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Anadolu’da Antik Çağ ve Ortaçağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Tedavilerinin Karşılaştırılması

ÖÖZZEETT  Ça lış ma mız da an tik çağ he kim le rin den So ra nus (Efes, 98-138) ile or ta çağ cer rah he kim olan
Şere fed din Sa bun cu oğ lu’ nun (Amas ya, 1385-1468) eser le ri kar şı laş tı rı la rak ka dın has ta lık la rı ve do -
ğum ile il gi li an tik çağ ve or ta çağ ara sın da tıb bi uy gu la ma lar da ki de ği şi mi or ta ya çı kar mak amaç-
lan mış tır. Ana kay nak ola rak Tem kin ta ra fın dan ya pı lan Gyna i ke i a’ nın İngi liz ce çe vi ri si ile İlter
Uzel ’in Cer ra hi ye tü’l Ha niy ye üze ri ne yap tı ğı kar şı laş tır ma lı ese ri kul la nıl mış tır. Ça lış ma mı za İslam
he kim le ri üze rin de bü yük et ki si olan Pa u lus Ae gi na ta’ nın (Ae gi na, 625-690) ve Zah ra vi’ nin (Kur-
tu ba, 936-1013) eser le rin de ki ka dın has ta lık la rı ve do ğum la il gi li te da vi yön tem le ri de da hil edil-
miş tir. Ça lış ma mız da in ce le nen eser ler hem ken di dö nem le ri için de hem de ken di le rin den son ra
ge len he kim ler üze rin de bü yük et ki si olan he kim le re ait tir. So ra nus ebe le re yol gös ter me ama cıy -
la yaz dı ğı ese rin de ka dın has ta lık la rın da ki te da vi şekil le ri ni, cer ra hi, di ye te tik ve ilaç lı te da vi ola-
rak bö lüm len dir miş tir. Cer rah he kim olan Şere fed din Sa bun cu oğ lu' ise he kim le re yö ne lik yaz dı ğı
ese rin de ka dın has ta lık la rı ve do ğum la il gi li bö lüm ler de bit ki sel ve ya mad de ler le ha zır la nan ilaç-
la rı kul lan ma yı, dağ la ma ve cer ra hi te da vi öner miş tir. Şere fed din Sa bun cu oğ lu ese rin de te da vi le ri
ya zar ken cer ra hi uy gu la ma la rın çi zim le ri ni ek le miş tir. İnce le me si ni yap tı ğı mız eser ler de he kim le -
rin tıb bi bil gi yi ko ru ya rak ken di de ne yim le ri ni ek le dik le ri sap tan mış tır. Eser le rin has ta lık isim len-
dir me le ri ve sı nıf lan dır ma la rı ben zer şekil de dir. An tik çağ dan or ta ça ğa ka dar ay nı dö nem için de
ya zı lan eser ler de sap ta nan fark lı lık lar pa ra dig ma de ği şi mi ne ne den ol ma mış tır fa kat fark lı lık la rın
tıb bın ge li şi mi ni yan sıt ma sı açı sın dan önem li ol du ğu be lir len miş tir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ji ne ko lo ji; do ğum,obs tet rik; tıp ta ri hi  

AABBSS  TTRRAACCTT  Aim of our study is to re ve al the chan ge in me di cal app li ca ti ons abo ut, obs tet rics and
gyne co logy bet we en an ci ent and me di e val age me di ci ne. For this pur po se me di cal app li ca ti on of the
So ra nus (Ep he sus, 98-138) who was an an ci ent age physi ci an rep re sen ta ti ve and me di e vel age Şere -
fed din Sa bun cu oğ lu (Amas ya, 1385-1468) who was a me di e val age sur ge on physi ci an we re com pa -
red. The ma in re fe ren ces are Gyna i ke i a and Cer ra hiy ye tu’l Ha ni ye that was trans la ted to Eng lish
by Tem kin and İlter Uzel’s com pre hen si ve work res pec ti vely. Wo men's di se a ses and tre at ment
met hods of birth in the Pa ul Ae gi na ta’s (Ae gi na, 625-690) and Zah ra vi’s  (Cor do ba, 936-1013) work
that ha ve a big im pact on Mus lim me di cal doc tors we re al so inc lu ded in this  study. Re sults: So ra -
nus clas si fi ed gyna e co lo gi cal tre at ments as sur gi cal, di e te tics and drug used tre at ments in his bo ok
that ai med to gu i de li ne for mid wi fes. Sa bun cu oğ lu sug ges ted use of her bal, mi ne ral and na tu ral re -
me di es, ca u te ri za ti on and sur gi cal tre at ments in the gyne co logy and obs tet rics sec ti on of his bo ok
for physi ci ans. Whi le Şere fed din Sa bun cu oğ lu wri ting tre at ments al so ad ded the il lus tra ti ons of the
sur gi cal tech ni qu es. Clas si cal physi ci ans pre ser ved the an ci ent me di ci ne know led ge whi le ad ding
the ir own per so nel ex pe ri en ce. As a con se qu en ce the sub mit ted dif fe ren ces in the ac hi e ve ments that
wri te in the sa me ti me pe ri od from an ci ent to me di e val age did not ca u se any pa ra digm chan ges.
But the se dif fe ren ces are im por tant to show the his to ri cal de ve lop ment of me di ci ne.
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a dın has ta lık la rı ve do ğum la il gi li tıb bi uy-
gu la ma lar in san lık ta ri hi ne ko şut bir şekil -
de do ğu ma yar dım ile bir lik te baş la mak-

