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Değerli Üyelerimiz,  
Değerli Dostlarımız,  
 
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezinin 14 Mart TIP BAYRAMI ile ilgili olarak basın ve kamuoyu ile 
paylaştığı duyuru ilişiktedir. 
 
Tüm hekimlerimizin TIP BAYRAMI’nı kutlar, esenlikler dileriz. 
 
Atatürkçü Düşünce Derneği Hamburg 
 
 
 
 
 
 Hamburg, 14 Mart 2022 
 
 
BASINA VE KAMUOYUNA  
 
14 Mart, bu da doktorların günü olsun diye üretilmiş bir bayram değildir.  
 
14 MART TIP BAYRAMI, Tıbbiye’nin emperyalist işgale karşı başlattığı mücadelenin kutlandığı gündür. Bu 
özelliği nedeniyle bize aittir, sadece ülkemizde kutlanır.  
 
14 Mart 1919; 1683’den itibaren girdiği bütün savaşlarda hırpalanmış sürekli yenilgilerle gerilemiş 1. Dünya 
Savaşı sonunda fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş orduları dağıtılmış memleketinin her köşesi 
bilfiil işgal edilmiş bir milletin çocukları olan TIBBİYELİLERİN özgürlük mücadelelerinin ilk adımı, Ulusal 
Bağımsızlık Savaşımız’ın ilk kıvılcımlarındandır.  
 
30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nin ardından 13 Kasım 1918’de İstanbul işgal edildi. 
Tıbbiyeliler boğaza demirleyen işgal donanmasını Haydarpaşa’dan gözyaşları ile izlediler. Kısa süre sonra 
İngilizler Askeri Tıbbiye’yi karargâh olarak kullanmaya başladılar. Okulun kulelerine makineli tüfekler 
yerleştirildi. Yatakhaneler İngiliz askerlerine verildi, karyolaları alınan öğrencilere tavan arasındaki yer 
şilteleri gösterildi. Tuvaletler gece İngiliz askerlerine ayrıldı, tıbbiyeliler için yattıkları yere idrar kovaları 
kondu. Nihayet askeri üniforma giymeleri de yasaklandı, sivil kıyafeti olmayanlar pijamaları ile derslere 
devam etmek zorunda kaldılar. Baskılar giderek arttı...  
 
İşte ilk TIP BAYRAMI bu ortamda, 14 Mart 1919’da İngilizlere karşı başkaldırı olarak gerçekleştirildi.  
İşgal İstanbul’unda her türlü toplantı yasaktı. Bu nedenle Tıphane-i Amire’nin (sonra Askeri Tıbbiye-i 
Şahane) kuruluş günü olan 14 Mart 1827’nin yıldönümünde bir bilimsel toplantı için izin alındı. Üçüncü sınıf 
öğrencileri Sırrı, Kazım, İsmail, Yusuf, Müfit ve Hikmet bu toplantıyı bir protesto eylemi, direnişlerini 
ateşleyecek bir bayram kutlaması olarak düzenlemeyi düşündüler. Diğer öğrenciler ve hocalarla birlikte 
toplantı büyük katılımla yapıldı. Bu sırada okulun iki kulesinin arasına gizlice astıkları -açıldığında tüm 
cepheyi kaplayacak- büyük TÜRK BAYRAĞI’nı öğrencilerin coşkulu alkışları ve İngilizlerin şaşkın bakışları 
arasında çatıdan aşağıya bıraktılar.  
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Bu ilk TIP BAYRAMI kutlamasından yaklaşık üç ay sonra, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Samsun’a 
çıktı. 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’ni yayınlayarak Eylül başında Sivas’ta ulusal bir kongre 
toplanması için çağrı yaptı. Tıbbiyeliler bu kongreye iki delege seçtilerse de, harçlıklarından toplayabildikleri 
para ile ancak Hikmet’i gönderebildiler. Hikmet, kaçak yollarla Sivas’a gitti. Bazı delegeler kurtuluşu 
emperyal devletlerin mandasına girmekte görmekte, bu yolda konuşmalar yapmaktaydılar. Söz alan ve 
kürsüden Mustafa Kemal’e hitap eden Hikmet,  
 
“Paşam, murahhası bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklâl davamızı başarma yolundaki mesaiye 
katılmak üzere gönderdiler, mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar her kim 
olurlarsa olsunlar şiddetle red ve takbih ederiz. Farz-ı muhal, manda fikrini siz kabul ederseniz, sizi de 
reddeder, Mustafa Kemal’i vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı olarak adlandırır ve tel’in ederiz” dedi.  
 
Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa,  
“Efendiler, gençliğe bakın; Türk millî bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin! Gençler, vatanın bütün 
ümit ve istikbali size, genç nesillerin anlayış̧ ve enerjisine bağlanmıştır” dedikten sonra Hikmet’e döndü ve  
 
“Evlat müsterih ol, gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı 
kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez: YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM! “ diyerek sözlerini tamamladı.  
 
Hikmet (Boran) Bey, bazı yılgınların çözüm olarak önerdikleri MANDA safsatasını tarihe gömen Tıbbiyeli, 
Atatürk’ün Büyük Nutku’nu bitirirken “EY TÜRK GENÇLİĞİ” diye seslendiği, Cumhuriyeti ve devrimleri 
emanet ettiği helâl süt emmiş vatan evlatlarının ilklerinden biridir.  
 
1911-1922 yıllarını kapsayan 12 yıllık dönem Tıbbiye için çok özeldir. Bu dönemde Osmanlı Devletinin 
katıldığı savaşlarda bütün milletimiz gibi Tıbbiyeliler de cepheden cepheye koşmuş büyük acılar çekmiş 
bedeller ödemiş hatta 1921 yılında bütün öğrencileri şehit olduğundan mezun verememiştir.  
 
Türk Ulusu’nun dün olduğu gibi bugün de nice Tıbbiyeli Hikmetleri vardır ve onlar; vatandan başka aşk, 
milletten başka sevgili bilmediler, bilmezler, hiçbir yere gitmediler, gitmezler.  
 
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ olarak; Tıbbiyeli Hikmet bilinci ile milletinin hizmetinde olan değerli 
hekimlerimizin TIP BAYRAMI’nı kutluyor, sadece salgın günlerinde değil, her zaman değerlerinin bilindiği, 
haklarının verildiği çalışma koşullarına kavuşmalarını diliyor, en içten duyularımızla saygılarımızı 
sunuyoruz.  
 
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZİ  
 


