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DEĞERLİ KATILIMCILAR, 

Malatya’da gerçekleştirdiğimiz IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve 

Folklorik Tıp Günleri’nde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk 

duyuyoruz. Programında 60 sözlü ve 18 poster bildirinin yanı sıra iki 

konferans ve üç özel oturum sunuşu da bulunan toplantımızın bilimsel ve 

sosyal açıdan verimli olmasını diliyoruz. 

Sağlık uğraşlarının tarihi ve etiği hakkında akademik çalışma yürütenlerin 

oluşturduğu camiamıza, ilgisini esirgemeyerek toplantılar dizimizin 

1999’dan bugüne devam etmesini sağladığı için minnettarız. Bu 

toplantımıza verdikleri kurumsal ve kişisel destekler için de 

Türk Tıp Tarihi Kurumu’na, 

LC Waikiki’ye, 

Sayın Profesör Doktor Cahit Tanyol’a, 

Sayın Profesör Doktor Cengiz Yakıncı’ya 

içtenlikle teşekkür ediyoruz. 

Kongre Düzenleme Kurulu 
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PROGRAM 
 

10 Haziran 2015 Çarşamba 

 

Açılış Töreni (09:30-10:30) 
 

Özel Oturum (10:30-11:15) 

Başkan: M Karataş 

F Kadıoğlu. Bir Lokman Hekim Hikayesi. 

G Dinç. Doçent Doktor Mustafa Karatepe’nin Anısına. 

R Kazancıgil. Doksan Beş Yaşındaki Bir Hekimin Gözünden Günümüz 

Hekimliği. 
 

Açılış Konferansı (11:45-12:45) 

Başkan: İ Uzel 

E Sezik. Türk Halk Hekimliği – Genel Değerlendirme. 
 

I. Oturum (13:45-15:45) 

Başkanlar: A Demirhan Erdemir, İ Yakıt  

A Santur. Anadolu’da Bazı Folklorik Tıp Uygulamalarına Etnofotografik 

Yaklaşım.  

N Hakimova. Ortak Türk Halklarında İnançlar (Al Karısı, Şeşe, 

Qarabasdı).  

HV Acar. Hunlardan Osmanlılara Türklerde Akupunktur Uygulamaları.  

M Demir. Şamanizm’de Hastalık Kavramı ve Tedavi Yaklaşımları.  

T Gencer, İ Başağaoğlu. Türklerde Taşla İlgili İnançlar ve Şifalı Taşlar.  

İ Yakıt. Osmanlı Mezar Taşlarında Lokman Hekim III.  

N Sadıkoğlu. Mezar Taşlarımızda Tıbbi Bitkiler: Bartın Örneği.  
 

II. Oturum (16:15-18:30) 

Başkanlar: N Sarı, A Yaşar 

G Kavalalı. Malatya’nın Endemik Bitkilerinden “Adaçayı”nın Halk 

Hekimliğindeki Yeri. 



IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri 

Malatya 10-13 Haziran 2015 

 

  
5 

A Altıntaş, E Sırma. Yüz Sene Önceki Bir Resmi Raporda Malatya 

Livâsının Sağlık Durumu. 

N Gökçe. Dr Ratip Kazancıgil’in Anılarından: 1920-1940 Yılları 

Arasında Malatya’da Sağlık ve Sosyal Yaşam. 

T Karataş. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Malatya’da Sağlık Hizmeti 

Veren Hastaneler. 

N Ersoy. Malatya Memleket Hastanesi. 

A Arıkan. Dr Ömer Avni Bey’in Malatya Memleket Hastanesi’nde 

Başhekimlik Yılları (1926-1935). 

G Dinç. Körler Beldesinde Trahomla Savaş. 

C Yılmaz, N Ersoy. Malatya’da Yaşanan Bulaşıcı Hastalıklar ve 

Karantina Uygulamaları (1889-1922). 

 

11 Haziran 2015 Perşembe 

 

III. Oturum (08:30-10:30) 

Başkanlar: A Altıntaş, E Dölen 

S Alan. Bir Halk Hekiminin Kılavuzluğunda Bilimselliğe Uzanmak. 

MG Kobaner, Nİ Kobaner. Çukurova Arap Kültüründe Cosma ve 

Damian. 

Nİ Kobaner, MG Kobaner. İslami Kaynaklara Göre Cosma ve Damian. 

Ş Yılmaz Gören, NY Yalım. Hemşirelik Tarihinde Bir Öncü: Safiye 

Hüseyin Elbi. 