ta dır. An tik Çağ he kim le rin den ba zı la rı ka dı nın sa -
hip ol du ğu, âdet, do ğum ve lak tas yon özel lik le rin
ra hi min bir fonk si yo nu ol du ğu nu dü şün müş ler di -
ğer has ta lık la rın fark lı ol ma dı ğı nı be lirt miş ler dir.
Sağ lık so run la rı na çö zü mü do ğa dı şı güç ler de ara-
yan tıp zih ni ye ti ka dın has ta lık la rı ve zor do ğum -
lar da et ki si ni gös ter miş tir. Hi pok ra tes’ ten son ra
ge li şen kla sik tıp pa ra dig ma sı ken di sin den ön ce ge -
len has ta lık la rın ne den le ri ni ve te da vi le ri ni do ğa
dı şı güç ler de ara yan zih ni ye ti son lan dır mış tır. Ay-
rı ca he kim lik mes le ği nin stan dart ku ral la rı nı oluş-
tur ma ya baş la mış tır. Kla sik tıp pa ra dig ma sı na ait
li te ra tür de ka dın has ta lık la rı ve do ğum iki ay rı bö -
lüm ha lin de yer al mak ta dır. Kla sik tıp li te ra tü rün -
de ki has ta lık isim le ri ve ta nım la rı gü nü müz de ki
isim le re ben ze mek te dir. An cak ay nı söz cük kul la -
nıl mış ol sa da hi ay nı an la mı ifa de et me den kul la -
nıl mış ola bil mek te dir.1-5

Ana do lu’ da an tik çağ dö ne min de Yu nan Tıb -
bı et kin ol muş, or ta çağ dö ne mi bo yun ca bu tıb bın
de va mı sa yı lan İslam Tıb bı öne geç miş tir. Ha zır -
la nan ilaç la rın ağız dan, pa ran te ral ya da fark lı bir
şekil de ve ril me si tıb bi (dâhi li) te da vi ola rak isim-
lendi ri lir ken, has ta lan mış or ga nın çı ka rıl ma sı ve -
ya dağ lan ma sı, ap se var sa açı lıp, bo şal tıl ma sı
cer ra hi (ha ri ci) te da vi ola rak de ğer len di ril mek -
tey di.2-4,6

İnce le me ya par ken he kim le rin ana to mik ya pı,
fiz yo lo ji ve pa to lo ji ko nu sun da ki sı nır lı bil gi le ri ve
tıp pa ra dig ma sı nın fark lı lı ğı, ya şa dık la rı dö ne min
bi lim sel ve tek no lo jik ko şul la rı ha tır da tu tul ma lı -
dır.3-7 Ta rih sel sü reç te bi lim sel ve tek no lo jik ge liş -
me ler kla sik tıp pa ra dig ma sı nı so na er di rir ken
ka dın has ta lık la rı ve do ğum tıb bın bir da lı ha li ne
gel miş tir.1,2,8 Rad yo lo ji, ana to mi, bi yo kim ya, far ma-
ko lo ji gi bi te mel bi lim ler de ki çok önem li iler le me -
ler tıp et kin li ği ni be lir le miş tir.8

Ça lış ma mız da ka dın has ta lık la rı ve do ğum ile
il gi li So ra nus’ tan Şere fed din Sa bun cu oğ lu’ na ka dar
ge çen 15 yüz yıl lık za man için de an tik çağ ve or ta
çağ ara sın da olu şan gi di şa tın or ta ya kon ma sı; pa ra -
dig ma de ği şi mi ne ne den ol ma yan fark lı lık la rın sap-

