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Bilkent Üniversitesinin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Baþkaný Ýhsan Doðramacý, 25 Þubat 2010, Perþembe günü, tedavi
görmekte olduðu Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesinde vefat etmiþtir. Uzun meslek yaþamý boyunca
saðlýk ve yükseköðretim alanlarýna yapmýþ olduðu katkýlarla sonsuza dek hatýrlayacaðýmýz Hocabey'in kaybýndan dolayý
ailesine, Bilkent camiasýna, tüm ulusumuza ve uluslararasý camiaya baþsaðlýðý dileriz.

Prof. Ýhsan Doðramacý için
27 Þubat 2010, Cumartesi günü
9:30’da Hacettepe Üniversitesi Sýhhiye
Kampüsü M Salonu’nda, 13:30’da
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatlarý Fakültesi Konser Salonu’nda
ve 28 Þubat 2010 Pazar günü 9:30’da
Yükseköðretim Kurulunda anma
törenleri düzenlenecektir.
Cenazesi, 28 Þubat 2010 Pazar günü
Kocatepe Camii’nde kýlýnacak
öðle namazýný takiben Bilkent
Doðramacýzade Ali Paþa Camii’nde
defnedilecektir.





































Ýhsan Doðramacý, bundan 95 yýl
önce, o zamanlar Osmanlý
Ýmparatorluðu'nun parçasý olan
Kuzey Irak'ta, Erbil'de doðdu.
Nüfuzlu bir Türkmen ailesinin oðlu
olan Ýhsan'ýn babasý Doðramacýzade
Ali Paþa, Erbil belediye baþkaný idi.
Annesi Ýsmet Haným, uzun yýllar
Osmanlý Meclis-i Mebusanýnda
Kerkük mebusu olarak görev yapmýþ
Kýrdarzade Mehmet Ali Bey'in kýzýydý.
Ýhsan Doðramacý, 1942 yýlýnda
Ayser Süleyman'la evlendi. Ayser
Haným, Osmanlý Sadrazamý Mahmut
Þevket Paþa'nýn yeðeni ve Osmanlý
Ordusu Müþiri Daðýstanlý Mehmet
Fazýl Paþa'nýn torunudur. Babasý
Hikmet Süleyman Bey 1930'larda Irak
baþbakaný olarak görev yapmýþtý.
Ayser ve Ýhsan Doðramacý'nýn üç
çocuðu oldu: Þermin, Ali ve Osman.
Ailevi deðerleri, Doðramacý'nýn
yaþamýnda her zaman önemini
korudu. Bununla birlikte, seçtiði
meslek onu Erbil'den uzaða, zengin
bir toprak sahibinin geleneksel
uðraþlarýnýn ötesine taþýdý.
Erbil'deki Türkçe ilköðreniminin
ardýndan Beyrut Amerikan Kolejini
ve Ýstanbul Üniversitesi Týp
Fakültesini bitirdi. Ankara'da,
Profesör Albert Eckstein'ýn yanýnda
pediatri uzmaný olduktan sonra,
Amerika Birleþik Devletleri'nde
Harvard Üniversitesinde ve St.
Louis'teki Washington
Üniversitesinde araþtýrma görevlisi
olarak çalýþtý.
1947 yýlýnda ailesiyle birlikte
Ankara'ya yerleþti. Amerika'da
incelediði kâr amacý gütmeyen özel
yükseköðretim kurumlarýna benzer
yapýdaki üniversitelerin Türkiye'de
oluþturulmasýný daha o yýllarda
planlamaya baþladý.
Genç çocuk hekimi, Ankara
Üniversitesi Týp Fakültesinde hýzlý
bir mesleki ve akademik geliþme
göstererek 1955 yýlýnda pediatri
profesörü unvanýný aldý. Ayný yýl,
Ankara'nýn yoksul bir semtinde
Ankara Üniversitesine baðlý Çocuk
Saðlýðý Enstitüsünü kurdu. 1961
yýlýna kadar bu enstitüye Türkiye'nin
ilk Hemþirelik, Beslenme ve
Diyetetik, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon ve Týbbi Teknoloji
Yüksekokullarýný ekledi. Ardýndan,
ayný üniversitede ikinci bir týp
fakültesi olarak Hacettepe Týp ve
Saðlýk Bilimleri Fakültesini ve Diþ
Hekimliði Yüksekokulunu kurma
çalýþmalarýna baþladý.
Doðramacý, 1963-1967 yýllarý
arasýnda önce Ankara Üniversitesi
Rektörlüðü, ardýndan Orta Doðu
Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Baþkanlýðý görevlerinde bulundu.
1967 yýlýnda Hacettepe Týp
Fakültesi ile Çocuk Saðlýðý
Enstitüsüne baðlý yüksekokullarý
birleþtirerek yeni bir üniversite
oluþturdu: Hacettepe Üniversitesi.



1975 yýlýna dek, bugün Türk
Örgütüne armaðan edilmiþ bir vakýf
yükseköðretiminde çok önemli bir
olan Ýhsan Doðramacý Aile Saðlýðý
yere sahip olan bu üniversitenin
Vakfý, 1983'ten bu yana aile saðlýðý
rektörlüðünü yürüttü. Rektörlük
alanýnda çalýþan baþarýlý isimlere
süresi bittiðinde, Paris Descartes
ödüller vermektedir.
Üniversitesine pediatri profesörü
Gerçek bir dünya vatandaþý olan
olarak atanma teklifini kabul etti.
Doðramacý'nýn bildiði yabancý diller
1980 yýlýnda, Türkiye'deki
arasýnda Almanca, Arapça, Farsça,
yükseköðretim sistemini
Fransýzca ve Ýngilizce bulunmaktadýr.
düzenleyecek yeni bir yasanýn
Ýhsan Doðramacý, 1946'da henüz
hazýrlýklarýna danýþmanlýk yapmak
31 yaþýndayken Dünya Saðlýk
üzere Türkiye'den davet aldý.
Örgütünün kuruluþunda görev alma
Onun yükseköðretim reformu
ve örgütün Anayasasý'ný imzalama
önerileri arasýnda, doðrudan
þansýna sahip olmuþtur. Türkiye'ye
Cumhurbaþkanlýðýna baðlý bir
dönüþünün ardýndan, Dünya Saðlýk
Yükseköðretim Kurulunun
Örgütü kendisinden dünyanýn çeþitli
oluþturulmasý da bulunuyordu. Ýhsan bölgelerinde yeni týp ve saðlýk
Doðramacý, 1981 yýlý sonunda bu
bilimleri okullarýnýn kuruluþu ile
kurulun ilk baþkaný olarak atandý ve
ilgili danýþmanlýk yapmasýný
1992'ye kadar bu
istemiþtir.
görevi sürdürdü.
Doðramacý,
Reformun
Kanada
ardýndan,
Quebec'te
Türkiye'nin
Sherbrooke
yükseköðretiminde
Üniversitesine,
önemli ilerlemeler
Güney Amerika
kaydedildi. 1980
Brezilya'da
yýlýnda
Brasilia
yükseköðrenim
Üniversitesine,
çaðýndaki nüfusun
Afrika Nijerya'da
yalnýzca yüzde 6,3'ü
Ife'ye ve
yükseköðretim
Kamerun'da
kurumlarýna devam
Yaunde'ye bizzat
etmekteydi. Bu
giderek buralarda
dönemde, Batý
týp merkezlerinin
Avrupa'daki oran
ve okullarýnýn
yüzde 32, komþu
kurulmasýna
ülkelerden
öncülük etmiþtir.
Geleceðin eðitim reformisti
Suriye'de yüzde 14,
Ýhsan
Ýhsan Doðramacý,
Yunanistan ve
Doðramacý,
Erbil Mekteb-i Ýptidaiyesi
Bulgaristan'da
Dünya Saðlýk
(Erbil
Ýlkokulu)
son
sýnýf
yüzde 22'ydi. Son
Asamblesinde altý
öðrencisi
25 yýlda Türkiye'de
yýl boyunca Türk
bu oran yüzde
delegasyonunun
38,2'ye yükselmiþtir. Bilimsel
baþkanlýðýný yapmýþ, 1976'da Avrupa
dergilerde yayýmlanmýþ makalelerin
Bölgesi Ülkeleri baþkaný ve
sayýsýna göre uluslararasý araþtýrma
Asamblenin ikinci baþkaný olarak
sýralamasýnda ise Türkiye, ayný yýllar
görev almýþtýr. Sonraki yýllarda,
içinde 45. sýradan 18. sýraya
Dünya Saðlýk Örgütü Yönetim
yükselmiþtir.
Kurulu üyeliðinin yaný sýra örgütün
Doðramacý, Türkiye'de
birçok danýþma komitesinin
yükseköðretimin geliþmesine öncülük üyeliklerinde bulunmuþtur. Dünya
ederken uluslararasý bir dil olan
Saðlýk Örgütü, Doðramacý'nýn
müziðin ve sanatýn eðitimine de
hizmetlerinin takdiri olarak kendisini
büyük önem verdi.
1981'de Léon Bernard Vakfý
Vakýflar tarafýndan kâr amacý
Ödülü'yle ve 1997'de "Herkes için
gütmeyen yükseköðretim
Saðlýk" Altýn Madalyasý'yla taltif
kurumlarýnýn açýlabilmesi, 1982
etmiþtir.
Anayasasý'yla hükme baðlandý.
Doðramacý'nýn aktif olarak katkýda
Doðramacý, 1984'te, ülkedeki vakýf
bulunduðu kurumlardan biri de uzun
üniversitelerinin ilki olan Bilkent
yýllar Yönetim Kurulunda görev
Üniversitesini kurdu ve üniversitenin yaptýðý UNICEF'tir. Kurumun
Mütevelli Heyeti baþkaný oldu.
Program Komitesine üç dönem,
Bilkent Üniversitesini, diðer vakýf
Yönetim Kuruluna iki dönem baþkan
üniversiteleri izledi. Bugün,
seçilmiþtir. 1995 yýlýnda UNICEF
Türkiye'de bulunan 139 üniversitenin tarafýndan Maurice Pate Ödülü ile
94'ü devlet üniversitesidir, 45'i ise
onurlandýrýlmýþtýr. Türkiye'de 1958vakýflarca kurulmuþtur.
2003 yýllarý arasýnda UNICEF Millî
Doðramacý, Türkiye'de, aralarýnda
Komitesi baþkanlýðýný yürüten
Bilkent'in de bulunduðu birçok
Doðramacý, 2003'ten sonra komitenin
eðitim kurumu ve hastaneler açmýþ
onursal baþkanlýðý görevine
olan beþ vakfýn kurucusudur.
getirilmiþtir.
Bunlarýn dýþýnda, Dünya Saðlýk
Ýhsan Doðramacý, 1968 yýlýnda,