E Alkan. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 

Dalı Kurucusu Hüseyin Naşid Erez. 

M Demirci, S Şahinoğlu. Anatomiye Adanmış Bir Beden: Cavit Cav. 

HM Tuğrul, N Gökçe. Dr Ratip Kazancıgil’in Sağlık ve Kültür 

Alanlarındaki Çalışmaları.  
 

IV. Oturum (11:00 - 12:45) 

Başkanlar: Ö Usmanbaş, İ Başağaoğlu 

Ö Kuş, E Kurt. Dünya’da ve Türkiye’de Ambulans ve Tarihçesi. 
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G Sert, E Dölen. Birinci Dünya Savaşında Diplomasız Hekimler. 

M Özcan, D Ülker. II. Dünya Savaşı Sürecinde Hemşireliğe Çağrı 

Posterleri. 

E Kurt, A Keser. Tarihsel Süreçte Biyolojik Savaş Ajanlarının 

Kullanımı. 

G Uygun. Türkiye’nin İlk Sağlık Müzesi Sıhhi Müze’nin Halkın Sağlık 

Eğitimindeki Rolü. 

S Alemdar. Müzelerde Teknolojik Etkileşimli Sergileme Yöntemleri: 

İstanbul Sağlık Müzesi İçin Bir Öneri. 
 

V. Oturum (13:45-15:45) 

Başkanlar: Ş Görkey, N Örnek Büken 

T Akça. Türkiye’nin İnternet Ortamında Yayınlanan İlk ve Tek Bilimsel 

Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Beş Yaşında: Lokman Hekim Tıp 

Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi.  

T Abbashanlı Aliyeva. Azerbaycanlı Hekim Mehemmed Yusif 

Şirvani’nin Tıpname Eserinde Tedavi Ehemmiyetli Bitkiler ve Tedavi 

Yöntemleri. 

Ş Dinçer Bahadır. XVIII. Yüzyılda Yazılmış Bir Tıp Metni: “Netîcetü’l-

Fikriyye fî Tedbîr-i Velâdeti’l Bikriyye”. 

A Sivaslı, S Nazik. Osmanlı Arşiv Belgelerinde Adli Tıp.  

A Acıduman, M Aksu. Naṣībīn / Nuṣaybīn Bīmāristānı Tarihine Bir 

Katkı. 

M Kavak. Ortaçağda Bazı Seyyahlara Göre Misk. 

B Birden, S Şahinoğlu. Ortaçağ’da Batı Avrupa’nın Dönüm Noktası: 

Veba Salgını. 
 

VI. Oturum (16:15-18:30) 

Başkanlar: G Kavalalı, K Keskinbora 

N Sarı, E Gültekin. Meyvelerden Hazırlanan İlaçlar: Osmanlı Dönemi 

Türkçe Tıp Yazmalarına Göre. 

S Yeğenoğlu, B Sözen Şahne, E Ulutaş. Hititlerde Bitkiler. 



IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri 

Malatya 10-13 Haziran 2015 

 

  
7 

E Ulutaş, B Sözen Şahne, S Yeğenoğlu. Kişnişin Tarihi ve Tıbbi Açıdan 

İncelenmesi. 

AH Köken, HB Çakmak. Materia Medica’da Mürrüsafi Bitkisi. 

HB Çakmak, AH Köken Dioscorides’in Materia Medica Eserinde 

Katarakt Tedavisi İçin Önerilen İlaçlar. 

S Şar, M Arslan, B Sözen Şahne. Saç Hastalıklarının Tedavisinde ve 

Saç Bakımında Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkiler. 

ŞE Antmen, O Ögenler. Kanser Hastalarının Tedavisinde Bitki (Isırgan 

Otu) Kullanımı. 

G Yürür. Dersim’de Gezhegme, Hemgen, Kudret Balı, Hızır’ın Kudreti. 

 

12 Haziran 2015 Cuma 

 

VII. Oturum (08-30-10:30) 

Başkanlar: NY Yalım, YI Ülman 

M Ağırgan. Edirne Verem Savaş Derneği. 

M Yaprak. Sefalet-i Fizyolojiye. 

Z Edisan, S Kadıoğlu. Cumhuriyetin İlk Yıllarına Ait Bir Ortaokul Ders 

Kitabı: Harun Reşit Kocacan’ın “Hıfzıssıhha”sı. 

H Erbay, S Kadıoğlu. Duvardaki Tanrıça: Refik Saydam Hıfzıssıhha 

Enstitüsü’ndeki Hygieia Rölyefi. 