tan ma sı ve tıb bın ge li şi mi ni yan sıt ma sı açı sın dan
önem li dir.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Ça lış ma mız da kay nak ola rak ka dın has ta lık la rı ve
do ğum ala nın da ya zıl mış olan So ra nus ’un (Efes, 98-
138) “GGyy  nnaa  ii  kkee  ii  aa  ”” ve Şere fed din Sa bun cu oğ lu’ nun
(Amas ya, 1385-1468) ““CCeerrrrââhhiiyy  yyee  ttüü’’ll--HHâânniiyy  yyee  ”” ad -
lı eser le ri se çil miş tir.3,6 Cerrâhiy ye tü’l-Hâniy ye’ de
yer alan sağ lık ile il gi li olan söz cük ler, di ğer Türk -
çe eser ler le uyum lu dur.9,10 Ana do lu’ da Kla sik tıb-
bın er ken ve geç dö nem le rin de fark lı yer ler de
ya şa mış olan iki he ki min eser le ri nin ka dın has ta -
lık la rı ve do ğum la il gi li bö lüm le rin de yer alan te da-
vi ler kar şı laş tı rıl mış tır. An cak Ro ma Tıb bı nın son
tem sil ci le rin den sa yı lan Pa u lus Ae gi na ta’ nın
Adams ’ın çe vi ri ese ri ve Sa bun cu oğ lu üze rin de et-
ki si ol du ğu be lir ti len Zah ra vi’ nin AAtt  TTaass  rriiff ad lı ese -
ri de ça lış ma mı za dâhil edil miş tir.3,4,6,7 Ça lış ma mız -
da za man sı nır la ma sı ya pıl mış tır. So ra nus ve Sa-
bun cu oğ lu’ nun eser le ri dı şın da ki di ğer kay nak lar
kul la nıl mış an cak tam bir der le me ça ba sı na gi ri şil -
me miş tir.

BUL GU LAR 

AN TİK ÇAĞ DAN OR TA ÇA ĞA 
KLA SİK TIP Lİ TE RA TÜ RÜ NÜN ÖZEL LİK LE Rİ 

GGyynnaa  ii  kkee  ii  aa nor mal ve anor mal şey ler ola rak iki bö-
lüm den oluş muş, dört ki tap ha lin de ya zıl mış tır.3

Ka dın ge ni tal or gan la rı, ka dın cin sel fonk si yon la rı
ve ge be li ğin hij ye ni, nor mal do ğum ve pu er pe rum,
ye ni do ğan ba kı mı ve ço cuk la rın has ta lık la rıy la il-
gi li ko nu lar “Nor ma l” şey le rin an la tıl dı ğı I. ve II.
ki tap ta bu lun mak ta dır.3 Ka dın has ta lık la rı ve do -
ğum ile il gi li ko nu la rın ça ğı na uy gun ir de le me le ri -
ni, di ye te tik te da vi si ni II I. ki tap ta, has ta lık la rın
cer ra hi ve ilaç lı te da vi si ile zor do ğum ile il gi li ko-
nu la rı de tay lı bir şekil de dör dün cü ki tap ta an lat -
mış tır.3 So ra nus ’un GGyynnaa  ii  kkee  ii  aa ad lı ese ri nin et ki si
XVI. yüz yı la ka dar sür müş tür.3,4

Has ta lık be lir ti le ri ve te da vi ara sın da bağ lan tı
mev cut tur an cak eti yo pa to ge nez hak kın da bir açık-
la ma ve ne de ne yö ne lik bir tes pit bu lun ma mak ta -
dır. So ra nus has ta lı ğın akut du rum la rın da, şid det li
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be lir ti ler ge liş ti ğin de yu mu şak te da vi yi, kro nik ol-
ma ya baş la dı ğın da ise dön gü sel (sik lik) te da vi yi
öner miş tir.3

İki sik lus tan olu şan dön gü sel te da vi nin bi rin -
ci si has ta nın güç len me si ni sağ la yan “Res tor ti ve Te-
da vi ” (Cyclus re sump ti vus), ikin ci si ise “Me ta sin -
kri tik Te da vi ” (cyclus re cor pa ra ti vus) dü zen li bir
di yet ve lo kal te da viy le ka rak te ri ze ses siz in ter val -
ler sı ra sın da kul la nı lan te da vi dir. So ra nus ’un ese-
rin de te da vi şekil le ri di yet, cer ra hi ve far ma ko lo ji
şek lin de üç grup ola rak da de ğer len di ri le bi lir. Eser -
de far ma ko lo ji ve di yet te da vi le ri ara sın da ki ay rım
kes kin de ğil dir. GGyynnaa  ii  kkee  ii  aa’ da ka dın has ta lık la rı ve
do ğum la il gi li 45 bö lüm yer al mak ta dır.3 Ça lış ma -
mız da kar şı laş tır ma da esas ola rak CCeerrrrââhhiiyy  yyee  ttüü’’ll--
HHâânniiyy  yyee için de yer alan has ta lık lar dik ka te
alın mış tır.