çocuk saðlýðý alanýnda hizmet veren
önemli bir kuruluþ olan Uluslararasý
Pediatri Kurumu baþkanlýðýna
seçilmiþ, bu kurumda çeyrek yüzyýl
boyunca baþkan ve genel direktör
olarak görev almýþ, 1992 yýlýnda da
kurumun yaþam boyu onursal
baþkaný olmuþtur.
Doðramacý, UNICEF Yönetim
Kurulu baþkanlýðý sýrasýnda Paris'teki
Uluslararasý Çocuk Merkezinin
Danýþma Kurulu üyesi olmuþ,
1970'ten 1984'e kadar bu görevini
sürdürmüþtür. 50 yýllýk varlýðýnýn
ardýndan 1999'da feshedilen merkezi
Ankara'ya taþýyarak 2006 yýlýna kadar
baþkanlýðýný bizzat yürütmüþ, daha
sonra da onursal baþkaný olmuþtur.
Doðramacý'nýn týp ve saðlýk
bilimleri alanýnda yazýlmýþ çok sayýda
bilimsel makalesi, kitap bölümü ve
kitabý bulunmaktadýr.
Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri
Bakanlýðý ve Baþbakanlýðý görevleri
için teklifler almýþ olan Doðramacý,
saðlýk ve eðitim konularýndaki
çalýþmalarýna odaklanmasý gerektiði
inancýyla bu teklifleri kabul
etmemiþtir.
Ýhsan Doðramacý'nýn yaþamý ve
gerçekleþtirdikleri hakkýnda yazýlmýþ
kitaplar çeþitli ülkelerde deðiþik
dillerde yayýmlanmýþtýr. Baþta Adnan
Saygun olmak üzere, deðerli
besteciler, kendisine sonatlar,
senfonik eserler ve senfoniler ithaf
etmiþtir.
Ýhsan Doðramacý, çok sayýda ödül,
madalya ve niþanýn sahibi olmuþtur.
Aralarýnda Amerika Birleþik
Devletleri, Finlandiya, Fransa,
Ýngiltere, Ýtalya, Japonya ve Mýsýr'ýn
bulunduðu 14 ülkedeki 26
üniversiteden fahri doktora almýþtýr.
Pek çok ülkenin ulusal akademilerine
üye olan Doðramacý, dünya çapýnda
23 ulusal pediatri derneðinin de
onursal üyesi olmuþtur.
Avrupa Konseyi, 1998 yýlýnda
Viyana'da yapýlan bir törenle
kendisine Barýþ, Adalet ve Hoþgörü
Ödülü'nü vermiþtir.
Azerbaycan, Dominik
Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Ýran ve Polonya gibi birçok
devletin baþkaný Doðramacý'yý
ülkelerinin en yüksek niþanlarýyla
taltif etmiþtir. Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Mýsýr Parlamentosu ve baþka
pek çok ulusal kurum, Doðramacý'ya
en deðerli ödüllerini ve madalyalarýný
tevcih etmiþtir.
Hocabey'in yaklaþýk yüzyýllýk
hayatý, çocuklara, gençlere ve tüm
insanlýða hizmet aþkýyla geçmiþtir.
Ýdeallerine eriþmek yolunda önüne
çýkan engellere karþý büyük
mücadeleler vermiþtir. Ýhsan
Doðramacý, sadece Türkiye'ye deðil
dünyanýn pek çok ülkesine verdiði
hizmet ve sunduðu katkýlarla, saðlýk,
eðitim ve bilim için yarattýðý
kurumlarla daima hatýrlanacaktýr.







































Ýhsan Doðramacý, 1915 yýlýnda, Kuzey Irak'ta bulunan Erbil'de, zengin ve toprak sahibi bir Osmanlý ailesinin çocuðu olarak dünyaya geldi. O yýllarda, Erbil
Belediye Baþkanlýðý görevinde bulunan babasý, daha sonra Erbil Türkmenlerini temsilen Irak Âyan Meclisinde üye oldu. Annesi, Osmanlý Meclis-i
Mebusanýnda Kerkük adýna görev almýþ bir mebusun kýzýydý. Ýki ailenin de, yüzlerce yýldýr ayný yörede yaþayan çok sayýda aileyle arasýnda akrabalýk baðý vardý.

Ýhsan'ýn dedesi Osmanlý Meclis-i
Mebusaný Azasý Mehmet Ali Bey

Ýhsan'ýn babasý Emirü’l-ümera
Doðramacýzade Ali Paþa

Ýhsan'ýn annesi Kýrdarzade Ýsmet
Haným

Profesör
Ýhsan
Doðramacý
(1955)

Ýhsan Doðramacý, Kuzey Irak’ta Erbil Kalesi içindeki bir evde doðmuþtur.

Ýhsan'ýn ailesi, o Beyrut'ta okuduðu
sýrada babasýnýn senatör olmasý üzerine
Baðdat'a taþýnmýþtý. Ýhsan, ailesinin
yanýna döndüðünde, Ýngiliz
öðretmenler tarafýndan yönetilen,
Edinburgh Üniversitesi müfredatýnýn
izlendiði Baðdat Týp Fakültesine girdi.
Oraya üç yýl devam etti. Baðdat'ta
kendini hiçbir zaman memleketinde
hissetmeyen, gönlü hep ana vataný
Türkiye'ye yerleþme arzusuyla dolu
olan Ýhsan, 1936 yýlýnda Ýstanbul'a
Ýhsan, Beyrut Amerikan
gitmek üzere Baðdat'tan ayrýldý.
Üniversitesi Hazýrlýk Okulu
Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesine
öðrencisi (1930)
kabul edilmesinin ardýndan kendini
çalýþmalarýna adadý. Meslektaþlarý daha
o zamandan onu kendilerinden farklý biri olarak kabul etmiþti.
Onlar, bir iþ, bir kadro hedefiyle yetinirken Doðramacý çok
daha ileriyi düþünüyordu.

Ýhsan, Týp Fakültesi
öðrencisi (1936)

Doçent Ýhsan Doðramacý
(1949)
Ýhsan, hocasý Prof. Eckstein ve
diðer asistan arkadaþlarý ile
(1939)

Harvard
Üniversitesinde
pediatri eðitimi
sýrasýnda
(1946)

Ýstanbul Týp
Fakültesinden
mezun olduðu yýl
(1938)







































Ýhsan ve Ayser Doðramacý çocuklarý
Ali ve Þermin ile (Osman,
Türkiye’ye dönüþlerinden sonra
dünyaya geldi.)