S Sevimli. İstanbul Üniversitesinin Düzenlediği Üçüncü Üniversite 

Haftasının Değerlendirmesi: 22-30 Eylül 1942 Elazığ. 

MC İzgi, M Çoban. STED’in Öyküsü. 

N Örnek Büken. Tarihte Sessizleştirme ve Geçmişle Yüzleşmek 

Zorunluluğu. 
 

VIII. Oturum (11:00-12:45) 

Başkanlar: S Şahinoğlu, S Yeğenoğlu 

SV Genç, H Tekiner. Tıp ve Eczacılığın Sembolü Yılan Figürünün 

Ekslibristeki Yansımaları. 

F Kadıoğlu. Diş Hekimliğinin Transkültürel Motifleri: Diş Perisi-Diş Faresi. 
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S Tepe Yılmaz, C Yılmaz. Anatomi Tiyatrolarından Galerilere Beden. 

F Özden, Ö İpek, B Bayar, K Bayar. Protez ve Ortezin Tarihsel Serüveni. 

N Kayrın. Belemedik “Alman Hastanesi”nin İzinde. 

B Kıran, EG Taşkıran, S Şar. Mesir Festivallerinin Manisa’nın 

Sosyoekonomik Yaşamına Katkısı. 

HV Acar. XIII. Yüzyıl Öncesi Tibet Tıp Metinlerinde Yer Alan Türk 

Tıbbına İlişkin Bilgiler. 

E Gültekin, RZ Bakar. XV. Yüzyıl Türkçe Tıp Kitabı Yâdigâr-ı İbn-i 

Şerîf’te “Rahmin Aşağı İnip Kapanması” Hastalığı ve Bu Hastalığa 

Modern Tıp Açısından Bir Bakış. 

RZ Bakar, E Gültekin.  XV. Yüzyıl Türkçe Tıp Kitabı Yâdigâr-ı İbn-i 

Şerîf’te “Hayz Kanı Çokluğu” Hastalığı ve Bu Hastalığa Modern Tıp 

Açısından Bir Bakış.  

A Yiğit. Tıp Tarihinde Bir Terkib: Habb-ı Lokmâni ve Yararları. 

Ö İpek, F Özden, B Bayar, K Bayar. Suyun Terapötik Etkisi ile Tarih 

İçindeki Yeri. 

N Tarhan, M Arslan, S Şar. Tedavide Kullanılan Bazı Bitkiler ve Mitosları. 

EG Taşkıran, S Şar. Geçmişten Günümüze Kına. 

M Gün. Mağara’dan Tedavi Odasına Uzanan Yolculuk: Tuzun Tedavide 

Kullanım Serüveni. 

Z Göçmen Baykara, M Gün. Yara Bakımında Bal Kullanımı. 

M Arslan, B Sözen Şahne, S Şar. Dünya’daki Geleneksel Tedavi 

Sistemlerinden Örnekler: Genel Bir Bakış. 

O Naci, N Örnek Büken. Sümerlerde Tıp ve Kadın. 

B Sözen Şahne, M Arslan, S Şar. Bütünlüğü Yeniden Kazanma ve 

Koruma Sanatı: Ayurveda. 
 

IX. Oturum (13:45-15:45) 

Başkanlar: S Şar, N Ersoy 

C Ün, O Ögenler, İ Ün. Keçiler ve Folklorik Tıp. 

M Karataş. Halk Tedavilerinde Sülük Uygulaması. 
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A Avcı, R Özen. “Kara Hekim: Katran”ın Antalya Veteriner Hekimliği 

Folklorunda Hayvan Hastalıklarının Tedavisinde Kullanımı. 

A Yiğit, ÇÇ Sinmez, A Yaşar. Veteriner Hekimliği Uygulamalarında 

“Kan Akıtma/Alma” Üzerine Bir Araştırma. 

ÇÇ Sinmez, A Yiğit, G Aslım. Byerley Turk: İngiliz Atlarının Atası Bir 

Türk Atı. 

Ş Sanal, M Erler, A Menteş Gürler. Trabzon Vilayeti Hayvan 

Ekolojisinin Tarihsel Panoramasından Bir Örnek: Osmanlı Salnameleri. 

A Yaşar, G Aslım, ÇÇ Sinmez. Konya Bölümü Folklorik Veteriner 

Hekimliğinde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği. 
 

X. Oturum (16:15-17:15) 

Başkanlar: G Dinç, R Özen 

H Öztürk Türkmen. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında 

Yeni Dönem: Yönetmelik ve Ötesi. 