Kla sik tıp pa ra dig ma sı için de yer alan Pa u lus
Ae gi na ta’ nın ese ri kro no lo jik sı ra la ma ya ikin ci in-
ce le di ği miz eser dir.4 So ra nus ’un ese rin de kay bol -
du ğu be lir ti len bö lüm ler le il gi li bil gi ler için Pa u lus
Ae gi na ta ese rin den ya rar la nıl mış tır. Ya şa mıy la il gi -
li çok faz la şey bi lin me mek le bir lik te VI I. yüz yıl da
ya şa dı ğı tah min edi len Pa u lus Ae gi na ta’ nın ken di -
sin den son ra, İslam Tıb bı dö ne min de ki he kim ler
üze rin de et ki si bü yük ol muş tur.4,6,7 Pa u lus Ae gi ne -
ta’ nın ese ri ye di ki tap tan oluş mak ta dır. Ese ri nin bi-
rin ci, üçün cü ve al tın cı ki tap la rın da top lam 23
bö lü mü ka dın has ta lık la rı ve do ğu ma ay rıl mış tır.
Pa u lus Ae gi na ta has ta lı ğın göz le gö rü le bi lir ve el le
tu tu la bi lir ol ma sı na gö re se çi le cek te da vi yi be lir le -
miş tir.4

Kro no lo jik sı ra la ma ya gö re in ce le di ği miz 
di ğer bir eser Zah ra vi ta ra fın dan XI. yüz yıl da ya zı -
lan At Tas rif’ tir. Zah ra vi bu ese rin de Hi pok ra -
tes’ten iti ba ren var olan tıb bi bil gi le ri to par la mış,
ken di tec rü be le ri ni ek le miş ve bi lim sel bir şekil de
ak tar mış tır.5,6 İçin de ka dın has ta lık la rı ve do ğum la
il gi li cer ra hi ope ras yon la rın da yer al dı ğı de ri tü-
mör le ri, ap se ler, diş has ta lık la rı, kı rık la rın iyi leş ti -
ril me si gi bi baş tan aya ğa ka dar bir çok has ta lık tan
ve te da vi sin den bah set miş, yak la şık 200’e ya kın
cer ra hi ve diş he kim li ği alet res mi ile ese ri ni zen-
gin leş tir miş tir. Cer ra hi uy gu la ma la rı ken din den
son ra ge len he kim ler için ör nek teş kil et miş tir. At

Tas rif’ te ka dın has ta lık la rı ve do ğum la il gi li cer ra -
hi mü da ha le ya pı la bi le cek ko nu baş lık la rı yer al-
mak ta dır.7

Ça lış ma mı zın ana kay nak la rın dan Sa bun cu -
oğ lu’ nun XV. Yüz yıl da yaz dı ğı Cer ra hi yet ’ül Ha-
niy ye ad lı ese rin de ka dın has ta lık la rıy la il gi li tıb bi
uy gu la ma lar dağ la ma ve cer ra hi te da vi ler şek lin -
de dir. Sa bun cu oğ lu’ nun Mü cer reb-nâme’ nin ve
Ak ra bad din ad lı di ğer eser le rin de mün fe rit ve
mü rek kep şek lin de ha zır la nan ka rı şım la rın ta rif -
le ri ve ril miş, han gi has ta lık lar da kul la nı la cak la rı
be lir til miş tir. Bu ta rif ler için de ka dın has ta lık la -
rı ve do ğum la il gi li du rum lar da kul la nı la cak ilaç
ta rif le ri de bu lun mak ta dır.6,11-13 Mü cer reb-nâme’ -
nin ikin ci bö lü mün de “Fe lon ya-Ru mi ”, “Esa nas -
ya-yı Ke bi r”, “Eya ric-i Lev ga zi ya ”, al tın cı
bö lüm de “Fer ze ce ” ve ye din ci bö lüm de “Şe ra b”
ad lı tek li ve ya ka rı şım şek lin de re çe te ler yer al-
mak ta dır.6,11,12 An cak ça lış ma mız da sa de ce Cerrâ-
hiy ye tü’l-Hâniy ye’ de yer alan te da vi ler kar şı laş -
tı rıl mış tır.

Cerrâhiy ye tü’l-Hâniy ye’ de on bö lüm ka dın
has ta lık la rı ve do ğum la il gi li dir.6