Ýhsan
Doðramacý,
Birleþmiþ
Milletler
Dünya Saðlýk
Örgütü
Anayasasý'ný
imzalarken,
New York,
Temmuz 1946

UNICEF'in
Kurucu Genel
Direktörü
Maurice Pate
ve eþi ile
birlikte
Ýhsan ve Ayser’in düðün günü,
16 Nisan 1942

Ýhsan
Doðramacý,
Dünya Saðlýk
Asamblesi
Baþkaný

Ýhsan ve Ayser Doðramacý
çocuklarý Ali, Þermin ve
Osman ile

UNICEF
Genel
Direktörü
James Grant
ile birlikte
(1987)

Uluslararasý
Çocuk
Merkezi
(ICC) Kurucu
Baþkaný
Robert Debré
ile birlikte

Ýhsan
Doðramacý,
Hacettepe
Üniversitesi
Rektörü

Ýhsan
Doðramacý,
Dünya Saðlýk
Örgütü
Asamblesine
baþkanlýk
ederken

Ýhsan
Doðramacý,
Dünya Saðlýk
Örgütü
Asamblesine
baþkanlýk
ederken
(1966)
Ankara Üniversitesi Rektörü iken Avrupa Rektörler Birliðinin Göttingen'deki
toplantýsý sýrasýnda (1964)





































Çocuk Saðlýðý Klinik ve Enstitüsünün ilk
çalýþmalarýnýn yapýldýðý bina (1954)
Hacettepe Çocuk Hastanesi (1961)

Hacettepe Çocuk Hastanesi Acil Giriþi (1961)



Bilkent'in tarihi 1940'larda
Dr. Ýhsan Doðramacý'nýn ABD'de
Harvard ve Washington
Üniversitelerinde çalýþmakta olduðu
dönemlerde baþlar. Ýhsan Doðramacý
orada sivil toplum kuruluþlarýný
yakýndan tanýma olanaðýný bulmuþ ve
oldukça etkilenmiþti.
Ankara'ya döndükten sonra, 1951'de
özel bir Çocuk Hastanesi ve Çocuk
Saðlýðý Merkezi kurulabilmesi için bir
proje hazýrladý. Çocuk Saðlýðý
Merkezini desteklemek amacýyla da
kendi ailesi tarafýndan finanse edilen
bir vakýf kurdu. Daha sonraki yýllarda
baþka vakýflar da kuracak ve bunlar
saðlýk ve eðitim alanýnda atýlacak yeni
adýmlarý, yeni baþlangýçlarý
destekleyecekti.
Daha sonra Hacettepe Týp Merkezi,
Hacettepe Hastanesi ve Hacettepe Týp
Fakültesini kurdu. Ardýndan Hacettepe
Üniversitesinin kurulmasýný saðladý. Bu
arada, Erzurum Týp Fakültesi de dâhil
olmak üzere, Sivas, Kayseri gibi birçok
devlet üniversitesinin oluþturulmasýnda
baþlýca rolü oynadý. Aklýnda daima
mükemmeliyet merkezleri kavramý
vardý. Týp alanýnda hedeflediklerine
ulaþtýktan sonra kâr amacý gütmeyen
bir özel üniversite kurmanýn yollarýný
aramaya baþladý. ABD'de gördüðü
Harvard, Columbia, Yale Üniversiteleri
gibi bir üniversite kurmayý hayal
ediyordu. Bu üniversitelerin sadece
Türkiye'nin deðil, dünyanýn en iyi
on beþ üniversitesi arasýnda yer
almasýný, dünyanýn dört bir yanýndan
öðrenciler çekecek bir ýþýk kaynaðý
olmasýný hedefliyordu.

Hacettepe Çocuk Hastanesi (1958)

Hacettepe genel görünüm
(1961)

Bilkent'in kurulacaðý alan (1981)

Bilkent Fikrinin Tarihçesi
film metninden alýnmýþtýr.
Hacettepe genel görünüm (2006)

Kuruluþ yýllarýnda Bilkent Üniversitesi

Ýhsan Doðramacý,
Bilkent Üniversitesi
açýlýþ töreninde
Baþbakan Turgut Özal ve
Rektör Mithat Çoruh ile
(1986)

Bilkent Üniversitesi genel
görünüm

Ýhsan Doðramacý,
Bilkent
Üniversitesi
açýlýþ töreninde
Cumhurbaþkaný
Kenan Evren ile
(1986)





































Baþarýlarý
Hacettepe Çocuk Saðlýðý
Enstitüsünü ve Çocuk
Hastanesini kurdu (1958).
Türkiye'nin ilk Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Yüksekokulunu
kurdu (1961).
Türkiye'nin ilk Hemþirelik
Yüksekokulunu kurdu (1961).
Türkiye'nin ilk Diyetetik ve
Beslenme Yüksekokulunu kurdu
(1962).
Entegre Eðitim Sistemi modeli
ile eðitim veren Hacettepe Týp ve
Saðlýk Bilimleri Fakültesini kurdu
(1963).
Erzurum Atatürk Üniversitesi
Týp Fakültesinin kuruluþuna
katkýda bulundu (1963).
Hacettepe Üniversitesini kurdu
(1967).
Karadeniz Üniversitesi Trabzon
Týp Fakültesinin kuruluþuna
katkýda bulundu (1973).
Yükseköðretim Kurulu
baþkanlýðý döneminde Kayseri
Erciyes Üniversitesi, Samsun
Ondokuz Mayýs Üniversitesi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve
Eskiþehir Anadolu Üniversitesinin
kuruluþuna katkýda bulundu
(1981-1992).
Bir mükemmeliyet merkezi
olmasý hedefiyle Türkiye'nin ilk
vakýf üniversitesini kurdu: Bilkent
Üniversitesi. Kuruluþunda atýlan
cesur adýmlar sayesinde Bilkent,
dünyanýn önde gelen
yükseköðretim kurumlarýndan
biri oldu (1984).

Onursal
Doktoralarý
Glasgow Üniversitesi (Ýskoçya),
Nice Üniversitesi (Fransa),
Nebraska Üniversitesi (ABD),
Baðdat Üniversitesi (Irak),
Guayaquil Üniversitesi (Ekvador),
Santo Domingo Özerk Üniversitesi
(Dominik Cumhuriyeti), AynÞems Üniversitesi (Mýsýr),
Helsinki Üniversitesi (Finlandiya),
Soka Üniversitesi (Japonya), Bakü
Devlet Üniversitesi (Azerbaycan),
Azerbaycan Týp Üniversitesi
(Azerbaycan), De Montfort
Üniversitesi (Ýngiltere), Doðu
Akdeniz Üniversitesi (KKTC),
Ulusal Ýslam Üniversitesi
(Hindistan), Roma-La Sapienza
Üniversitesi (Ýtalya), Case
Western Reserve Üniversitesi
(ABD) ve Anadolu, Boðaziçi,
Ýstanbul, Marmara Üniversiteleri
de dâhil olmak üzere Türkiye'den
on bir üniversite.



Ödülleri
TÜBÝTAK Hizmet Ödülü (1978)
Léon Bernard Vakfý Ödülü, WHO (1981)
Christopherson Ödülü, Amerikan Pediatri Akademisi (1986)
Maurice Pate Ödülü, UNICEF (1995)
Soranos Bilim ve Dostluk Ödülü (Yunanistan, 1995)
Avrupa Konseyi "Barýþ, Adalet ve Hoþgörü" Ödülü (Franz Kardinal
König ve Simon Wiesenthal ile paylaþtý, 1998)
Türkiye Saðlýk ve Eðitim Ödülü (1999)
T.C. Dýþiþleri Bakanlýðý Üstün Hizmet Ödülü (2000)
Dr. Jushichiro Naito Uluslararasý Çocuk Saðlýðý Ödülü
(Japonya, 2004)
TBMM Onur Ödülü (2007)
Dünya Halk Saðlýðý Dernekleri Federasyonu Dünya Saðlýðýnda
Mükemmeliyet Yaþam Boyu Baþarý Ödülü (2009)
Týp Bilimleri Ýslami Kurumu Ödülü (2009)

Niþanlarý ve Madalyalarý
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyasý
Azerbaycan Haydar Aliyev Ordeni
Azerbaycan Ýstiklal Ordeni (Birinci derece)
Ýran Hümayun Niþaný (Birinci derece)
Mýsýr Halk Meclisi Madalyasý
Romanya Devlet Mükâfat Madalyasý
Kristof Kolomb Niþaný, Gran Cruz Placa de Plata
(Dominik Cumhuriyeti)
Duarte, Sánchez ve Mella Liyakat Niþaný, Gran Oficial
(Dominik Cumhuriyeti)
Finlandiya Aslaný Niþaný (Birinci derece)
Polonya Liyakat Niþaný (Birince derece)
St. Mary Yurdu Niþaný (Estonya)
Officier de la Légion d'Honneur (Fransa)
WHO "Herkes için Saðlýk" Altýn Madalyasý
Sevda-Cenap And Müzik Vakfý Onur Ödülü Altýn Madalyasý
Irak Yükseköðretim ve Bilimsel Araþtýrma Bakanlýðý Takdir
Madalyasý
Paris Kenti Madalyasý

Kurduðu Vakýflar
Ýhsan Doðramacý Vakfý, Ankara
Ýhsan Doðramacý Eðitim Vakfý,
Ankara
Ýhsan Doðramacý Bilim ve
Araþtýrma Vakfý, Ankara
Ýhsan Doðramacý Saðlýk Vakfý,
Ankara
Ýhsan Doðramacý Aile Saðlýðý
Vakfý, Cenevre
Ýhsan Doðramacý Erbil Vakfý,
Ankara - Erbil

Üyesi Olduðu
Akademiler
Alman Ulusal Bilimler
Akademisi (Deutsche
Akademie der Naturforscher
Leopoldina)
Amerikan Pediatri Akademisi
Azerbaycan Ýlimler Akademisi
Fransa Ulusal Týp Akademisi
Hindistan Ulusal Týp
Bilimleri Akademisi
Ürdün Âlü'l-Beyt Akademisi

Üyesi Olduðu Mesleki Dernekler ve
Eðitim Kurumlarý
Hindistan Týp Bilimleri Enstitüsü (Onursal Üye)
Kraliyet Pediatri ve Çocuk Saðlýðý Koleji (Onursal Kurucu Üye)
Londra Kraliyet Týp Koleji
Paris Hastaneleri Týp Derneði
WHO Týp Cemiyeti (Onursal Üye)
Onursal üyesi olduðu ulusal pediatri dernekleri:
ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan,
Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Fas, Finlandiya, Fransa, Ýngiltere,
Ýspanya, Ýsveç, Japonya, Kazakistan, Kýrgýzistan, Meksika,
Özbekistan, Polonya, Tunus, Türkiye, Türkmenistan ve Ürdün.

