imalat› yapt›lar. Hatta
kapasitelerinden fazlas›n› yapt›lar. Onun
üzerine biz t›pk› Dilek, Petek flirketleri gibi
bir de Tepe ‹nflaat ve Sanayi flirketini kurduk.
Bunun da sahibi tamamen bizim kurdu¤umuz
vak›flard›. Bu flirket d›flar›ya da ifl yapmaya
bafllad›. Libya'dan ve baflka yerlerden büyük
siparifller al›nd› ve böylece bizim enstitünün
ve di¤er kurulufllar›m›z›n ihtiyaçlar›n› da
karfl›layacak olanaklar sa¤lanm›fl oldu.

Arazi Seçimi

1960'lardan itibaren, ben bir üniversite
kurulursa neresi uygun olur, arsalar›
flimdiden almak gerekir diye düflünmeye
bafllam›flt›m. O s›ralarda Ankara'da su
s›k›nt›s› var. Ankara Belediyesi Sular ‹daresi
Genel Müdürü Eflref Özand'dan rica ettim,
genifl arazisi olan, Ankara'dan çok uzak
olmayan nerede yeralt› suyu vard›r diye.
Seçeneklerden biri Gölbafl› yoluydu, biri
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Bilkent Üniversitesi’nin kuruldu¤u arazi (1981)

‹lk inflaat çal›flmalar› (1982)

Merkez Spor Salonu inflaat› (1987)

‹nflaat çal›flmalar› (1987)

Bilkent Üniversitesi kampüsü (1988)

kaynaklardan kullan›rsak ne olur?" O tabii
biraz hayretle karfl›lad›, "Olur mu?" dedi.
‹zin ald›k. Kendisi, bir baflka ö¤retmen
arkadafl› ve benimle beraber çal›flan Prof.
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kapasitelerinden fazlas›n› yapt›lar. Onun
üzerine biz t›pk› Dilek, Petek flirketleri gibi
bir de Tepe ‹nflaat ve Sanayi flirketini kurduk.
Bunun da sahibi tamamen bizim kurdu¤umuz
vak›flard›. Bu flirket d›flar›ya da ifl yapmaya
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ve di¤er kurulufllar›m›z›n ihtiyaçlar›n› da
karfl›layacak olanaklar sa¤lanm›fl oldu.

Arazi Seçimi

1960'lardan itibaren, ben bir üniversite
kurulursa neresi uygun olur, arsalar›
flimdiden almak gerekir diye düflünmeye
bafllam›flt›m. O s›ralarda Ankara'da su
s›k›nt›s› var. Ankara Belediyesi Sular ‹daresi
Genel Müdürü Eflref Özand'dan rica ettim,
genifl arazisi olan, Ankara'dan çok uzak
olmayan nerede yeralt› suyu vard›r diye.
Seçeneklerden biri Gölbafl› yoluydu, biri
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‹stanbul yoluydu, biri flimdiki hava liman›
olan, oradaki arsalard›, bir de Eskiflehir yolu.
Bana Eflref Özand, flimdi rahmetli oldu,
haftalarca hatta aylarca araflt›rmadan sonra
dedi ki: "Eskiflehir Yolu'nda Lodumlu Köyü
civar›nda yeralt› sular› boldur." Onun üzerine
Lodumlu Köyü'ne yine arkadafl›m Mithat
Çoruh ile beraber gittik ve köy muhtar›n›
bulduk. fiu anda Beytepe dedi¤imiz ve
Lodumlu Köyü'ne ba¤l› tarlalardan sat›n
almaya bafllad›k. Metrekaresi bir veya iki
liradan bafllayarak, sonunda 8-9 liraya kadar
ç›kt›, flimdiki Bilkent Üniversitesi'nin
arazisinin büyük k›sm›n› köylülerden sat›n
ald›k ve ben bu sat›n ald›¤›m›z araziyi
tamamen kurmufl oldu¤umuz vak›flar›n
ad›na geçirdim. Paras›n› biz ödedik, fakat
arazi vak›flar›n oldu.

Biz araziyi ald›ktan sonra burada üniversite
olursa e¤itim birimleri, araflt›rma birimleri,
laboratuvarlar, kütüphane, ö¤retim üyeleri
lojmanlar›, ö¤renci yurtlar› nerelerde olabilir
diye bir ana plan haz›rlad›k. Onun d›fl›nda
kalan yerleri a¤açland›rd›k ve flimdi bir
ormand›r Bilkent.

Hukuksal Konular

Baz› hukuki sorunlar yüzünden biz 1963'te
Ankara Üniversitesi'ne yeni bir fakülte
kurulmas›na karar verdik. Kolay olmad›,
mücadeleler oldu; fakat sonunda Hacettepe
T›p ve Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi ad›yla ikinci
bir fakülte kuruldu. Bu fakülte de ister
istemez genel flartlarla, genel kurallarla
yönetiliyordu. Yine s›k›nt›lar yaflad›k. Bunun
üzerine düflündük, biz ayr› bir üniversite
kural›m ve akl›m›zdaki kurallar› kanuna
geçirelim. Bu da kolay olmad›, mücadele
istedi, fakat baflard›k. 1967 senesinde
tamamen de¤iflik ve özgün bir sistemde

Hacettepe Üniversitesi Kanunu böylece
yürürlü¤e girdi. Kanuna flunu koyduk:
"Üniversite rektörünü üniversite senatosu
seçer." Yani bütün profesörler de¤il. Buna
büyük bir tepki ortaya ç›kt›. Dava aç›ld›.
Bir buçuk sene kadar sürdü mahkeme.
Sonunda Anayasa Mahkemesi davay› reddetti
ve Hacettepe Kanunu yürürlükte kald›.
1973 senesinde yeni bir kanun, Üniversiteler
Kanunu yürürlü¤e girdi. Buna göre bütün
üniversiteler ayn› kanuna tabi olacaklard›.
Hacettepe, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
gibi kurumlar hep ayn› kanuna tabi
olacaklard›. Bu tabii beni çok üzdü ve
ondan sonra bir süre Paris Üniversitesi'nde
çocuk profesörü olarak ö¤retim üyeli¤i
yapt›m.

1980'lerin bafl›nda, anayasa yeniden
yaz›l›rken benim de görüflüm al›nd› ve orada
130. ve 131. maddelerin yaz›lmas›nda ben
yard›mc› oldum. Burada "Kâr amac›
gütmeyen yüksekö¤retim kurumlar› vak›flar
taraf›ndan kurulur." diye maddeler
anayasaya geçti. Bu bize bir rahatl›k getirdi
ve bu anayasa 1982'de yürürlü¤e girdi. Ben
çok rahatlad›m. Kafamda olan, bir devlet
kurumu olarak de¤il, fakat kamu yarar›na,
kâr amac› gütmeyen vak›flar taraf›ndan
kurulacak üniversitelerin kurulmas› yolu
aç›lm›flt›.

Yol aç›lm›flt›, ama ilk bafllarda bizi zorlayan
bir husus oldu. Anayasadaki madde diyordu
ki: "Vak›flar taraf›ndan kar amac› gütmeyen
yüksekö¤retim kurumlar› kurulur." Daha
önceden, 1981'de ç›kan 2547 say›l› kanunda
yüksekö¤retim kurumlar› flunlard›r yaz›l›yd›:
üniversiteler, fakülteler, enstitüler,
yüksekokullar... Biz, yüksekö¤retim
kurumlar› deyince, üniversiteleri de
kapsayaca¤›n› düflünmüfltük.