Şere fed din Sa bun cu oğ lu, Cer ra hi yet ’ül Ha-
niy ye’ de Zah ra vi’ nin At Tas rif ad lı ese rin de ki sis-
te ma ti ği be nim se miş tir. Bi rin ci bap ta yer alan,
ra him has ta lık la rın da dağ la ma nın ko nu edil di ği ve
çi zim içer me yen 39. fa sıl bu lun mak ta dır. Di ğer
ka dın has ta lık la rı ve do ğum la il gi li do kuz ko nu
ikin ci bö lüm de; Kli to ri sin ke sil me si (71. fa sıl), Va-
ji na sı ka pa lı ve ya at re zik ço cuk la rın te da vi si (72.
Fa sıl), Va ji na ve vul va lez yon la rı nın (ferc de si ğil
ve kı zıl si vil ce) te da vi si (73. Fa sıl), Va ji na da ki fib-
ri o id do ku nun ke sil me si (74. fa sıl), Anor mal do -
ğum (75. Fa sıl), Ölü fe tü sün çı ka rıl ma sı (76.
Fa sıl)Ana rah min de ölen ço cu ğun çı ka rıl ma sı (77.
Fa sıl), Pla sen ta yı çı kar mak (78. Fa sıl) ad lı baş lık -
lar la yer al mak ta dır. Ay rı ca Cerrâhiy ye tü’l-
Hâniy ye’ de At Tas rif’ de bu lun ma yan cer ra hi
te da vi ler de kul la nı lan ilaç bil gi le ri nin yer al dı ğı
bir bö lüm (36. Fa sıl) üçün cü ki tap ta yer al mak ta -
dır.6 Bir ko nu da  cer ra hi te da vi ler de kul la nı lan
ilaç bil gi le ri nin yer al dı ğı (36. Fa sıl) üçün cü ki tap -
ta yer al mak ta dır.6 Bu bö lüm At Tas rif’ de bu lun -
ma mak ta dır. Bu bö lüm de Cerrâhiy ye tü’l-Hâniy ye
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için de ge çen has ta lık lar da kul la nı lan mer hem ler,
ka rı şım lar, bit ki ler den bah se dil mek te, ilaç la rın
na sıl ha zır la na cak la rı kul la nıl ma şek li an la tıl -
mak ta dır. Bun la rın ara sın da ka dın has ta lık la rı ve
do ğum la il gi li uy gu la ma lar da kul la nı lan ilaç lar da
bu lun mak ta dır.6,14

KA DIN HAS TA LIK LA RI VE DO ĞUM LA İLGİ Lİ UY GU LA NAN
TE DA Vİ YÖN TEM LE Rİ 

Kla sik tıp li te ra tü rün de ya zı lan tıb bi uy gu la ma lar,
ya rar la nı lan ma nüp las yon lar aşa ğı da sı ra lan mış -
tır: 

Ha zır la nan ter kip le rin bir prob ve ya yün par-
ça sı ile yer leş ti ril me si; kuş ve ya ta vuk tü yün den ya-
rar la nıl ma sı na da rast la nıl mak ta dır. Ya bir yün
ilaç la bu lan dık tan son ra va ji na ya yer leş ti ril mek te
ve ya ter ki bi has ta lık lı böl ge ye ulaş tı ra bil mek için
bir prob tan ya rar la nıl mak ta da ha son ra üze ri bir
yün par ça sı ile ka pa tıl mak ta dır.

Ma saj uy gu la ma: Tüm vü cu dun, ex tre mi te le -
rin, kar nın ve ya ge ni tal böl ge nin çıp lak el le ve ya
sert bir yün par ça sı ve ya kı zar tı cı bit ki ler le, mi ne -
ral ler le hay van sal yağ lar la ovu la rak ma saj ya pıl -
ma sı;

Flas ter uy gu la ma: ex tre mi te ler, ka rın ve ya ge-
ni tal böl ge ye ilaç lar la, zift le ısla tıl mış yün ve ya sa-
de ce yün kul la nı la rak sa rıl ma sı;

Lav man: Bas kı yap tı ğı dü şü nü len du rum lar da
bas kı la ma ya ne den olan or ga na gö re lav man ve ya
bo şalt ma uy gu lan ma sı;

Me sa ne nin ka te ter le bo şal tıl ma sı: me sa ne nin
do lu ol du ğu du rum lar da bir ka te ter le bo şal tıl mak -
ta ve ya me sa ne içi ne en jek si yon lar ya pı la rak son ra
bo şal tıl mak ta

Ya kı uy gu la ma: Tüm vü cu da, be le, pu bik böl-
ge ye, ka rı na ve ya ge ni tal böl ge ye has ta lı ğın çe şi di -
ne gö re çe şit li ter kip ler den ha zır la nan ya kı
kul la nıl ma sı; 

Ku pa la ma: Has ta lı ğın du ru mu na gö re me me -
ler, gö ğüs ge ni tal böl ge ve ya vü cu dun her han gi bir
böl ge si ne ku ru ve ya de ri yi so ya rak ve ya ka na ta rak
ku pa la ma ya pıl ma sı;

Ex tre mi te le rin bağ lan ma sı: Has ta lı ğın du ru -
mu na gö re ve ya do ğum sı ra sın da ya pı lan has ta nın

ih ti ya cı olan yar dı mı sağ la ya bil mek ama cıy la has-
ta nın ha re ke ti ni en gel le mek için ka dı nın üst ve ya
alt ex tre mi te le ri bağ lan ma sı, ve ya bir asis tan ta ra -
fın dan sı kı ca tu tul ma sı