Akademik ve
Mesleki Geçmiþi
Týp Doktoru, Ýstanbul
Üniversitesi (1938)
Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
Uzmaný, Ankara Numune
Hastanesi (1940)
Doktora Sonrasý Araþtýrma,
Harvard Üniversitesi, Boston
(1945-1946)
Doktora Sonrasý Araþtýrma,
Washington Üniversitesi, St.
Louis (1946-1947)
Öðretim Görevlisi, Ankara
Üniversitesi Týp Fakültesi
(1947-1949)
Doçent, Ankara Üniversitesi
Týp Fakültesi (1949-1955)
Baþkan, Hacettepe Çocuk
Saðlýðý Enstitüsü (1955-1981)
Profesör, Ankara Üniversitesi
Týp Fakültesi (1955-1967)
Dekan, Hacettepe Týp ve
Saðlýk Bilimleri Fakültesi,
Ankara Üniversitesi (1963)
Rektör, Ankara Üniversitesi
(1963-1965)
Mütevelli Heyeti Baþkaný,
Orta Doðu Teknik
Üniversitesi (1965-1967)
Profesör, Hacettepe
Üniversitesi (1967-1981)
Rektör, Hacettepe
Üniversitesi (1967-1975)
Onursal Rektör, Hacettepe
Üniversitesi (1975-)
Konuk Profesör, Paris
Descartes (Paris V)
Üniversitesi (1976-1977)
Baþkan, Yükseköðretim
Kurulu (YÖK) (1981-1992)

Makaleleri
Genellikle çocuk saðlýðý ve
hastalýklarý ve halk saðlýðý
dallarýnda olmak üzere çeþitli
pediatri, halk saðlýðý ve týp
eðitimi dergilerinde 100'den
fazla makalesi yayýmlanmýþtýr.

Kitaplarý
Annenin Kitabý. 1952. 15. baský.
Ankara: Meteksan A.Þ., 2003.
Türkiye'de ve Dünyada
Yükseköðretim Yönetimi.
Ankara: Meteksan A.Þ., 2007.
Prematüre Bebek Bakýmý.
Ankara: Örnek Matbaasý, 1954.







































Roma-La Sapienza
Üniversitesi Onursal Doktora
töreninde (2003)

Nice
Üniversitesi
(Fransa)
Onursal
Doktora
töreninde
(1973)

Maurice Pate
Ödülü
(UNICEF)
takdim
töreninde
(1995)

Aldýðý niþan, madalya ve onursal doktoralarla

"TBMM Onur Ödülü" her
sene uluslararasý alanda
gösterdiði üstün baþarýlar
ile Türkiye'nin temsiline
ve tanýtýmýna katký
saðlayan kiþilere
verilmektedir.
Kurduðu üniversiteler,
Türk eðitim hayatýna
saðladýðý büyük katkýlar ve
týp alanýnda yapmýþ
olduðu akademik
çalýþmalarla saðladýðý
baþarýlardan dolayý 2007
yýlý TBMM Onur Ödülü,
30 Mayýs günü
düzenlenen bir törenle
TBMM Baþkanlýk Divaný
tarafýndan Prof. Ýhsan
Doðramacý'ya verildi.

"Doðramacý" adý yýllardýr UNICEF ile
özdeþleþti.

Üstün Hizmet Madalyasý takdim töreninde
Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel ile (1995)

Soka
Üniversitesi
(Japonya)
Onursal
Doktora
töreninde
(1992)

Dünya Saðlýk
Örgütü Léon
Bernard Ödülü
takdim
töreninde
(1981)

Ulusal Ýslam
Üniversitesi
(Hindistan)
Onursal
Doktora
töreninde
(1999)

Doðramacý, Saraybosna'da (1992)

Doðramacý, Saraybosna'da (1992)







































ettiniz: önce 1960'larda bir devlet
üniversitesi ve ardýndan, 1980'lerde
ülkenin yükseköðretim reformuna
baþkanlýk ettiðiniz dönemde,
Türkiye'nin ilk özel üniversitesi olan
Bilkent.
Bürokratik engellerin hevesinizi
kýrmasýna asla izin vermediniz.
Maddi karþýlýklara 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 insancýllýðýnýz yalnýzca
kendi ülkenizle sýnýrlý kalmadý.
1960 yýlýndan itibaren UNICEF
Yönetim Kurulunda Türkiye'yi temsil
ettiniz. 1992'de müteveffa Jim Grant
ile birlikte, bir çelik yelek giyerek
Saraybosna'nýn yýkýlan hastanelerini
ziyaret ettiniz ve Bosnalý çocuklar için
yardým toplama kampanyasý
baþlattýnýz.
Müzik sevginizi bile dünya
barýþýnýn ve dostluðun hizmetine
sundunuz. Bu ülkeye onun ilk
uluslararasý senfoni orkestrasýný
kazandýrdýnýz. Anadolu Müzik
Festivali'nin arkasýnda da sizin
verdiðiniz ilham vardýr.
Kýsacasý, Sayýn Profesör
Doðramacý, siz, Birleþmiþ Milletler'in
her ülkede bulunmasýný arzu ettiði,
gerçekten örnek bir dünya
vatandaþýsýnýz.
Gavin C. Arneil, Emekli Profesör,
Glasgow Üniversitesi, Ýskoçya
Haydar Aliyev, Merhum
Azerbaycan Cumhurbaþkaný
Haydar Aliyev'in Bilkent
Üniversitesine armaðan ettiði Ýhsan
Doðramacý heykelinin açýlýþýnda Azeri
Türkçesi ile yapmýþ olduðu
konuþmadan alýntýlar, Haziran 2002.
TÜRK DÜNYASININ GURURU
Ýhsan Doðramacý'nýn Azeri
Türkçesi dâhil çok sayýda dil bildiðini
öðrendim. Azerbaycan'ýn Bakü,
Nahçývan, Gence ve Karabað gibi
deðiþik bölgelerinde deðiþik lehçeler
kullanýlýr. Ýhsan Doðramacý'nýn bu
lehçelerin hepsini bildiðini fark
ettim. Onu çok sevdim ve Bakü'ye
davet ettim. Azerbaycan halký da onu
çok sevdi ve çok kýsa bir sürede Ýhsan
Doðramacý'nýn Türk dünyasýnýn
yetiþtirdiði ender bir kiþilik olduðunu
anladýk. Ýhsan Doðramacý'nýn yegâne
hedefi, halkýnýn geliþmesi ve eðitimi
için her türlü fedakârlýðý yapmak
olmuþtur. Ýhsan Doðramacý, çalýþtýðý
tüm uluslararasý kurumlarda büyük
takdir görmüþ ve bunlarýn
birçoðunun baþkanlýðýna seçilmiþtir.
Onun hem dýþ basýnda hem de
uluslararasý müzakerelerde her
zaman çok özel bir yeri olmuþtur.
Türkler adýna, onunla gurur
duyuyoruz.

Doðramacý'nýn kurmuþ olduðu
üniversitelerde eðitim alanlar, topraða
ekilen tohumlar gibidir. Onlar
büyüdükçe bilgi ve kültürde namlarý
gökyüzüne eriþecektir.
Kofi Annan, Birleþmiþ Milletler
Eski Genel Sekreteri
BÝR DÜNYA VATANDAÞI
Sayýn Profesör Doðramacý, tüm
yaþamýnýzý ve aile servetinizin
tamamýný çocuk saðlýðý ve
yükseköðretim alanlarýnýn yüce
davasýna adadýnýz.
1954 yýlýnda Ankara'nýn yoksul bir
semtinde iki odalý bir poliklinikle iþe
baþladýnýz. Bu poliklinikten Ankara
Üniversitesi Çocuk Saðlýðý
Enstitüsünün yaný sýra ülkenin önde
gelen çocuk hastanesi doðdu. Bu
hastane bugün adýnýzý taþýyor.
Bugünkü adýyla Hacettepe
Üniversitesi Ýhsan Doðramacý Çocuk
Hastanesi, yeni bir týp ve saðlýk
bilimleri fakültesinin çekirdeði oldu.
Burada baþlattýðýnýz uygulamalar, 1966
yýlýnda Londra Üniversitesi yöneticisi
(vice chancellor) tarafýndan
“Ýngiltere'nin baþarmaya çalýþtýðý örnek
eðitim sistemi” olarak tanýmlandý.
Siz, bununla yetinmediniz ve iki
üniversite kurarak yolunuza devam