Halbuki yeni anayasan›n üniversiteyle ilgili
maddelerden birinde, üniversiteler kamu
tüzel kifliye haiz olur ve devlet taraf›ndan
kurulur diyordu. fiimdi, özel ama devlet
taraf›ndan kurulacak diye bir madde vard›.
Onun için 1984 Aral›k ay›nda vak›flar›m›z›n
baflvurusu, Yüksekö¤retim Kurulu'na yap›ld›.
Biz önce "Bilkent Yüksekö¤retim Kurumu"
aç›lmas› için teflebbüse geçtik. Yani karfl›m›za
üniversite kuramazs›n›z diye ç›karlarsa
zaman kaybetmeyelim diye. Onun üzerine
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü'ne soruldu.
Kurulabilir diye yaz› geldi. Aradan
birkaç ay geçti. Bizim o yüksekö¤retim
kurumunun bir mütevelli heyeti de
kurulmufltu zaten.

Ve Bilkent Kuruluyor

Benim bafllang›çtan beri mesle¤im olan
hekimlik alan›nda yeni bir düzen kural›m,
yeni bir reform sa¤layal›m fikri oldu¤u için,
devlet mevzuat›n›n d›fl›nda, acaba sa¤l›k
bilimleriyle ilgili bir kurulufl kurabilir miyiz
diye düflünmüfltüm ve böylece 1984'te,
Bilkent'in planlama döneminde, kurulacak
fakültelerden birinin ad› Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi'ydi, biri Mühendislik Fakültesi'ydi,
biri Güzel Sanatlar Fakültesi'ydi. Bu flekilde
bafllam›flt›k. Hatta sa¤l›k bilimleri için bir
bina inflaat›na da bafllam›flt›k. Aradan
zaman geçti. Daha do¤rusu plan›m›z
buydu ve düflündük: Hacettepe'yi zaten biz
kurduk, bu kuraca¤›m›z Bilkent Üniversitesi
sa¤l›k bilimleri a¤›rl›kl› olursa, buradaki
çal›flma kurallar› serbest oldu¤u için, acaba
Hacettepe'den ö¤retim üyeleri büyük
ölçüde buraya ak›n etmezler mi,
endiflem o idi.

Onun üzerine çok geçmeden Sa¤l›k
Bilimleri'nden vazgeçtik. Daha ziyade
temel bilimler, fizik, kimya, matematik,
moleküler biyoloji alanlar›na yöneldik.
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Bilkent Üniversitesi kampüsü (1993)

Bilkent Üniversitesi aç›l›fl töreni (1986)

‹stanbul yoluydu, biri flimdiki hava liman›
olan, oradaki arsalard›, bir de Eskiflehir yolu.
Bana Eflref Özand, flimdi rahmetli oldu,
haftalarca hatta aylarca araflt›rmadan sonra
dedi ki: "Eskiflehir Yolu'nda Lodumlu Köyü
civar›nda yeralt› sular› boldur." Onun üzerine
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bulduk. fiu anda Beytepe dedi¤imiz ve
Lodumlu Köyü'ne ba¤l› tarlalardan sat›n
almaya bafllad›k. Metrekaresi bir veya iki
liradan bafllayarak, sonunda 8-9 liraya kadar
ç›kt›, flimdiki Bilkent Üniversitesi'nin
arazisinin büyük k›sm›n› köylülerden sat›n
ald›k ve ben bu sat›n ald›¤›m›z araziyi
tamamen kurmufl oldu¤umuz vak›flar›n
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Biz araziyi ald›ktan sonra burada üniversite
olursa e¤itim birimleri, araflt›rma birimleri,
laboratuvarlar, kütüphane, ö¤retim üyeleri
lojmanlar›, ö¤renci yurtlar› nerelerde olabilir
diye bir ana plan haz›rlad›k. Onun d›fl›nda
kalan yerleri a¤açland›rd›k ve flimdi bir
ormand›r Bilkent.

Hukuksal Konular

Baz› hukuki sorunlar yüzünden biz 1963'te
Ankara Üniversitesi'ne yeni bir fakülte
kurulmas›na karar verdik. Kolay olmad›,
mücadeleler oldu; fakat sonunda Hacettepe
T›p ve Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi ad›yla ikinci
bir fakülte kuruldu. Bu fakülte de ister
istemez genel flartlarla, genel kurallarla
yönetiliyordu. Yine s›k›nt›lar yaflad›k. Bunun
üzerine düflündük, biz ayr› bir üniversite
kural›m ve akl›m›zdaki kurallar› kanuna
geçirelim. Bu da kolay olmad›, mücadele
istedi, fakat baflard›k. 1967 senesinde
tamamen de¤iflik ve özgün bir sistemde
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diye düflünmüfltüm ve böylece 1984'te,
Bilkent'in planlama döneminde, kurulacak
fakültelerden birinin ad› Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi'ydi, biri Mühendislik Fakültesi'ydi,
biri Güzel Sanatlar Fakültesi'ydi. Bu flekilde
bafllam›flt›k. Hatta sa¤l›k bilimleri için bir
bina inflaat›na da bafllam›flt›k. Aradan
zaman geçti. Daha do¤rusu plan›m›z
buydu ve düflündük: Hacettepe'yi zaten biz
kurduk, bu kuraca¤›m›z Bilkent Üniversitesi
sa¤l›k bilimleri a¤›rl›kl› olursa, buradaki
çal›flma kurallar› serbest oldu¤u için, acaba
Hacettepe'den ö¤retim üyeleri büyük
ölçüde buraya ak›n etmezler mi,
endiflem o idi.

Onun üzerine çok geçmeden Sa¤l›k
Bilimleri'nden vazgeçtik. Daha ziyade
temel bilimler, fizik, kimya, matematik,
moleküler biyoloji alanlar›na yöneldik.
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Mühendislik Fakülteleri, Ekonomi, ‹nsani
Bilimler, bu alanlara a¤›rl›k verdik ve böylece
bugünkü Bilkent Üniversitesi olufltu. Müzik
Fakültesi bafllang›çta Güzel Sanatlar
Fakültesi'nin bir bölümüydü, daha sonra onu
Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi olarak
ay›rd›k.

‹lk Ö¤retim Kadrosu, ‹lk Ö¤renciler

Kurucu vak›flar ve mütevelli heyeti bir araya
gelerek, bu sefer özellikle 1985 senesinde,
üniversitenin altyap›s› ve ö¤retim
elemanlar›n›n sa¤lanmas› için çal›flmalara
devam ettik. 1986'da yüksekö¤retim
kurumunun üniversite olarak kurulmas› için
baflvurduk. Kabul edildi ve 86-87 ders y›l›nda
ilk ö¤rencilerimizi ald›k.