Ka dı nın tüm üst göv de si ve ya va ji nal mu a ye ne
ya pa bil mek için ba cak la rı nın bağ lan ma sı

Ve ne sec ti on (fle be to mi) kan al ma: kul la nıl -
ma yan kol dan ve ya ba cak da mar la rın dan bi rin den
ve ya bir ka çın dan bir ta sa kan akı tıl ma sı;

Sü lük ya pış tır ma: Kan al ma dü şü nül dü ğün de
uy gu lan mak ta

Ban yo yap ma: Has ta lı ğın du ru mu na gö re ka-
dı nın do ğal, ilaç lı, so ğuk ve ya ılık su lar la ban yo
yap ma sı

Otur ma ban yo su: Ban yo sitz ban yo su ve ya bu -
har ban yo su şek lin de ka dın ya rı be li ne ka dar yan-
ma ya cak ka dar ilaç lı ılık su için de otur tul ma sı,
de ği şik bit ki ler le ha zır lan mış kay na mış ılı mış su da
otur ma ban yo su 

De coc si yon: ko ku lu bit ki ler den ha zır la nan de-
coc si yon kul la nıl ma sı

Ge nel ola rak has ta yı stres li du rum lar dan (dis-
me no re, zor do ğum gi bi) uzak laş tır mak için yü rü -
me eg zer siz le ri, pa sif eg zer siz ler, jim nas tik, vo kal
eg zer siz ler, oku ma ve ya şar kı söy le me öne ril mek -
te dir. 

Rek tal fi til uy gu la ma: has ta lı ğa uy gun ola rak
ha zır la nan fi til şek lin de ki ter kip ler uy gu la nır

Va ji nal fi til (pes sary): bit ki, mi ne ral ve ya
hay van sal ürün ler den ha zır la nan fi til ler has ta nın
va ji na sı na bir el ve ya prob yar dı mıy la yer leş ti ri -
lir.

Sün ger le ov ma: has ta nın tüm vü cu du, ge ni tal
böl ge si, be li, ba cak la rı kol la rı ıslak ve ya ku ru de -
niz sün ge riy le ovu lur.

Va ji nal tam pon: İlaç ter kip le ri uy gu lan dık tan
son ra bir yün par ça sı tam pon şek lin de yer leş ti ri -
lir.

Ute rus içi ne en jek si yon: Ku lak şı rın ga sı ve ya
ute rus içi ne en jek si yon yap mak için özel bir alet -
le va ji na içi ne ha zır la nan ilaç ter ki bi en jek te edi-
lir.
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Di yet uy gu la ma sı: has ta lı ğın du ru mu na gö re
ye me si ve ya ye me me si ge re ken yi ye cek ler, iç me -
si ve ya iç me me si ge re ken içe cek ler be lir til mek te -
dir. 

Tüt sü le me: ba kır dan ve ya top rak tan ya pıl mış
bir çöm le ğe ek len miş bo ru nun (ka mış) di ğer ucu nu
has ta nın va ji na sı na yer leş ti re rek kap için de kay na -
tı lan ilaç ka rı şı mı nın bu ha rın dan ya rar la nıl mak ta -
dır. 

Has ta lı ğın çe şi di ve du ru mu na gö re de ği şik
bit ki ler den ha zır la nan la pa lar vü cu dun de ği şik böl-
ge le ri ne ute ru sa ve ya ge ni tal böl ge ye uy gu lan mış -
tır. 

Ak sır tı cı lar, kus tu ru cu lar kan dur du ru cu ilaç
ter kip le ri has ta lı ğa ve ya ya pı lan cer ra hi iş le me
gö re lo kal uy gu lan mış ve ya ağız dan ve ril miş -
tir.

Has ta ge nel ola rak ay dın lık bir oda da has ta lı -
ğın du ru mu na gö re yü zü ko yun ve ya sırt üs tü ya tı -
rıl mış, ayak lar ya yu ka rı kal dı rıl mış ve ya sı kı ca
bağ lan mış tır.3,4,6,7

TAR TIŞ MA

AN TİK ÇAĞ DAN OR TA ÇA ĞA KA DIN HAS TA LIK LA RI VE
DO ĞUM LA İLGİ Lİ UY GU LA NAN TE DA Vİ LE RİN 
KAR ŞI LAŞ TIR MA SI