ÝHSAN DOÐRAMACI'YA DAÝR
ANILAR
Çok azimli bir insan olarak
Doðramacý, genellikle tartýþma
götürmeyen kesin kararlar alýr ve
bunlarý vakit kaybetmeden etkin bir
biçimde hayata geçirir. Yumurtayý
kýrmadan omlet yapmak mümkün
olmadýðý gibi, onun bazý kararlarý da
bazý meslektaþlarýnýn keyfini
kaçýrmýþtýr. Ancak, gülü seven dikenine
katlanýr. Hepimiz bunu bilerek, her
þeye raðmen onu çok sevdik.
Doðramacý, bir meslektaþýnýn baþý
sýkýþtýðýnda ise baþtan ayaða þefkat
kesilir. Eþim June ve ben Ýstanbul
havaalanýna her vardýðýmýzda
aktarmalar sýrasýnda VIP muamelesi
gördük ve lüks içinde uçtuk. Biz buna
onun sihirli halýsý derdik! Bir
keresinde, Ýstanbul'daydým ve ertesi
gün ülkeme dönecektim; o sýrada,
benden iki gün sonra Ankara'ya
uçacak olan bir IPA Yönetim Kurulu
üyesi hastalandý. Ýhsan, o sýrada
sanýrým Kahire'deydi. Kalamayacak
durumda olduðumdan, onun Ankara
ofisini aradým ve Ýstanbul'da yönetim
kurulu üyesi ile ilgilenebilecek birini
ayarlamalarýný rica ettim. Ertesi sabah
kahvaltýya indiðimde Ýhsan, hastayý
Ankara'ya götürmek üzere “sihirli
halýsý” ile oradaydý.
Baðýmsýzlýðýna yeni kavuþmuþ olan

Türki Cumhuriyetlerde düzenlediði
kongreler de, bizim için harika birer
deneyim oldu. Uçuþlardan birinde,
‘business’ sýnýfýnda yeterli sayýda yer
olmadýðýndan Ýhsan, yerini bir
meslektaþýna vermekte ýsrar etmiþ ve
kendisi ekonomi sýnýfýnda uçmuþtu.
Ayser, onun sýrtýný yasladýðý
kayasýdýr. Ayser Haným'ýn sakin ve
gösteriþten uzak hâli ve her zaman
insaný hoþ karþýlayan sessizliði sizi
yanýltmasýn. Þair Robert Burns'ün bir
dizesinde dediði gibi, “Onu sevmek
için, yalnýz tanýmak yeter.” Bu dize
hepimizin Ayser'e duyduðu büyük
saygýyý özetler.
Ýhsan Doðramacý ile ilgili son sözü
Þair Robert Burns'e býrakýyorum
(evet, yine!). Doðramacý'nýn pek çok
unvaný vardýr: doktor, profesör,
baþkan, yönetim kurulu baþkaný,
“Hocabey” ve diðerleri. Burns der ki,
“Sikkenin kalýbýndan baþka nedir ki
unvan? Ýnsandýr her þeye raðmen
altýn olan!”
Ýhsan, altýn gibi bir insandýr, hem
de yirmi dört ayar altýn…
Giuseppe Benagiano,
Uluslararasý Jinekoloji ve Kadýn
Doðum Federasyonu Eski Genel
Sekreteri
DEMÝR ÝRADELÝ BÝR DEVRÝMCÝ
Ýhsan Doðramacý, modern
Türkiye'nin kurucusu ve ülke
tarihinin en büyük devrimcisi olan
Mustafa Kemal Atatürk'ün demir
iradesiyle donanmýþ bir “devrimci”dir.
Atatürk, dünya çapýnda bir reform
baþlatarak, çökmekte olan Osmanlý
Ýmparatorluðu'ndan çaðdaþ ve güçlü
bir Cumhuriyet inþa etmek gibi çetin
bir görevi üstlenmiþti; Doðramacý, bu
görevi devralarak Türklerin Atasý
tarafýndan baþlatýlan reformu,
yükseköðretimde, özellikle de týp
eðitiminde sürdürmüþ ve baþarýya
ulaþtýrmýþtýr.
Arne Olav Brundtland, Ýhsan
Doðramacý Uluslararasý Ýliþkiler
Alanýnda Barýþ Ödülü'nün Ýlk
Sahibi
DOÐRU ZAMANDA DOÐRU
FÝKÝRDE OLMAK
Ýhsan Doðramacý, hem bir fikir
adamý hem de bir eylem adamýdýr.
Yalnýzca Türkiye'nin deðil tüm
dünyanýn böyle insanlara ihtiyacý
vardýr. Bugün dünyayý en çok
uðraþtýran konulardan biri uygarlýklar
arasý anlamlý iletiþim kurma
sorunudur. Dr. Doðramacý, bu konuda
da ön saflarda yer almaktadýr. Çok
yönlü düþünme ve muhakeme
yeteneði, saðduyu, kararlýlýk: Bunlarýn
hepsi, herkeste kolay kolay
bulunmayan meziyetlerdir.
Dr. Ýhsan Doðramacý'nýn
konumunu ve imkânlarýný gerçek
deðiþimler yaratmak için kullanmýþ
olmasýndan dolayý pek çok insan ona
haklý olarak þükran duymaktadýr.





































Mamdouh Gabr, Emekli Pediatri
Profesörü, Kahire Üniversitesi,
Mýsýr
ÝHSAN DOÐRAMACI'NIN EÞSÝZ
KÝÞÝLÝÐÝ HAKKINDA
DÜÞÜNCELER
Profesör Doðramacý'nýn herkesi
kendine hayran býrakan büyüleyici bir
kiþiliði vardýr. Her meseleyi çýkar
gözetmeden, açýk ve yapýcý bir yöntemle
ele almaya dikkat eden Doðramacý,
bilgeliði ve ikna yeteneði gibi özellikleriyle
dünya çapýnda dostluklar kurabilmiþtir.
Profesör Doðramacý, zamanýný,
bilgisini ve zenginliðini insanlýðýn
yararýna sunmaya gönülden istekli,
büyük bir hayýrseverdir. Kiþisel servetini
iki üniversite kurma yolunda sarf
etmiþtir: Hacettepe ve Bilkent. Onun
olaðanüstü yetenekleri ve azmi
sayesinde, Bilkent Üniversitesi, dünya
sýralamasýnda üst basamaklarda yer alan
ve uluslararasý düzeyde tanýnan bir
üniversite hâline gelmiþtir. Bilkent'te
çeþitli alanlardaki yetenekli öðrencilere
yüzlerce burs saðlanmaktadýr.
Talât S. Halman, Bilkent
Üniversitesi Ýnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi Dekaný
PEDÝATRÝ CUMHURÝYETÝ
Profesör Ýhsan Doðramacý, bize
dünyada kalýcý barýþýn ve mutluluðun
yolunu açacak olan çocuklar için
nitelikli yaþam konusundaki çaðdaþ
aydýnlanmamýzýn öncüsü ve yaþam
boyu kahramaný sayýlýr. Kendisi, bu
amaçla bir ‘Pediatri Cumhuriyeti’
kurmuþtur. Onun muhteþem örneði
takip edilir ve yararlý çalýþmalarý devam
ettirilirse, yeryüzü en sonunda bir
‘Çocuk Cumhuriyeti’ hâline gelebilir.
Donald J. Johnston, OECD Eski
Genel Sekreteri
YAÞAMIN ÖTESÝNDE
Gerçekten de olaðanüstü bir Türk!
Bu cümle, Ýhsan Doðramacý'nýn yaþam
öyküsünün özeti gibidir. O, rahatlýkla
þöyle de tanýmlanabilir: ‘Olaðanüstü bir
kiþi’, ‘olaðanüstü bir insanoðlu’, hatta
belki ‘Ýhsan Doðramacý: eþi benzeri
olmayan’.
Halfdan Mahler, Dünya Saðlýk
Örgütü Emekli Genel Direktörü
ÝNSAN ENERJÝSÝ
Dünya Saðlýk Örgütü, insan enerjisi
iþiyle uðraþýr. Ýnsan enerjisine pek çok
deðiþik açýdan bakýlabilir. Bunlardan
birkaçýný benim için bir dost, bir
meslektaþ, bir önder olan Ýhsan
vasýtasýyla örneklemek isterim.
Bence enerjinin bir kýsmý kesinlikle
bilgi enerjisidir ve Ýhsan, bir keresinde
þu dizeleri yazmýþ þair bir arkadaþýmla
hiç de ayný fikirde olmadýðýný
göstermiþtir:
“Hiç yapacak yok bir þey, diyerek
ehlivukuf kiþi,
Oturduðu koltuktan olmuþtur keyif
ehli”