Bilkent Üniversitesi'nin ilk hocalar›
Türkiye'deki üniversitelerden geldiler. Daha
do¤rusu bunlar›n bir k›sm› zaten yurtd›fl›nda
görev almak üzere baflvurmufllar ve kabul
edilmifllerdi. Hatta bir ö¤retim üyemiz
Ürdün'de bir üniversite ile anlaflma yapm›flt›,
iki tanesi de ABD'ye gitmek üzere
haz›rl›klar›n› tamamlam›flt›. Biz bunlarla
görüfltük ve yurtd›fl›na gidece¤inize buraya
gelin, oradaki çal›flma koflullar› ne ise burada
da bunu sa¤layaca¤›z dedik. Memnuniyetle
kabul ettiler. Bunu duyan ve yurtd›fl›nda,
özellikle ABD'de bulunan birçok Türk bilim
insan› da baflvurdu ve böylece diyebilirim ki
biz beyin göçünü tersine çevirdik. Yani
buradan oraya gideceklerine, oradan geldiler.
Ayr›ca biz Türkiye'deki üniversitelerimizde
görev yapan ö¤retim üyelerinin o kadrolar›
boflaltmamas› için bir prensip karar› ald›k.
Bundan sonra Türkiye'de ö¤retim üyesi olan
hocalar› da Bilkent'e en az iki sene süreyle

almayaca¤›z dedik. Böylece iki-üç ö¤retim
üyesi d›fl›nda üniversitelerini b›rak›p
bize gelen olmad›, fakat yurtd›fl›ndan
gelenler oldu.

‹kinci bir konu da, biz yaln›z Türkiye'den
de¤il, dünyan›n herhangi bir yerinden en iyi
hocalar› bulmak için, bir kadro boflal›nca
ilan verip uluslararas› düzeyde bilim
insanlar›n›n baflvurmalar›n› sa¤lad›k ve
yabanc› ö¤retim üyeleri geldi. Türkiye'de
bizim bekledi¤imiz düzeyde e¤itim görmüfl
çok ö¤retim elemanlar› vard›. Bunlar›n büyük
bir k›sm› yurtd›fl›na gitmifllerdi, onlar›n
gelmesi de bize büyük bir kolayl›k sa¤lad›.
Böylece bugün çok iyi bir kadroyla e¤itime

devam ediyoruz ve araflt›rmalar›m›z›n düzeyi
bilindi¤i gibi dünya ölçüsündedir, t›pk›
ö¤rencilerimizin ve mezunlar›m›z›n
düzeyinde oldu¤u gibi.

‹lk y›l 400 dolay›nda ö¤renci alm›flt›k.
Mevcut di¤er üniversiteler gibi merkezi
s›navla al›nd›. ‹lk ald›¤›m›z ö¤rencilerden
Deniz Ertafl Türkiye birincisiydi. fiimdiye
kadar ald›¤›m›z ö¤rencilerimiz hep en yüksek
puan alanlar aras›ndan gelmekte ve bu da
1986'da bafllayan baflar›n›n bugüne kadar
sürdü¤ünü göstermekte.
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‹hsan Do¤ramac› Hakk›nda Söylenenler

Haydar Aliyev, Merhum Azerbaycan Cumhurbaflkan›
‹hsan Do¤ramac›'n›n, Azeri Türkçesi dâhil çok say›da dil bildi¤ini ö¤rendim. Azerbaycan'›n Bakü, Nahç›van, Gence ve
Karaba¤ gibi de¤iflik bölgelerinde de¤iflik lehçeler kullan›l›r. ‹hsan Do¤ramac›'n›n bu lehçelerin hepsini bildi¤ini fark ettim.
Onu çok sevdim ve Bakü'ye davet ettim. Azerbaycan halk› da onu çok sevdi ve çok k›sa bir sürede ‹hsan Do¤ramac›'n›n
Türk dünyas›n›n yetifltirdi¤i ender bir kiflilik oldu¤unu anlad›k. ‹hsan Do¤ramac›'n›n yegâne hedefi, halk›n›n geliflmesi ve
e¤itimi için her türlü fedakârl›¤› yapmak olmufltur. ‹hsan Do¤ramac›, çal›flt›¤› tüm uluslararas› kurumlarda büyük takdir
görmüfl ve bunlar›n birço¤unun baflkanl›¤›na seçilmifltir. Onun hem d›fl bas›nda hem de uluslararas› müzakerelerde her
zaman çok özel bir yeri olmufltur. Türkler ad›na, onunla gurur duyuyoruz.

Do¤ramac›'n›n kurmufl oldu¤u üniversitelerde e¤itim alanlar, topra¤a ekilen tohumlar gibidir. Onlar büyüdükçe bilgi ve
kültürde namlar› gökyüzüne eriflecektir.

                                                                            •••

Kofi Annan, Birleflmifl Milletler Eski Genel Sekreteri
Say›n Profesör Do¤ramac›, tüm yaflam›n›z› ve aile servetinizin tamam›n› çocuk sa¤l›¤› ve yüksekö¤retim alanlar›n›n yüce
davas›na adad›n›z. 1954 y›l›nda Ankara'n›n yoksul bir semtinde iki odal› bir poliklinikle ifle bafllad›n›z. Bu poliklinikten
Ankara Üniversitesi Çocuk Sa¤l›¤› Enstitüsü’nün yan› s›ra ülkenin önde gelen çocuk hastanesi do¤du. Bu hastane bugün
ad›n›z› tafl›yor.

Bugünkü ad›yla Hacettepe Üniversitesi ‹hsan Do¤ramac› Çocuk Hastanesi, yeni bir t›p ve sa¤l›k bilimleri fakültesinin
çekirde¤i oldu. Burada bafllatt›¤›n›z uygulamalar, 1966 y›l›nda Londra Üniversitesi’nin yöneticisi taraf›ndan “‹ngiltere'nin
baflarmaya çal›flt›¤› örnek e¤itim sistemi” olarak tan›mland›.

Siz, bununla yetinmediniz ve iki üniversite kurarak yolunuza devam ettiniz: önce 1960'larda bir devlet üniversitesi ve
ard›ndan, 1980'lerde ülkenin yüksekö¤retim reformuna baflkanl›k etti¤iniz dönemde, Türkiye'nin ilk özel üniversitesi olan
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Bilkent. Bürokratik engellerin hevesinizi k›rmas›na asla izin vermediniz. Maddi karfl›l›klara ya da yüksek mevki tekliflerine
hiçbir zaman itibar etmediniz.

Bununla birlikte, Türkiye'yi herhangi bir diplomattan çok daha iyi bir biçimde temsil ettiniz. Atatürk'ün "Yurtta sulh,
cihanda sulh" ilkesine uygun olarak insanc›ll›¤›n›z yaln›zca kendi ülkenizle s›n›rl› kalmad›. 1960 y›l›ndan itibaren UNICEF
Yönetim Kurulu’nda Türkiye'yi temsil ettiniz. 1992'de müteveffa Jim Grant ile birlikte, bir çelik yelek giyerek Saraybosna'n›n
y›k›lan hastanelerini ziyaret ettiniz ve Bosnal› çocuklar için yard›m toplama kampanyas› bafllatt›n›z.

Müzik sevginizi bile dünya bar›fl›n›n ve dostlu¤un hizmetine sundunuz. Bu ülkeye onun ilk uluslararas› senfoni orkestras›n›
kazand›rd›n›z. Anadolu Müzik Festivali'nin arkas›nda da sizin verdi¤iniz ilham vard›r.