Kla sik tıp li te ra tü rü ne ait in ce le di ği miz dört eser de
ka dın lar la il gi li has ta lık la rın te da vi le ri he kim le rin
çok güç lü bir göz lem ve fi zik mu a ye ne bil gi le ri ne
gö re be lir len mek te dir. He kim ler has ta dan al dık la -
rı bil gi ile bir lik te ay rın tı lı ins pek si yon ve pal pas -
yon ile has ta lık la ra ta nı koy ma ya ça lış mış lar dır.
İns pek si yon araç sız ve ya spe ku lum la ya pıl mış, tıb -
bi uy gu la ma lar sı ra sın da da spe ku lum dan ya rar -
lan mış lar dır. Ka dı na ait özel has ta lık la rın be lir ti le-
ri ne gö re he ki min ge nel tıp an la yı şı te da vi yi şekil -
len dir miş tir. Eser ler de te da vi en di kas yon la rı ge nel-
lik le açık düz gün bir şekil de grup lan dı rıl ma mış tır.
Yüz yıl lar bo yun ca kul la nı lan ilaç lar, bir bi ri ne ben-
zer şekil de hay van sal ürün ler, bit ki ler ve mi ne ral -
ler den oluş muş tur. Gü nü müz de te da vi de kul la nı -
lan ilaç gi bi mad de le rin ve tıb bi uy gu la ma la rın et -
ki me ka niz ma sı nın bi lin me si te da vi nin şekil len -
me sin de önem li iken; kla sik tıp dö nem le rin de et ki

me ka niz ma sı nın önem li öl çü de bi lin me di ği gö rül -
mek te dir.3,4,6,8,15,16 Bu dö nem ler de be lir ti le re yö ne -
lik de ne yim le te da vi ya pıl ma sı dik ka ti
çek mek te -dir. Yön tem ile bek le nen et ki ara sın da -
ki iliş ki açık lan ma ya ça lı şıl ma mış tır. An cak ma nü -
pü las yon ge re ken du rum lar da kıs men uy gu la ma lar
ve so nuç la rı ile il gi li bağ lan tı ya işa ret eden açık la -
ma la ra da rast la na bil mek te dir. Ha zır la nan ilaç ter-
kip le ri ile te da vi edi ci et ki ara sın da bir iliş ki yi
be lir ten bir açık la ma bu lun ma mak ta dır. Bu ter kip -
le rin ha zır lan ma pro se dü rü, do zu ve ya mik ta rı, sü-
re si, kul la nım sık lı ğı kıs men be lir til se de net ola rak
de tay la rıy la ta nım lan ma dı ğı için baş ka uy gu la yı cı -
la rın ay nı te da vi yi tek rar la ma sı ge nel lik le müm kün
de ğil dir. Ben zer şekil de eser ler de be lir ti len te da vi
po zis yon la rı, ma ni pü las yon şekil le ri, yar dım cı la rın
po zis yon la rı, ter kip le rin vü cu dun tam ola rak han -
gi ana to mik böl ge ye uy gu la na ca ğı net ola rak be lir -
til me miş tir.3,4,6-8,16

Kla sik tıp pa ra dig ma sı için de de ne yim önem -
li rol oy na dı ğı için ken di le ri nin ve ya ör nek al dık -
la rı he ki min öner di ği te da vi ler has ta ya gö re
de ğiş ti ril me miş uy gu la ma ya de vam edil miş tir.3-7

So ra nus ese rin de ken di sin den ön ce ge len he kim -
ler den bah se de rek eleş tir di ği yön le ri ve ka bul edip
uy gu la dık la rı nı yaz mış tır.3 Sa bun cu oğ lu, Pa u lus
Ae gi na ta ve Zah ra vi’ de ön ce ki he kim ler den bah-
se dil se de isim ya zıl ma mış tır.4,6,7 So ra nus ese ri ni
ebe le re yol gös ter me ama cıy la yaz dı ğı nı be lir tir -
ken Sa bun cu oğ lu ise ese ri ni he kim ler için yaz dı ğı -
nı be lirt miş tir. Eser ler in ce le di ğin de So ra nus ’un
ese ri nin sa de ce ka dın has ta lık la rı ve do ğum ki ta bı
ol ma sın dan do la yı ka dın has ta lık la rıy la il gi li baş lık
sa yı sı da ha faz la dır. So ra nus ese rin de ge nel ola rak
has ta lı ğın ta ri fi ni ve be lir ti le ri ni ve rip son ra te da -
vi den bah se der ken, Sa bun cu oğ lu di rekt ola rak tıb -
bi uy gu la ma lar dan bah set mek te dir. Şere fed din
Sa bun cu oğ lu’ nun ese rin de tıb bi bir eser ol du ğu he-
kim le re yö ne lik ya zıl dı ğı dik ka ti çe ker ken So ra -
nus ’un ese rin de ki dil bi raz da ha halk di li ne
ya kın dır. So ra nus ile Sa bun cu oğ lu’ nun has ta ya
yak la şı mı bi raz fark lı dır.3,6 An cak bu yak la şım pa-
ra dig ma için de ki iler le me ler den çok Sa bun cu oğ -
lu’ nun ekol be nim se mek si zin so nu ca odak la nan bir
cer rah ol ma sı na bağ lı ola bi lir. So ra nus ’un ese ri nin
ba zı bö lüm le rin de he kim lik bil gi si ol ma sa da tıb bi
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uy gu la ma için öne ri len ler ya pı la bi lir dü zey de dir.3