Dünya Saðlýk Örgütünde her zaman
neden yapýlacak bir þey olmadýðýný
bildiren çok sayýda ehlivukuf
bulunmuþtur. Buna karþýn, bir þeyler
yapacak cesareti gösterenler de
olmuþtur-týpký senin gibi, Ýhsan.
Çünkü bence sen, hayatýn boyunca,
her zaman, yapýlacak bir þey
olmadýðýný deðil, mutlaka bir þeyler
yapýlmasý gerektiðini gösterdin.
Sir Horace Phillips, Ýngiltere'nin
Eski Ankara Büyükelçisi,
müteveffa
OLAÐANÜSTÜ BÝR TÜRK
Ýnsani Yönü
Her zaman insancýllýðýný korumayý
baþaran Doðramacý'nýn önüne çýkan
pek çok engeller ve terslikler onu
gücendirecek yerde olgunlaþtýrdý.
Hacettepe Hastanesi açýlana kadar
hastalarýný muayenehanesinde
görüyordu; para için deðil, insanlara
yardým eli uzatmak için. Cömertliði
ve duyarlýlýðý herkes tarafýndan
bilinirdi. Onun bu özelliðinden
çoðunlukla kendi çocuklarý
hastalandýðýnda yararlanmýþ olan
meslektaþlarý da bunu doðrularlar.
Doðramacý, onlarý yalnýzca ücretsiz
muayene etmekle kalmaz, gerekirse
yurt dýþýnda tedavi masraflarýný da
karþýlardý.
Tomris Türmen, Dünya Saðlýk
Örgütü Genel Müdürü Eski Özel
Danýþmaný
MUCÝZELERÝN MÝMARI
Kurduðu hayalleri gerçekleþtirmek
gibi ender bir niteliðe sahip, sýra dýþý
bir birey olan Ýhsan Doðramacý'yý
tanýmlamaya kalkýþmak çok zor bir iþ.
Ben, Doðramacý'yla yakýndan
çalýþma ayrýcalýðýna sahip olmuþ,
böylece onun ulusal ve uluslararasý
bilimsel arenalarda, saðlýk ve eðitim
sektörlerinde sergilediði önderlik
niteliklerine tanýklýk etmiþ kiþilerden
biriyim.
Doðramacý, insaný cezbeden
karizmasý ve farklý topluluklarý bir
araya getiren ikna gücüyle, herkesi
zorlu görevlerin içinde yer almaya
teþvik eder. Bunu da çocuklarýn,
ailelerin ve içinde bulunduðu
toplumun saðlýk ve refahýný
geliþtirmek amacýyla yapar. Ýþ
büyüyüp geliþtikçe, hayal can bulup
gerçeðe dönüþtükçe, Profesör
Doðramacý ortadan kaybolur! O,
baþka bir büyük fikri gerçekleþtirmek
üzere, daha büyük ekipler gerektiren
diðer giriþimlerine çoktan baþlamýþtýr
bile. Sayýn Ayser Doðramacý dýþýnda,
onun bu doludizgin hýzýna böylesine
bir zarafetle yetiþebilen hiç kimse
tanýmýyorum.
Gönlünde Çocuklar, Aklýnda Gençler:
Çocuk Saðlýðýna ve Eðitime Verdiði
Altmýþ Beþ Yýllýk Hizmetin Onuruna
Ýhsan Doðramacý'ya Armaðan (2003)
baþlýklý kitaptan çevrilerek
derlenmiþtir.

Abdullah Gül, Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný

Prof. Dr. Halil Ýnalcýk,
Bilkent Üniversitesi

Profesör Doðramacý tüm hayatýný ve
aile varlýðýný gelecek kuþaklara,
gençlerin eðitim ve yüksek öðrenim
imkânlarýnýn daha da geliþtirilmesine
adamýþ eþsiz bir þahsiyettir.

Ben diyorum ki, Sayýn Ýhsan
Doðramacý'nýn bu vakýf üniversiteler
yolunu açmasý sureti ile Türkiye'nin
kalkýnma, geliþme tarihinde hakikaten
çok önemli bir hizmet yapmýþtýr. Belki
bugünkü Türkiye'nin bu dünyayý da
þaþýrtan büyüme, geliþme hamlesinde
ilk adým Bilkent Üniversitesi ile bu
vakýf üniversitesi ile açýlmýþtýr.

Süleyman Demirel, Türkiye
Cumhuriyeti 9. Cumhurbaþkaný
Arkadaþlarýmla ben karar verdik ki,
bu genç profesör, dünyaca tanýnmýþ
hekim, herþeyi biliyor, lisan biliyor,
dünyayý biliyor, bizim baþbakanýmýz
olmalýydý. Kendisine iki tane doktor
arkadaþýmý gönderdim, teklifle gittiler.
Ertesi gün Doðramacý yoktu Ankara'da.
Kaybolmuþtu. Böyle bir teklifi kabul
edemezdi, etmedi. Çünkü onun bütün
hevesi mesleðini yani týbbýn
nimetlerinden, mesleðinin
nimetlerinden bu ülke vatandaþlarý
daha çok yararlanmalý idi. Bir de bu
ülkenin gençleri daha çok eðitim
alabilmeli idi, daha iyi eðitim alabilmeli
idi. O, onun adamý idi. O genç yaþýnda,
kimsenin reddedemeyeceði
baþbakanlýk görevini reddetti.
Ben kendisini daima bir abide adam
olarak görmüþümdür. Kendisi bizzat
heykeldir. Canlý heykeldir. O genç
yaþýnda kimsenin reddedemeyeceði bir
baþbakanlýk görevini reddetti.
Vecdi Gönül, Millî Savunma Bakaný
Hocabey bir ilkler insanýdýr.
Hocabey'in en büyük avantajý
herkese yardýmcý olmasý, bunu
yaparken ne siyasi düþünce, ne sosyal
sýnýf, ne de bir parti veya makam, mevki
endiþesi taþýmamasýdýr.
Rahmi Koç, Koç Holding Onursal
Baþkaný
Bir defa Ýhsan Bey'e itimat ederlerdi.
Bilirlerdi ki, Ýhsan Bey özü sözü
dümdüz bir adamdýr. Memlekete
hizmet ettiðini bilirlerdi. Bir þeyler
yapmak için çabaladýðýný görürlerdi.
Ýsmet Sezgin, Parlamenter
Hoca, bütün bunlarýn ötesinde,
ilimde, bilimde, eðitimde, üniversitel
öðretimde yaptýðý hizmetlerde, bütün
bunlarýn ötesinde, bir dost bir insan,
bir vefalý insan.
Yani, bir daha bir Hocabey'in
gelebileceðini sanmýyorum. Yani,
eskilerin bir deyimi vardýr hani, nesli
tükenmiþ insanlardan, o nesli
tükenmiþin de ötesinde. Çünkü böyle
bir nesil yok, Hocabey gibi bir nesil yok.
Bunlar çok ender insanlar. Bunlar
tarihin, zaruretlerin getirdiði bir takým
insanlar, hizmet için yaratýlmýþlar,
hizmet için gelmiþler. Öyle ki, bu
hizmet içinde her þeyini feda ederek
bütün varlýðýný, olanaklarýný,
kaynaklarýný, inandýðý bir dava uðruna
seferber ederek, bu iþe koyulmuþlar ki
eli öpülecek bir davranýþ bu.

Prof. Dr. Ýlker Baybars,
Carnegie Mellon Üniversitesi
Gerçekci bir açýdan bakarsak, bu
üniversitenin yirmi senede bu düzeye
geleceðini ben þahsen tahayyül
edemiyordum. Ama belli ki Hoca
ediyordu. Ve de onun tecrübesi vardý;
daha önce Hacettepe Üniversitesini
kurmuþtu. Yani, bu vizyon meselesi,
azim meselesi ve de deðer meselesi.
Hoca, mali imkânlarý iyi olan fakat
hiçbir þeyi baþarmak için sadece
paranýn yeterli olmadýðýný çok iyi bilen
bir insan.
Ýdil Biret, Devlet Sanatçýsý
Bir lisaný o kadar iyi konuþabilmek, o
kadar iyi aksanla konuþabilmek ancak
çok iyi bir kulak olduðunu gösterir.
Herhâlde kendisi bir enstrüman
çalsaydý fevkalade bir virtüöz olurdu,
ondan eminim.
Ayten Gökçer, Devlet Sanatçýsý
Hep Hoca baþlatýr, büyük reformlar
Hoca'da baþlar. Diðer akýllý olan
üniversiteler de bunlarý alýrlar ve ayný
þekilde uygularlar. Ama hep baþlatan
Hoca'dýr. Doðramacý ne yapsa herþeyin
en iyisini yapan insandýr Türkiye'de.
Müzikte en iyisini yapmýþtýr. Bugün
konser salonu dünyadaki ilk üç konser
salonundan biridir akustik açýsýndan.
En önemli kiþileri getirtmiþtir ve
burada o akustiði temin etmiþtir.
Gülsin Onay, Devlet Sanatçýsý
Gerçekten Atatürk'ten sonra
ülkemizde müzik yaþantýmýza bu kadar
büyük hizmetleri olan, belki de Sayýn
Hocamýz Ýhsan Doðramacý'dýr.
Ne mutlu bize, Türkiye'de böyle bir
varlýðýmýz var ve yaptýklarý eserler bizi
zenginleþtirdi, bize bambaþka dünyalar
verdi.
Jane Schaller, Uluslararasý Pediatri
Kurumu Genel Direktörü
Dünyayý böylesine deðiþtirmek için
tek bir kiþinin yaptýklarý beni çok
etkilemiþtir.
Yüksel Söylemez, Emekli Büyükelçi
Birçok ülkede hatta beþ kýtada
aydýn, bilimadamlarý özellikle
çevrelerinde Türkiye denildiði zaman
eþittir Ýhsan Doðramacý'dýr.









