K›sacas›, Say›n Profesör Do¤ramac›, siz, Birleflmifl Milletler'in her ülkede bulunmas›n› arzu etti¤i, gerçekten örnek bir dünya vatandafl›s›n›z.

                                                                            •••

Gavin C. Arneil, Emekli Profesör, Glasgow Üniversitesi, ‹skoçya
Çok azimli bir insan olarak Do¤ramac›, genellikle tart›flma götürmeyen kesin kararlar al›r ve bunlar› vakit kaybetmeden etkin
bir biçimde hayata geçirir. Yumurtay› k›rmadan omlet yapmak mümkün olmad›¤› gibi, onun baz› kararlar› da baz› meslektafllar›n›n
keyfini kaç›rm›flt›r. Ancak, gülü seven dikenine katlan›r. Hepimiz bunu bilerek, her fleye ra¤men onu çok sevdik.

Do¤ramac›, bir meslektafl›n›n bafl› s›k›flt›¤›nda ise bafltan aya¤a flefkat kesilir. Eflim June ve ben ‹stanbul havaalan›na her
vard›¤›m›zda aktarmalar s›ras›nda VIP muamelesi gördük ve lüks içinde uçtuk. Biz buna onun sihirli hal›s› derdik! Bir
keresinde, ‹stanbul'dayd›m ve ertesi gün ülkeme dönecektim; o s›rada, benden iki gün sonra Ankara'ya uçacak olan bir IPA
Yönetim Kurulu üyesi hastaland›. ‹hsan, o s›rada san›r›m Kahire'deydi. Kalamayacak durumda oldu¤umdan, onun Ankara
ofisini arad›m ve ‹stanbul'da yönetim kurulu üyesi ile ilgilenebilecek birini ayarlamalar›n› rica ettim. Ertesi sabah kahvalt›ya
indi¤imde ‹hsan, hastay› Ankara'ya götürmek üzere “sihirli hal›s›” ile oradayd›.

Ba¤›ms›zl›¤›na yeni kavuflmufl olan Türki Cumhuriyetlerde düzenledi¤i kongreler de, bizim için harika birer deneyim oldu.
Uçufllardan birinde, “business” s›n›f›nda yeterli say›da yer olmad›¤›ndan ‹hsan, yerini bir meslektafl›na vermekte ›srar etmifl
ve kendisi ekonomi s›n›f›nda uçmufltu.

Ayser, onun s›rt›n› yaslad›¤› kayas›d›r. Ayser Han›m'›n sakin ve gösteriflten uzak hâli ve her zaman insan› hofl karfl›layan
sessizli¤i sizi yan›ltmas›n. fiair Robert Burns'ün bir dizesinde dedi¤i gibi, “Onu sevmek için, yaln›z tan›mak yeter.” Bu dize
hepimizin Ayser'e duydu¤u büyük sayg›y› özetler.

‹hsan Do¤ramac› ile ilgili son sözü fiair Robert Burns'e b›rak›yorum (evet, yine!). Do¤ramac›'n›n pek çok unvan› vard›r:
doktor, profesör, baflkan, yönetim kurulu baflkan›, “Hocabey” ve di¤erleri. Burns der ki: “Sikkenin kal›b›ndan baflka nedir
ki unvan? ‹nsand›r her fleye ra¤men alt›n olan!”

‹hsan, alt›n gibi bir insand›r, hem de yirmi dört ayar alt›n…

                                                                            •••

Giuseppe Benagiano, Uluslararas› Jinekoloji ve Kad›n Do¤um Federasyonu Eski Genel Sekreteri
‹hsan Do¤ramac›, modern Türkiye'nin kurucusu ve ülke tarihinin en büyük devrimcisi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün demir
iradesiyle donanm›fl bir “devrimci”dir. Atatürk, dünya çap›nda bir reform bafllatarak, çökmekte olan Osmanl› ‹mparatorlu¤u'ndan
ça¤dafl ve güçlü bir cumhuriyet infla etmek gibi çetin bir görevi üstlenmiflti. Do¤ramac›, bu görevi devralarak Türklerin Atas›
taraf›ndan bafllat›lan reformu, yüksekö¤retimde, özellikle de t›p e¤itiminde sürdürmüfl ve baflar›ya ulaflt›rm›flt›r.

                                                                            •••

Arne Olav Brundtland, ‹hsan Do¤ramac› Uluslararas› ‹liflkiler Alan›nda Bar›fl Ödülü'nün ‹lk Sahibi
‹hsan Do¤ramac›, hem bir fikir adam› hem de bir eylem adam›d›r. Yaln›zca Türkiye'nin de¤il tüm dünyan›n böyle insanlara
ihtiyac› vard›r. Bugün dünyay› en çok u¤raflt›ran konulardan biri uygarl›klar aras› anlaml› iletiflim kurma sorunudur.
Dr. Do¤ramac›, bu konuda da ön saflarda yer almaktad›r. Çok yönlü düflünme ve muhakeme yetene¤i, sa¤duyu, kararl›l›k:
Bunlar›n hepsi, herkeste kolay kolay bulunmayan meziyetlerdir.

Dr. ‹hsan Do¤ramac›'n›n, konumunu ve imkânlar›n› gerçek de¤iflimler yaratmak için kullanm›fl olmas›ndan dolay› pek çok
insan ona hakl› olarak flükran duymaktad›r.
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                                                                            •••
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Mamdouh Gabr, Emekli Pediatri Profesörü, Kahire Üniversitesi, M›s›r
Profesör Do¤ramac›'n›n herkesi kendine hayran b›rakan büyüleyici bir kiflili¤i vard›r. Her meseleyi ç›kar gözetmeden, aç›k
ve yap›c› bir yöntemle ele almaya dikkat eden Do¤ramac›, bilgeli¤i ve ikna yetene¤i gibi özellikleriyle dünya çap›nda
dostluklar kurabilmifltir.

Profesör Do¤ramac›, zaman›n›, bilgisini ve zenginli¤ini insanl›¤›n yarar›na sunmaya gönülden istekli, büyük bir hay›rseverdir.
Kiflisel servetini iki üniversite kurma yolunda sarf etmifltir: Hacettepe ve Bilkent. Onun ola¤anüstü yetenekleri ve azmi
sayesinde, Bilkent Üniversitesi, dünya s›ralamas›nda üst basamaklarda yer alan ve uluslararas› düzeyde tan›nan bir üniversite
hâline gelmifltir. Bilkent'te çeflitli alanlardaki yetenekli ö¤rencilere yüzlerce burs sa¤lanmaktad›r.

                                                                            •••

Talât S. Halman, Bilkent Üniversitesi ‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan›
Profesör ‹hsan Do¤ramac›, bize dünyada kal›c› bar›fl›n ve mutlulu¤un yolunu açacak olan çocuklar için nitelikli yaflam
konusundaki ça¤dafl ayd›nlanmam›z›n öncüsü ve yaflam boyu kahraman› say›l›r. Kendisi, bu amaçla bir “Pediatri Cumhuriyeti”
kurmufltur. Onun muhteflem örne¤i takip edilir ve yararl› çal›flmalar› devam ettirilirse, yeryüzü en sonunda bir “Çocuk
Cumhuriyeti” hâline gelebilir.