Kla sik tıp li te ra tü rün de uy gu la ma lar da So ra nus ’un
di ğer cer rah he kim le re na za ran da ha faz la di ye te,
din len me ye vü cu du yor ma yan uy gu la ma la ra ağır-
lık ver di ği dik ka ti çek mek te dir.3-8 So ra nus has ta lı -
ğın be lir ti le ri de ğiş se has ta nın du ru mu kö tü leş se
bi le eğer ta nı ko nul muş sa te da vi nin de ğiş ti ril me -
me si ni öner miş tir.3 Kla sik tıp li te ra tü rün de ka dın -
la rın has ta lık la rın da mev sim fark lı lık la rı nın
has ta lı ğı et ki le di ği, has ta nın güç süz düş me si nin da -
ha faz la za ra ra ma ruz kal ma sı na ne den ol du ğu,
has ta lık la rın akut ve kro nik dö nem le ri nin bu lun -
du ğu, re mis yon lar la iler le di ği be lir til mek te dir.3-7

An tik Çağ he kim le ri va ji nal akın tı nın ko ku su na
gö re has ta lı ğın du ru mu na ka rar ver miş ler, te da vi -
le ri ni be lir le miş ler dir.4-7 So ra nus ha riç kla sik tıp
he kim le ri ute rus ta has ta lı ğı ola na kö tü ko ku uy gu -
la mış lar dır.3 Has ta ya ya nık saç, sön müş lam ba fi ti -
li, kö mür leş miş ge yik boy nu zu, ya nık yün, de ri,
cam sa kı zı, kok lat mış lar dır. Hi pok ra tes de dâhil in-
ce le di ği miz tüm kla sik dö ne me ait he kim ler ko ku -
la rı uy gu la mak için tüt sü le me den bah set miş tir
an cak kul la nı lan alet ler her ne ka dar çi zim le ri ol-
ma sa da ta rif le rin den an la şıl dı ğı üze re fark lı -
dır.3,4,5,6,7,17

So ra nus, Pa u lus Ae gi ne ta ve ya Zah ra vi’ de tıb -
bi uy gu la ma la rın sü re le rin den gün be lir le me si dı-
şın da bah se dil me di ği an cak Sa bun cu oğ lu’ nun

te da vi le rin de za man uya rı la rı nın bu lun du ğu dik-
ka ti çek mek te dir.3,4,6,7

SO NUÇ
İnce le di ği miz dört ese re gö re An tik çağ dan Or ta -
ça ğa ka dar ka dın has ta ya yö ne lik tıb bi uy gu la ma -
la rın sa de ce ka dın lar ta ra fın dan ya pıl ma dı ğı, an cak
ön ce li ğin ebe le re ve ril di ği da ha üst bil gi ge rek ti -
ğin de he kim ler den ya rar la nıl dı ğı nı söy le mek
müm kün dür. Ben zer şekil de mis tik ve bü yü sel her-
han gi bir tıb bi uy gu la ma ya da rast la nıl ma mış tır.
Kla sik tıp pa ra dig ma sı için de yer alan in ce le di ği -
miz eser ler de do ğa ve akıl öte si açık la ma lar dan
uzak laş ma, uy gu la ma la rı ku ram sal te me le yer leş -
tir me ve mes le ki te kel oluş tur ma ile ka rak te ri ze ol-
duk la rı dik ka te de ğer dir ve ara la rın da tıb bi
uy gu la ma lar açı sın dan çok bü yük fark lar bu lun -
ma mak ta dır. 

Ana do lu’ da ya zıl mış An tik çağ ve or ta çağ dö-
ne mi ne ait in ce le di ği miz eser ler tıb ba öz gü bil gi bi-
ri ki mi ni ye ni le me kay gı sı ta şı ma mış tır. He kim ler
am pi rik bir yak la şım la bi çim len di ril miş olan tıb bi
uy gu la ma la rı nı ye ni ku şak la ra ile tir ken, ken di tec-
rü be le ri ne da ya nan kü çük ek le me ler yap mış lar dır.
Ka dın has ta lık la rı ve do ğum la il gi li du rum lar da uy-
gu la nan te da vi ler ara sın da ki pa ra dig ma de ği şi mi ne
ne den ol ma yan fark lı lık la rın tıb bın ge li şi mi ni yan-
sıt ma sı açı sın dan önem li ol du ğu be lir len miş tir.
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