Bütün Dünya 2000 dergisinin Nisan 2006 sayýsýndan özetlenmiþtir.
Erbil Kalesi'nde doðdum ve ilkokulu
orada Türkçe olarak okudum. O
dönemde, ayrýca Ýngiliz bir hocadan
özel dersler alýyordum. Lozan
Antlaþmasý'yla Musul vilayeti Ýngiliz
Mandasý'na býrakýldýðýnda Türkçe
eðitim yasaklandý. Bunun üzerine ailem,
beni, ortaokul ve lise eðitimim için
Beyrut Amerikan Kolejine1 gönderdi.
Gurbetteyken sýla hasretini zaman
zaman þu satýrlarla dile getirirdim:
Erbil Hasreti
Gidin dostlar gidin, doðduðum yere,
Erbil Kalesi'nde mor sümbül vardýr.
Kunyan'ýn2 içinde akar bir dere
Dere kenarýnda sarý gül vardýr.
Erbil mektebinde geçti günlerim,
Orada yeþerdi millî hislerim,
O demleri anýp þimdi inlerim,
"Ýçimde oralý bir bülbül vardýr."3
Þimdi kalan tek þey mezar taþlarý;
Umutsuz ninelerin gözyaþlarý;
Meyus dedelerin çatýk kaþlarý;
O yangýn yerinde soðuk kül vardýr.
Umudunu kesme, gerek yok yasa;
Sindirilmiþ Erbil tekrar uyansa,
Erbil dilince mektepler açýlsa
Destek olacak bir gönül vardýr.
Hey Ýhsan kederin baþýndan aþkýn,
"Bitip tükenmeyen elem-i aþkýn,"3
Aynaya baktýkça olursun þaþkýn,
Karþýnda bir mahzun, bir melül vardýr.
Aldýðým özel derslerin de etkisiyle,
kolej eðitimimi normalden daha kýsa bir
sürede baþarýyla tamamladým. Dileðim
hekim olmaktý. O sýralarda Ýstanbul
Þehremini Salih Salim Paþa'nýn oðlu
Vahit ile arkadaþlýk ediyordum. En iyi týp
eðitiminin Viyana'da ve Ýskoçya
Edinburgh'da olduðunu Vahit'ten
öðrenmiþtim. Brezilya vatandaþý Alman
asýllý bir hocadan Almanca ders aldým.
Bir de Edinburgh Üniversitesine
baþvurdum. Oradan verilen bilgiye göre
bu üniversitenin yabancý öðrenci
kontenjaný dolmuþtu ve ancak üç yýl
sonra açýlacaktý. Üniversitenin Baðdat'ta
kendi programlarýný uyguladýðý bir týp
fakültesi olduðunu ve üç yýl sonra
Edinburgh Týp Fakültesine

alýnabileceðimi bana bildirdiler.
Baðdat Týp Fakültesine baþvurmak
için on sekiz yaþýnda olmam
gerekiyordu. Hâlbuki yaþým on yediydi.
Bu bir yýlý Beyrut Amerikan Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinde geçirdim. Orada
Ýngiliz ve Arap dilleri ve edebiyatý
dersleri aldým. Ertesi yýl, yani 1933'te
Baðdat Týp Fakültesine yazýldým.
Bundan üç yýl sonra da Edinburgh
yerine Ýstanbul Týp Fakültesinde
eðitimimi sürdürmeye karar verdim.
Ýþte, anavatana geliþim ilk o yýllarda oldu.
Ýstanbul'a geldiðimde Týp Fakültesi
Dekaný Prof. Nurettin Berkol'a
baþvurdum. Prof. Berkol, Baðdat
Týbbiyesini tanýmadýklarýný söyleyince,
"O zaman beni birinci sýnýfa alýn,"
dedim. Prof. Berkol, yazýk olacaðýný
ancak, beni imtihan ederek hangi sýnýfa
uyum saðlayacaðýmý belirleyeceklerini
ve ona göre iþlem yapacaklarýný söyledi.
Prof. Akil Muhtar Özden'in
baþkanlýðýnda, Alman hocalarýn da yer
aldýðý bir jüri beni imtihan etti. Jüride
týpla ilgili her þey soruldu. Mikroskop
altýnda doku kesitlerini
deðerlendirmem istendi. Kimi normal
kimi kanserli hücreleri teþhis ettim.
Beklememi söylediler. Kýsa bir süre
sonra jüri baþkaný Akil Muhtar Özden
odasýna çaðýrdý: "Evladým sen týbbiyeyi
bitirmiþsin. Seni son yýl olan beþinci
sýnýfa alalým. Ondan sonra bir yýl staj
yaparsýn," diyerek kararlarýný bildirdi.
Beþinci sýnýfýn sonunda bütün dersleri
pekiyi ile geçip sýnýf birincisi olarak
staja baþladým. Böylece, týbbiyeyi de
normalden bir yýl daha kýsa bir sürede
bitirmiþ oldum.
1938'de Ankara Numune
Hastanesinde Prof. Albert Eckstein'ýn
asistaný olarak ihtisas çalýþmalarýma
baþladým. 1940 yýlýnda, yirmi beþ
yaþýndayken çocuk saðlýðý ve hastalýklarý
uzmaný olarak Baðdat Çocuk Esirgeme
Kurumu Hastanesinde baþladýðým
görevim dört yýl sürdü. Ardýndan ABD'de
Harvard ve Washington Üniversitelerinde
pediatrinin ileri uzmanlýk alanlarýnda
çalýþma ve araþtýrmalarýmý sürdürdüm.
1947 sonlarýnda Amerikan Akademi
üyeliðine seçildim. ABD'de öðretim
elemaný olma tekliflerini kabul etmeyerek
eþim ve iki çocuðumla birlikte yerleþmek
üzere yurda döndüm.
Bir yýl önce Ankara'da Týp Fakültesi
açýlmýþtý. Döndüðümde Prof. Eckstein
beni öðretim görevlisi olarak yanýna
aldý. Daha sonraki yýllarda Ankara
Üniversitesi Rektörlüðüne baðlý Ankara
Çocuk Saðlýðý Enstitüsünü kurmam
mümkün oldu.
1961-1962 yýllarýnda enstitüye baðlý
üniversite düzeyinde hemþirelik, týbbi
teknoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon,
beslenme ve diyetetik bölümleri açýldý.
Çocuk saðlýðý ve hastalýklarý alanýnda
eðitim almak üzere altý yýl önce
Amerika'ya gönderdiðim genç
elemanlar da yurda dönerek Çocuk
Saðlýðý Enstitüsü ve Hacettepe Çocuk
Hastanesinde açýlan bu bölümlerde
hizmet vermeye baþladýlar.
1963 yýlýnda, Ankara Üniversitesi
bünyesinde ikinci bir týp fakültesi
olarak açýlan Hacettepe Týp ve Saðlýk

Bilimleri Fakültesi tamamen deðiþik bir
sistemle týp eðitimi vermeye baþladý.
Bu yeni fakültenin uyguladýðý özgün
eðitim sistemi uluslararasý düzeyde
yanký uyandýrdý. Hollanda ve Ýngiltere
baþta olmak üzere birçok ülke, bu
sistemi yerinde inceleyerek örnek
almak istedi. Hollanda'da yayýmlanan
Algemeen Dagblad ve De Telegraf
gazetelerinde þu haber yer aldý: "Jan
Tinbergen Türkiye'ye ekonomik
danýþman olarak gitmiþti. Þimdi de
Türkiye'den Ýhsan Doðramacý bize,
eðitimde ve özellikle týp eðitiminde
danýþmanlýk yapýyor"4
1966'da Londra Üniversitesi
Yöneticisi (Vice Chancellor) Sir Brian
Windeyer baþkanlýðýnda kurulan
Kraliyet Komisyonu, Hacettepe'ye
gelerek incelemelerde bulunur. Ýlgili
makamlara düþünce ve önerilerini iletir.
Bu konuda Participant Journal’ýn Ocak
1967 tarihli 25. sayýsýnda yayýmlanan
yazýlardan bazý alýntýlar:
Ýngiliz Kraliyet Týp Eðitimi
Komisyonunun üyeleri, Hacettepe Týp
Merkezini ziyaretlerinde
gördüklerinden çok olumlu izlenimler
edinmiþlerdir. Türkiye'de, týpta, týp
eðitiminde ve hastanecilikte büyük ve
baþarýlý bir deðiþim olduðu
saptanmýþtýr. Bu konuda Londra
Üniversitesi Vice Chancellor'ý Sir Brian
Windeyer týp haberleri muhabirimize
þunlarý söylemiþtir: "Ýngiltere'de
uygulamak istediðimiz eðitim sistemi,
Hacettepe'de uygulanmakta olan
sistemin aynýsý olacaktýr." (s. 32)
Öte yandan, Hacettepe Týp ve Saðlýk
Bilimleri Fakültesinin bu baþarýsýný
içine sindiremeyenler vardý. Bu
kuruluþa yapýlan saldýrýlara tepki
gösteren Ahmet Emin Yalman,
Gördüklerim ve Geçirdiklerim adlý
kitabýnda, benim, "o yaman Hacettepe
ocaðýný yýkmayý iþ edinen barbarlarla
karþý karþýya" olduðumu dile getirir.4
Hacettepe Týp Fakültesi
kurulduktan üç ay sonra da Ankara
Üniversitesi beni üniversite rektörü
seçti. Ýki yýl süren rektörlüðüm
sýrasýnda yýllardýr karkas hâlinde olan
Ankara Týp Fakültesinin Morfoloji
binasýnýn tamamlanmasýný saðladým ve
bu iki yýl içerisinde her fakülteye bir
veya iki bina ekledim.
Ýki yýllýk Ankara Üniversitesi
rektörlüðü görevim sýrasýnda
yönetimde yaþadýðým sorunlardan
arýnmýþ yeni bir üniversite kurulmasý
teþebbüsüne geçtim. Bu üniversite,
diðerlerinden daha farklý bir kanunla
kurulacaktý. Burada rektörlük süresi iki
yýl yerine beþ ila sekiz yýl olacaktý.
Rektörü, tüm öðretim üyeleri yerine
Üniversite Senatosu kendi üyeleri
arasýndan seçecekti. Mali mevzuatta
büyük kolaylýklar saðlanacaktý.
Hacettepe Üniversitesi yürürlükte
olan sistemin dýþýnda bir düzen
getiriyordu. O yýllarda üniversitelerde
boykotlar ve anarþi hüküm sürüyordu.
Bunun istisnasý Hacettepe'ydi.
Hacettepe Özel Kanunu çýkar çýkmaz
üniversitede öðrencilerin ve asistanlarýn
yönetime katýlma ilkesi kabul edildi.
Sekiz yýl boyunca bu üniversitenin