                                                                            •••

Donald J. Johnston, OECD Eski Genel Sekreteri
Gerçekten de ola¤anüstü bir Türk! Bu cümle, ‹hsan Do¤ramac›'n›n yaflam öyküsünün özeti gibidir. O, rahatl›kla flöyle de
tan›mlanabilir: “Ola¤anüstü bir kifli”, “ola¤anüstü bir insano¤lu”, hatta belki “‹hsan Do¤ramac›: efli benzeri olmayan”.

                                                                            •••

Halfdan Mahler, Dünya Sa¤l›k Örgütü Emekli Genel Direktörü
Dünya Sa¤l›k Örgütü, insan enerjisi ifliyle u¤rafl›r. ‹nsan enerjisine pek çok de¤iflik aç›dan bak›labilir. Bunlardan birkaç›n›
benim için bir dost, bir meslektafl, bir önder olan ‹hsan vas›tas›yla örneklemek isterim.

Bence enerjinin bir k›sm› kesinlikle bilgi enerjisidir ve ‹hsan, bir keresinde flu dizeleri yazm›fl bir flair arkadafl›mla hiç de
ayn› fikirde olmad›¤›n› göstermifltir:

“Hiç yapacak yok bir fley, diyerek ehlivukuf kifli,
Oturdu¤u koltuktan olmufltur keyif ehli”

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nde her zaman neden yap›lacak bir fley olmad›¤›n› bildiren çok say›da ehlivukuf bulunmufltur. Buna
karfl›n, bir fleyler yapacak cesareti gösterenler de olmufltur, t›pk› senin gibi, ‹hsan. Çünkü bence sen, hayat›n boyunca, her
zaman, yap›lacak bir fley olmad›¤›n› de¤il, mutlaka bir fleyler yap›lmas› gerekti¤ini gösterdin.

                                                                            •••

Sir Horace Phillips, ‹ngiltere'nin Eski Ankara Büyükelçisi, müteveffa
Her zaman insanc›ll›¤›n› korumay› baflaran Do¤ramac›'n›n önüne ç›kan pek çok engeller ve terslikler onu gücendirecek
yerde olgunlaflt›rd›. Hacettepe Hastanesi aç›lana kadar hastalar›n› muayenehanesinde görüyordu; para için de¤il, insanlara
yard›m eli uzatmak için. Cömertli¤i ve duyarl›l›¤› herkes taraf›ndan bilinirdi. Onun bu özelli¤inden ço¤unlukla kendi
çocuklar› hastaland›¤›nda yararlanm›fl olan meslektafllar› da bunu do¤rularlar. Do¤ramac›, onlar› yaln›zca ücretsiz muayene
etmekle kalmaz, gerekirse yurtd›fl›nda tedavi masraflar›n› da karfl›lard›.

                                                                            •••

Jane Schaller, Uluslararas› Pediatri Kurumu Genel Direktörü
Dünyay› böylesine de¤ifltirmek için yaln›zca bir kiflinin yapt›klar› beni çok etkilemifltir.
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Tomris Türmen, Dünya Sa¤l›k Örgütü Genel Müdürü Eski Özel Dan›flman›
Kurdu¤u hayalleri gerçeklefltirmek gibi ender bir niteli¤e sahip, s›rad›fl› bir birey olan ‹hsan Do¤ramac›'y› tan›mlamaya
kalk›flmak çok zor bir ifl. Ben, Do¤ramac›'yla yak›ndan çal›flma ayr›cal›¤›na sahip olmufl, böylece onun ulusal ve uluslararas›
bilimsel arenalarda, sa¤l›k ve e¤itim sektörlerinde sergiledi¤i önderlik niteliklerine tan›kl›k etmifl kiflilerden biriyim.

Do¤ramac›, insan› cezbeden karizmas› ve farkl› topluluklar› bir araya getiren ikna gücüyle, herkesi zorlu görevlerin içinde
yer almaya teflvik eder. Bunu da çocuklar›n, ailelerin ve içinde bulundu¤u toplumun sa¤l›k ve refah›n› gelifltirmek amac›yla
yapar. ‹fl büyüyüp gelifltikçe, hayal can bulup gerçe¤e dönüfltükçe, Profesör Do¤ramac› ortadan kaybolur! O, baflka bir büyük
fikri gerçeklefltirmek üzere, daha büyük ekipler gerektiren di¤er giriflimlerine çoktan bafllam›flt›r bile. Say›n Ayser Do¤ramac›
d›fl›nda, onun bu doludizgin h›z›na böylesine bir zarafetle yetiflebilen hiç kimse tan›m›yorum.

                                                                            •••

Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkan›
Profesör Do¤ramac› tüm hayat›n› ve aile varl›¤›n› gelecek kuflaklara, gençlerin e¤itim ve yüksekö¤renim imkânlar›n›n
daha da gelifltirilmesine adam›fl eflsiz bir flahsiyettir.

                                                                            •••

Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaflkan›
Arkadafllar›mla ben karar verdik ki, bu genç profesör, dünyaca tan›nm›fl hekim, her fleyi biliyor, lisan biliyor, dünyay› biliyor,
bizim baflbakan›m›z olmal›yd›. Kendisine iki tane doktor arkadafl›m› gönderdim, teklifle gittiler. Ertesi gün Do¤ramac› yoktu
Ankara'da. Kaybolmufltu. Böyle bir teklifi kabul edemezdi, etmedi. Çünkü onun bütün hevesi mesle¤inin, yani t›bb›n
nimetlerinden, bu ülke vatandafllar›n›n daha çok yararlanmas› idi. Bir de bu ülkenin gençleri daha çok e¤itim alabilmeli
idi, daha iyi e¤itim alabilmeli idi. O, onun adam› idi. O genç yafl›nda, kimsenin reddedemeyece¤i baflbakanl›k görevini
reddetti.

Ben kendisini daima bir abide adam olarak görmüflümdür. Kendisi bizzat heykeldir. Canl› heykeldir. O genç yafl›nda kimsenin
reddedemeyece¤i bir baflbakanl›k görevini reddetti.

                                                                            •••

Vecdi Gönül, Millî Savunma Bakan›
Hocabey bir ilkler insan›d›r. Hocabey'in en büyük avantaj› herkese yard›mc› olmas›, bunu yaparken ne siyasi düflünce, ne
sosyal s›n›f, ne de bir parti veya makam, mevki endiflesi tafl›mamas›d›r.

                                                                            •••

Rahmi Koç, Koç Holding Onursal Baflkan›
Bir defa ‹hsan Bey'e itimat ederlerdi. Bilirlerdi ki, ‹hsan Bey özü sözü dümdüz bir adamd›r. Memlekete hizmet etti¤ini
bilirlerdi. Bir fleyler yapmak için çabalad›¤›n› görürlerdi.

                                                                            •••

‹smet Sezgin, Parlamenter
Hoca, bütün bunlar›n ötesinde, ilimde, bilimde, e¤itimde, üniversitel ö¤retimde yapt›¤› hizmetlerde, bütün bunlar›n ötesinde,
bir dost bir insan, bir vefal› insan.

Yani, bir daha bir Hocabey'in gelebilece¤ini sanm›yorum. Yani, eskilerin bir deyimi vard›r hani, nesli tükenmifl insanlardan,
o nesli tükenmiflin de ötesinde. Çünkü böyle bir nesil yok, Hocabey gibi bir nesil yok. Bunlar çok ender insanlar. Bunlar
tarihin, zaruretlerin getirdi¤i birtak›m insanlar, hizmet için yarat›lm›fllar, hizmet için gelmifller. Öyle ki, bu hizmet içinde
her fleyini feda ederek bütün varl›¤›n›, olanaklar›n›, kaynaklar›n›, inand›¤› bir dava u¤runa seferber ederek, bu ifle koyulmufllar
ki eli öpülecek bir davran›fl bu.
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Prof. Dr. Halil ‹nalc›k, Bilkent Üniversitesi
Ben diyorum ki, Say›n ‹hsan Do¤ramac›’n›n bu vak›f üniversiteler yolunu açmas› sureti ile Türkiye'nin kalk›nma, geliflme

tarihinde hakikaten çok önemli bir hizmet yapm›flt›r. Belki bugünkü Türkiye'nin dünyay› da flafl›rtan büyüme, geliflme
hamlesinde ilk ad›m Bilkent Üniversitesi ile, bu vak›f üniversitesi ile aç›lm›flt›r.

                                                                            •••

Prof. Dr. ‹lker Baybars, Carnegie Mellon Üniversitesi
Gerçekçi bir aç›dan bakarsak, bu üniversitenin yirmi senede bu düzeye gelece¤ini ben flahsen tahayyül edemiyordum, ama
belli ki Hoca ediyordu ve de onun tecrübesi vard›; daha önce Hacettepe Üniversitesi’ni kurmufltu. Yani, bu vizyon meselesi,
azim meselesi ve de de¤er meselesi. Hoca, mali imkânlar› iyi olan fakat hiçbir fleyi baflarmak için sadece paran›n yeterli
olmad›¤›n› çok iyi bilen bir insan.

                                                                            •••

‹dil Biret, Devlet Sanatç›s›
Bir lisan› o kadar iyi konuflabilmek, o kadar iyi aksanla konuflabilmek ancak çok iyi bir kulak oldu¤unu gösterir. Herhâlde
kendisi bir enstrüman çalsayd› fevkalade bir virtüöz olurdu, ondan eminim.

                                                                            •••

Ayten Gökçer, Devlet Sanatç›s›
Hep Hoca bafllat›r, büyük reformlar Hoca'da bafllar. Di¤er ak›ll› olan üniversiteler de bunlar› al›rlar ve ayn› flekilde uygularlar;
ama hep bafllatan Hoca'd›r. Do¤ramac› ne yapsa her fleyin en iyisini yapan insand›r Türkiye'de. Müzikte de en iyisini
yapm›flt›r. Bugün konser salonu dünyadaki ilk üç konser salonundan biridir akustik aç›s›ndan. En önemli kiflileri getirtmifltir
ve burada o akusti¤i temin etmifltir.

                                                                            •••

Gülsin Onay, Devlet Sanatç›s›
Gerçekten Atatürk'ten sonra ülkemizde müzik yaflant›m›za bu kadar büyük hizmetleri olan, belki de Say›n Hocam›z ‹hsan
Do¤ramac›'d›r. Ne mutlu bize, Türkiye'de böyle bir varl›¤›m›z var ve yapt›¤› eserler bizi zenginlefltirdi, bize bambaflka
dünyalar verdi.
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25 fiubat 2010 Perflembe günü aram›zdan
ayr›lan Bilkent Üniversitesi'nin Kurucusu ve
Mütevelli Heyeti Baflkan› Prof. Dr. ‹hsan
Do¤ramac› için 27 fiubat'ta Bilkent ve Hacettepe
üniversitelerinde, 28 fiubat'ta ise Yüksekö¤retim
Kurulu'nda anma törenleri düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi'ndeki törenin
konuflmac›lar› Rektör Prof. Dr. U¤ur Erdener,
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Hasan Kazda¤l›,
Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›
Baflkan› Prof. Dr. Gülsev Kale, Hocabey'in
çal›flma arkadafl› Prof. Dr. fiinasi Özsoylu
ve Prof. Dr. Ali Do¤ramac›'yd›. Tören,
Hacettepe Senfoni Orkestras›'n›n Vivaldi
(Dört Mevsim - Yaz) yorumuyla son buldu.

Üniversitemizin Müzik ve Sahne Sanatlar›
Fakültesi Konser Salonu'ndaki törenin aç›l›fl
konuflmas›n› Prof. Talât S. Halman
gerçeklefltirdi. Prof. Halman'dan sonra söz
alan Prof. Dr. Ali Do¤ramac›, babas›n›n

kayb›ndan duydu¤u üzüntüyü dile getirdi,
Hocabey'in eserlerini gelecek nesillere
tafl›man›n önemini vurgulad›. Devlet
Sanatç›s› Gülsin Onay, Hocabey'in vasiyeti
do¤rultusunda Chopin'den Polonez, La bemol
majör, Op.53 adl› piyano eserini icra etti.

Yüksekö¤retim Kurulu'ndaki törende ise Milli
E¤itim Bakan› Nimet Çubukçu ve kurulun
baflkan› Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan birer
konuflma yapt›.

28 fiubat'ta Kocatepe Camii'nde düzenlenen
cenaze töreninde Hocabey'i son yolculu¤una
binlerce seveni u¤urlad›. Törene;
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, TBMM
Baflkan› Mehmet Ali fiahin, Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an, Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral ‹lker Baflbu¤, Ana Muhalefet
Partisi Genel Baflkan› Deniz Baykal,
9. Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel,
Anayasa Mahkemesi Baflkan› Haflim K›l›ç,

bakanlar, siyasi parti liderleri, bürokratlar,
bilim, sanat ve ifl dünyas›ndan isimler,
Hocabey'in ö¤rencileri, çal›flma arkadafllar›,
Bilkent Üniversitesi ö¤rencileri, mezunlar›,
çal›flanlar› ve vatandafllar kat›ld›. Hocabey'in
naafl›, babas›n›n an›s›na yapt›rd›¤›
Do¤ramac›zade Ali Pafla Camii’nde, cami
bahçesinde yer alan an›t mezara defnedildi.

Hocabey'in do¤umunun 95. y›ldönümü olan
3 Nisan 2010 tarihinde, Mütevelli Heyeti'nin
önerisi ve Ankara Büyükflehir Belediyesi'nin
onay›yla ‹hsan Do¤ramac› Bulvar›'n›n aç›l›fl›
yap›ld›. Bilkent Köprüsü giriflinden bafllayan
bulvar, Bilkent-3 konutlar›na uzan›yor. Ayn›
gün, Bilkent Senfoni Orkestras› (BSO),
Hocabey an›s›na bir konser verdi. Gülsin
Onay ve Francesco Libetta, fief Klaus Weise
yönetiminde Mozart'›n "KV.365, Mi bemol
majör ‹ki Piyano Konçertosu"nu, BSO ise
Çaykovski'nin "Pathétique" bafll›kl› "Op.74,
Si minör 6. Senfonisi"ni seslendirdi.
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10 Dâhi
Talât S. Halman

25 fiubat 2010 Perflembe sabah› 10 dâhi
birden sonsuzlu¤a göç etti. O 10 dâhinin ad›,
‹hsan Do¤ramac›'yd›.