rektörlüðünü yaptýktan sonra, artýk,
mesleðim olan çocuk hekimliðine
dönmek istiyordum. Ne var ki, yýllardýr
mesleðimi icra etmediðim için
asistanlarým beni çoktan geçmiþlerdi.
Bu nedenle, Paris V (Descartes)
Üniversitesinde misafir profesörlüðü
kabul ettim. Bu arada Uluslararasý
Pediatri Kurumunun baþkanlýðýný da
sürdürüyordum. 1981'de
yükseköðretimde reform çalýþmalarý
için yurda daveti memnuniyetle kabul
ettim. Altý ay süreyle çeþitli ülkelerde
en ileri üniversitelerin mevzuatlarýný
yeniden inceledim. Hazýrladýðým kanun
kabul edildi ve YÖK baþkanlýðýna
getirildim. 1981'de yürürlüðe giren
YÖK Kanunu'na karþý çýkan çok oldu.
Zaman gösterdi ki, bu kuþkular
yersizmiþ.
1982 Anayasasý'nýn hazýrlanma
aþamasýnda, anayasa son þeklini
almadan önce Danýþma Meclisinden
gelen anayasa taslaðý üzerinde Konsey
incelemelerde bulunurken davet
edildim. Anayasa'ya iki madde
eklenmesi önerim kabul edildi ve
kazanç amacý gütmeyen vakýf
üniversiteleri kurulabilmesine olanak
saðlandý. Ve 1984'te kurduðum üç vakýf
tarafýndan Bilkent Üniversitesi
kuruldu. Üniversite, 1986'da ilk
öðrencilerini aldý. Gerek Hacettepe
Üniversitesinin gerek Bilkent
Üniversitesinin geliþmesini izleyen
birçok bilim ve devlet adamlarý bu
kuruluþlarý ziyaret etmiþ ve beðenilerini
bildirmiþlerdir.
1992 yýlýndan itibaren yeni vakýf
üniversiteleri kurulmaya baþladý.
Ankara'da Baþkent Üniversitesi,
Ýstanbul'da Koç, Sabancý ve diðer vakýf
üniversiteleri kuruldu. Bu sürede
yükseköðretim gören öðrenci sayýsýnda
ve yüzdesinde artýþ oldu. 1980'de
yükseköðretim çaðýnda bulunan 4
milyon gencin %6,3'ü üniversitelere,
yüksekokullara ve akademilere devam
ederken bugün 6 milyon olan genç
nüfusun %33'ü üniversitelere devam
etmektedir. Günümüzde, üniversite
sayýsý 24'ü vakýf olmak üzere, 77'ye
ulaþmýþtýr5. Araþtýrma düzeyi ve üst
düzey bilimsel yayýnlar, uluslararasý
bilimsel araþtýrma sýralamalarýnda6
44'üncü sýradan 19'uncu sýraya
yükselmiþtir.
1

O dönemde, Beyrut Amerikan
Üniversitesi Hazýrlýk Okulu.
2
Kunyan, Doðramacýlarýn, içinde
akarsularý, su deðirmenleri, bað ve
bahçeleri olan çiftliðidir.
3
Bu dizeler, Beyrut'ta yaþadýðý dönemde
Ýhsan'ýn okulunda öðretmenlik yapmýþ
olan Filozof Rýza Tevfik'in "Uçan
Kuþlar" adlý þiirinden alýnmýþtýr.
4
Ertuð, Celal. Türkiye'de ve Dünyada
Ýhsan Doðramacý Olayý. Ýstanbul:
Komat Matbaacýlýk Sanayi Ticaret A.Þ.,
1996. 27-28.
5
Þubat 2010 itibariyle YÖK verilerine
göre, Türkiye'de 45'i vakýf, 94'ü devlet
üniversitesi olmak üzere 139 üniversite
bulunmaktadýr.
6
ABD, Philadelphia, Institute for
Scientific Information





































Hiç olabilir miydi?
Elinize silgiyi alýn; önce Çocuk Hastanesinden
baþlamak üzere, Hacettepe Üniversitesi Týp
Fakültesini, ardýndan Diþ Hekimliði, Eczacýlýk,
Hemþirelik diye devam edip Merkez’deki ve
Beytepe Kampüsü'ndeki tüm fakülteleri silin.
Sonra, Türkiye'nin doðusundan batýsýna pek çok
þehirde 1970'lerde bir sandalye, bir kürsü
kurulabilmiþ, þimdi pýrýl pýrýl binalarýnda genç
beyinlerin eðitildiði üniversiteleri de silin.
Ardýndan, bir dünya okulu olan Bilkent
Üniversitesini ortadan kaldýrýp, Bilkent'in yýllar
süren bir hukuk savaþýyla yasal statüsünün Anayasa
Mahkemesince tescillenmesinden sonra
kurulabilmiþ Sabancý, Koç, Baþkent, Yeditepe,
Fatih, Bilim, Bilgi gibi onlarca deðerli vakýf
üniversitesini, içindeki binlerce öðrencisini,
öðretim görevlisini, yardýmcý personelini, ailelerini,
bazýlarýnýn tam teþekküllü hastanelerini,
Türkmeneli'nde Türkçe eðitim veren okullarý iz
býrakmadan silin.
Saðlýklarý en çaðdaþ bilgilerle donatýlmýþ
doktorlara emanet olabilmiþ, okuma aþkýna
kavuþabilip bir ülke emanet edilmiþ yüz binlerce
ülke çocuðuna “Hiç tedavi olamadý”, “Hiç
okuyamadý”, ya da “Üçte biri, daha bir yaþýna
gelemeden öldü,” deyin.
Yani 1950'lerde Ýhsan Doðramacý isimli bir çocuk
doktorunun ortaya çýkmadýðýný; inanýlmaz ve yeni
kuþaklarca pek bilinmeyen mücadelesiyle, saðlýkta ve eðitimdeki devrimleri
gerçekleþtiremediðini varsayýn.
Sonra da dönüp bugüne, hastanelerde monitörlere baðlý bir damlacýk
çocuklara, baþuçlarýndaki ana babalarýn gözlerine, dershanelerde, fakültelerde,
monitörlere bakan pýrýl pýrýl gençlere, evde yollarýný gözleyenlere bir bakýn ve
elinizdeki silgiyle yüreðinize:
"Hiç olabilir miydi?" ya da,
"Ya hiç olmasaydý?" diye bir sorun.
Dr. Yalçýn Ergir

Ýhsan Doðramacý, Irak’tan ayrýlýrken babasý ona þöyle
dedi: "Üç isteðim var senden. Biri, biz kendimizi bütün
hayatýmýz boyunca Osmanlý olarak hissettik. Þimdi
Osmanlý'nýn tek mirasý Türkiye'dir. Bir Osmanlý olarak,
ana vatana temelli yerleþmek üzere gittiðin zaman, ayak
bastýðýn gün benim yerime üç defa topraðý öp…
Ýkincisi, doðacak bebek erkek olursa, adýný Ali koy.
Benim adýmý… Üçüncüsü, ben, bildiðim kadar helale
haram katmadým. Ýlerde, maddi gücün yerinde olmak
þartýyla, devletten yardým almamak þartýyla, mensup
olduðun müesseseden yardým almamak þartýyla, kendi
helal paranla benim için bir mescit veya bir cami
yaparsan ruhum þad olur…"
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Prof. Ýhsan Doðramacý için
27 Þubat 2010, Cumartesi günü 9:30’da
Hacettepe Üniversitesi Sýhhiye Kampüsü M Salonu’nda,
13:30’da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý
Fakültesi Konser Salonu’nda ve 28 Þubat 2010, Pazar
günü 9:30’da Yükseköðretim Kurulunda
anma törenleri düzenlenecektir.
Cenazesi, 28 Þubat 2010, Pazar günü Kocatepe
Camii’nde kýlýnacak öðle namazýný takiben
Bilkent Doðramacýzade Ali Paþa Camii’nde
defnedilecektir.