Birinci Dâhi: Pediatrinin Piri idi.
Baz› bilimler tek bir bilginin ad›yla özdefltir.
Ülkemizde pediatri ile Do¤ramac› efl anlaml›d›r.
Tüm bir alan› yeni bafltan yaratt› bizde Hocabey.

‹kinci Dâhi: Dillere Destan Bir
Çocuk Doktoruydu.
On y›llarca say›s›z yavruyu tedavi etti,
hayata kavuflturdu ve ülkede, tüm dünyada
durup dinlenmek bilmez çabalarla çocuk
sa¤l›¤›na hizmet etti. Türkiye'de 1950'de
do¤an her bin çocu¤un 300'ü bir yafl›na
varmadan ölüyordu. 2010'da bu say› 20'ye
düflmüfl olacak. Bu baflar›da ‹hsan

Do¤ramac›'n›n pay› muazzam olmufltur.
O gönlü yüce insan biliyordu ki "Uygar
toplum, çocuk sevgisiyle do¤ar ve yaflar."
Onun için ülkemizde "Çocuk Cumhuriyeti"
yaratmaya adam›flt› kendisini. Çocuk
Cumhuriyeti payidar olacakt›r. Çocuklar›n
Türkiye'si mutlu yar›nlar yaflayacak.

Üçüncü Dâhi: T›p E¤itiminde
Devrimciydi.
Yar›m yüzy›l önce kurdu¤u Hacettepe
Hastanesi ve Üniversitesi ile Do¤ramac›,
Türkiye'mizde t›bb› ihya etti, gelece¤e tafl›d›,
dünya için imrenilecek bir model yapt›.
1966'da ‹ngiliz Kraliyet T›p E¤itimi
Komisyonu'nun Baflkan›, Londra
Üniversitesi'nin yöneticisi Sir Brian Windeyer
diyordu ki: "‹ngiltere'de uygulamak
istedi¤imiz e¤itim sistemi, Hacettepe'dekinin
ayn› olacakt›r." Bugün, ülkemizde t›p e¤itimi
en yüksek uluslararas› düzeydeyse bunun
öncülü¤ünü ‹hsan Do¤ramac› yapm›flt›r.

Bir Danimarka gazetesi flöyle yazm›flt›:
"Biz, iktisat profesörümüz Jan Tinbergen'i
Türk ekonomisini düzeltmesi için
Türkiye'ye gönderdik. Onlar t›p e¤itimimizi
düzeltmemiz için bize ‹hsan Do¤ramac›'y›
gönderdi."

Dördüncü Dâhi: Üniversite
Yarat›c›s›yd›.

Kendi kaynaklar›yla iki örnek üniversite
yaratmay› baflarmak baflka kimseye nasip
olmufl mudur? Hacettepe'den sonra Bilkent'i
Türkiye'ye arma¤an etti, güçlü bir vizyonla,
bir bilimsel mükemmellik merkezi olsun diye.
Anadolu'da birçok yeni üniversite ve t›p
fakültesi kurulmas›n› sa¤lad›. Vehbi Koç ve
Sak›p Sabanc› gibi iki dostunu y›llarca dil
dökerek ikna etti. Sonuç: ‹flte Koç Üniversitesi,
iflte Sabanc› Üniversitesi. Ama Do¤ramac›,
kendi üniversitesine kendi ad›n› koymam›flt›,
Bilkent ad›n› seçmiflti. fiimdi, 26 y›l sonra,
onun hat›ras›na ‹hsan Do¤ramac› Bilkent
Üniversitesi do¤uyor.

O, YÖK'ü kurmadan önce, Türkiye'de
19 üniversite vard›. 30 y›l sonra 139
üniversitemiz var. 1980'de yüksekö¤renim
yafl›ndaki 4 milyon gencimizden sadece yüzde
6,3'ü üniversiteye gidiyordu, flimdi o
yafltakilerin yüzde 38,2'si üniversitede.
Bilimsel yay›nlarda dünyada 45'inci
s›radayd›k, bugün 18'inciyiz.

Do¤ramac›; ilkokullar, liseler, uluslararas›
okullar, özel laboratuvar liseleri ve Bilkent
Erzurum'u kurdu.

‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan›
Prof. Talât S. Halman’›n 27 fiubat 2010 günü
Bilkent Üniversitesi'nde gerçeklefltirilen anma
töreninde yapt›¤› konuflmad›r.
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Beflinci Dâhi: ‹fl Sihirbaz›yd›.
Azimle, hayal gücüyle, uygulama
hünerleriyle Do¤ramac›, sa¤l›k ve e¤itim
hizmetlerinin finansman›n› sa¤lamak ve
sa¤lamlaflt›rmak için ticaret ve sanayi
kurumlar›n› yoktan var etti. Bu hekim, bu
bilgin, bu e¤itim önderi, bu sa¤l›k havarisi,
flirketler kurdu, ifl alanlar› gelifltirdi, TEPE
Holding'i yaratt›, hepsinin kâr›n› hay›r ve
e¤itim ifllerine aktard›.

Vehbi Koç'un gözü korkmufltu âdeta:
"Do¤ramac› iyi ki sa¤l›¤a, e¤itime merak
sarm›fl da bize rakip olmam›fl," demiflti,
"rakibimiz olsayd› hâlimiz harap olurdu."

Alt›nc› Dâhi: Bir Hay›rseverlik
An›t›yd›.
Muhtaç kiflilere, yararl› kurumlara, güçlü
ideallere maddi manevi deste¤ini onun kadar
cömertçe sa¤layarak ulusuna ve dünyaya
yard›m etmifl flahsiyet pek az olmufltur.
Varl›¤›n›n tümünü ülkemizin bilim, sa¤l›k
ve e¤itim alan›nda ilerlemesi amac›na
vakfetti.

11 tane büyük vak›f kurdu. Bunlar›n en
yenisi, do¤um yeri olan Erbil içindir.
Kuzey Irak'ta y›llar boyunca düzinelerle
Türk okulu açan Do¤ramac›'n›n oradaki
yeni yüksekö¤retim kurumu, son haftalarda
e¤itim vermeye bafllad›.

Do¤ramac›'n›n vak›flar›n›n baz›lar› ulusal,
baz›lar› uluslararas›. Çocuklar için, sa¤l›k
için, e¤itim için, bar›fl için...

Bir Hizmet An›t›yd› Do¤ramac›.
Memleketine, dünyaya, milletine, insanl›¤a
hizmet... Siyasal iktidarda gözü yoktu.
"Benim iki mesle¤im var," diyordu, "biri
sa¤l›k, biri e¤itim. Ben hep bu ikisine hizmette
bulunaca¤›m." Herhalde bizde ve tüm
dünyada Do¤ramac› tek kiflidir ki kendisine
de¤iflik dönemlerde D›fliflleri Bakanl›¤› ve
Baflbakanl›k önerildi¤i (hatta kabul etmesi
için bask› da yap›ld›¤›) hâlde her birini kesin
olarak reddetmifl olsun.

Yedinci Dâhi: Bir Dünya
fiahsiyetiydi.
31 yafl›nda Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün
anayasas›n› Türkiye Cumhuriyeti ad›na
imzalayan doktor, UNICEF'in on y›llarca
Yönetim Kurulu Üyesi, iki dönem baflkan›,
âdeta UNICEF'in sembolü, ta kendisi; Dünya
Sa¤l›k Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi,
Uluslararas› Pediatri Kurumu'nun,
Uluslararas› Çocuk Merkezi'nin,
Uluslararas› Yüksekö¤retim Konferans›'n›n
on y›llarca baflkan›... 5 k›tadan bilim akademi
ve derneklerinin onursal üyesi, onursal
doktoralar, devlet niflanlar› ve madalyalar›...
Uluslararas› bar›fl u¤runda çal›flacak
Kültürler Meclisi'ni (Parliament of Cultures)
de kurdu, Ürdün Prensi El Hassan bin Talal
ile birlikte. Onun kadar dünya bar›fl›na
kendini adam›fl ve görkemli hizmetler yapm›fl
olan insan›m›z pek azd›r.

Türkiye'miz, Do¤ramac›'ya en büyük ödülleri
verdi. Dünya da bildi onun ola¤anüstü
de¤erlerini. Birleflmifl Milletler'in eski
Genel Sekreteri Kofi Annan dedi ki:
"Prof. Do¤ramac›, Birleflmifl Milletler'in
her ülkede bulmay› diledi¤i örnek bir dünya
vatandafl›d›r."

Rahmetli Do¤ramac›, her idealinde üstün
baflar› kazanm›fl ender flahsiyetlerden biriydi.
Herhalde, tüm Türkler aras›nda onun kadar
uluslararas› ödül, niflan ve arma¤an hiç
kimse almam›flt›r.

Nobel Bar›fl Arma¤an› ‹hsan Do¤ramac›'n›n
do¤al hakk›yd›. Ne yaz›k ki gerçekleflmedi.
Nobel için kay›pt›r bu. Do¤ramac›'ya ödül,
Nobel için bir onur olurdu.

Sekizinci Dâhi: Bir Müzik ve Sanat
Perisiydi.
Bilkent Senfoni Orkestras› onun görkemli
eserlerinden biridir. Düzenledi¤i yurtd›fl›
etkinliklerde de dinletiler olurdu.
Konutundaki ziyafetlerde, özel resitaller,
oda müzi¤i ve küçük orkestra konserleri

eksik olmazd›. Müze olarak tasarlanan o
güzel konutta, Picasso'lar, Miro'lar, Türk
sanatlar›n›n nefis örnekleri var.

Do¤ramac›, bir maestroydu, müzi¤i ve
sanatlar› her vesile ile ihya etmeye gayret
eden, gerçek bir sanat hamisi.

Dokuzuncu Dâhi: Bir "Örnek Kent"
Mimar›yd›.
‹hsan Do¤ramac› Türkiye için bir "örnek
kent" yaratt›. Otuz y›l önce da¤ bafl› olan
yerde onun vizyonuyla dört bafl› mamur bir
kent do¤du. Bilkent; tertemiz, düzenli,
güvenli, kullan›fll›, ferah, rahat bir uygarl›k
oda¤›. Do¤ramac› kent mimar› olarak da
an›lacak.

Onuncu Dâhi: Bir "Örnek Aile
Babas›" idi.
Onun kadar çal›flan, kuran, yaratan
insanlar›n hayat› öyle doludur, öyle
yorucudur ki baz›lar›n›n ailesi olmaz bile,
baz›lar› çoluk çocu¤unu ihmal eder.
Do¤ramac›, bu bak›mdan da müstesna bir
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dâhiydi. Kendini topluma ve insanl›¤a
hasretti¤i gibi, ailesine de adad›. Hayat
arkadafl›, melekler mele¤i, üstün insan
Ayser Han›mefendi... K›z› fiermin
Han›mefendi; büyük o¤lu, Bilkent'in
harika Rektörü Prof. Dr. Ali Do¤ramac›;
küçük o¤lu, Paris'te okul kurup yöneten
Osman Do¤ramac›; k›z kardeflleri
Prof. Dr. Emel Do¤ramac› ve Fahriye
Do¤ramac›, her biri mükemmel birer
insan olan torunlar›, de¤erli torun
çocuklar›.Muhteflem bir aile.

Do¤ramac› ailesinin derin yas›, bizlerin,
kurdu¤u üniversitelerin, destekledi¤i
kurulufllar›n, Türkiye'deki hayranlar›n›n
dünyan›n dört buca¤›ndaki dostlar›n›n,
çocuklar›n ve gençlerin, de¤erbilir insanlar›n
matemidir.

Ve yar›n Hocabey, babas› merhum
Do¤ramac›zade Ali Pafla ad›na yapt›rd›¤›,
tüm insanlara aç›k o hümanist, modern
camide ebedî istirahat yerini alacak.

Bir ç›nar devrildi derler. ‹hsan Do¤ramac›,
bir ormand›. Orman devrilmez. Hem o,
cennetteki efsanevi Tuba a¤ac› gibiydi.
Kur'an-› Kerim'deki o ihtiflaml› a¤ac›n gür
dallar› her eve girer, güzelim çiçekleri, olgun
meyveleri vard›r. Ondad›r her türlü çiçek,
her türlü meyve. Tuba bereket getirir, lezzet
getirir. Cennet a¤ac›d›r o. Ayd›nl›¤›n
güzelliklerin, iyiliklerin cömert simgesi.
‹hsan Do¤ramac›, Tuba a¤açlar›n›n
orman›yd›.

Baz› dâhiler, rüzgâr gibi, eser gider. Baz›
dâhiler, eser b›rakarak yaflar.

25 fiubat sabah›, 10 dâhi birden öldü. Her
birinin ad›, ‹hsan Do¤ramac›. Her birinden
ölümsüz eserler kald›. 10 dâhinin gönlünde
çocuklar, akl›nda gençler, ruhunda bar›fl
dünyas› vard›.

Ne mutlu cennete ki ‹hsan Do¤ramac› adl›
10 dâhi oraya yeni eserler, yeni güzellikler,
iyilikler arma¤an edecektir.
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Kur'an-› Kerim'deki o ihtiflaml› a¤ac›n gür
dallar› her eve girer, güzelim çiçekleri, olgun
meyveleri vard›r. Ondad›r her türlü çiçek,
her türlü meyve. Tuba bereket getirir, lezzet
getirir. Cennet a¤ac›d›r o. Ayd›nl›¤›n
güzelliklerin, iyiliklerin cömert simgesi.
‹hsan Do¤ramac›, Tuba a¤açlar›n›n
orman›yd›.

Baz› dâhiler, rüzgâr gibi, eser gider. Baz›
dâhiler, eser b›rakarak yaflar.

25 fiubat sabah›, 10 dâhi birden öldü. Her
birinin ad›, ‹hsan Do¤ramac›. Her birinden
ölümsüz eserler kald›. 10 dâhinin gönlünde
çocuklar, akl›nda gençler, ruhunda bar›fl
dünyas› vard›.

Ne mutlu cennete ki ‹hsan Do¤ramac› adl›
10 dâhi oraya yeni eserler, yeni güzellikler,
iyilikler arma¤an edecektir.
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