K Keskinbora. Bir Alternatif Tıbbi Tedavi: Sufi Tıbbı: Sınırları Nereye 

Kadar.  

L Öztürk. Tıbb-ı Nebevî: Tarihsel Gerçeklik mi Kurgu mu. 
 

Kapanış Konferansı (17:15-18:15) 

Başkan: İlter Uzel 

E Çoruh, G Keil, İ Uzel. Dünyanın Yazılı İlk Şamanlık Belgesi Üzerine. 
 

Kapanış Töreni (18:15-18:30) 
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AZERBAYCANLI HEKİM MEHEMMED YUSİF ŞİRVANİ’NİN  

TIP NAME ESERİNDE  

TEDAVİ EHEMMİYETLİ BİTKİLER ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Tamilla Abbashanlı Aliyeva 

Azerbaycan’ın Bilimler Akademisi’nin Elyazmaları Enstitüsü’nde Orta 

Çağ Tıp ilmine ait 400’den fazla eski yazılı abideler vardır. Bunların 

içerisinde tıp ilminin ünlü insanlarından olan Ebu Ali İbn Sina’nın Kanun 

eseri dikkati çekmektedir. Bu eserlerin içerisinde Mehemmed Yusif 

Şirvani’nin Tıp Name eseri çağdaş hekimlerin, tababetle meşgul olan her 

bir insanın dikkat merkezindedir. M Yusif Şirvani Şirvan’ın ünlü 

Beylerinden olan Lütfü Beyin yanında hekim olarak çalışmış, sonra 

Dağıstan’a gedmiş, Terek kalesinde olduğu zaman hakkında sohbet 

açtığımız Tıp Name’nin yüzünü göçürmüştür. Eserin aslı yazarının ismi 

belli değil, bu gün eser M Yusif Şirvani’nin adıyla yayımlanmıştır. Eserde 

çeşitli bitkilerle tedavi yöntemleri vardır. Örneğin; baş, beyin, mide, 

boğaz ağırları ile ilgili ilaçlar, yüreğe küvet veren ilaçlar, hamileliğe ve 

doğuma ait nasihatler, diş ağrıları, diş etinin tedavisi ve benzeri 

hastalıklarla bağlı değerli tıbbi tedavi yöntemleri verilmiştir. Hazırlanacak 

makalede bu hastalıklarla ilgili tedavi yöntemleri, bitkisel ilaçlardan 

sohbet açılacaktır. 

 

HUNLARDAN OSMANLILARA TÜRKLERDE  

AKUPUNKTUR UYGULAMALARI 

H Volkan Acar 

En az 2000 yıllık bir geçmişe sahip olan akupunktur ve benzeri 

uygulamalar, başta Doğu Asya olmak üzere tüm dünyada yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Türkiye’de bu tedavi yöntemi, XX. yüzyılın 

ikinci yarısından sonra geniş halk kitlelerince tanınıp medyada kendine 

yer bulmaya başlamıştır. Ancak elimizdeki mevcut bilgiler, Türklerin 

Hunlardan itibaren başlayan bir süreçte akupunktur ve benzeri 
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uygulamaları bilip kullandıklarını göstermektedir. Bu bilgiler şöyle 

özetlenebilir: 

- Akupunkturun temel kitabı sayılabilecek olan Huang Di Nei Jing’de, 

moksibüsyonun/dağlamanın ilk olarak Hunlar tarafından kullanılmaya 

başlandığına dair bilgiler vardır. 

- Arkeolojik araştırmalarda Hun dönemine ait bronz iğneler bulunmuştur. 

- Tibet tıp metinleri, Karlukların (ya da Gök-Türklerin) dağlamada ileri 

düzeyde olduklarını bildirmektedir. 

- Orta Asya kazılarında elde edilen belgeler arasında, Uygurca olarak 

hazırlanmış ve akupunktur/moksibüsyon noktalarının ve 

endikasyonlarının gösterildiği çizimler bulunmaktadır. 

- Reşidüddin Fazlallah tarafından yazılan Tansukname’de yer alan 

bilgilere göre, Türkler hem hekimlikte hem de veteriner hekimlikte 

yaygın bir şekilde dağlama uygulamaktadır. Hatta Türklerin dağlama 

noktalarının resimlerle gösterildiği kitaplar hazırladığı bildirilmektedir. 

- Erken dönem Anadolu tıp yazmaları incelendiğinde, çeşitli hastalıkların 

tedavisinde dağlama ve iğnelemenin kullanıldığı görülmektedir. 

- Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Cerrahiyetü’l-Haniyye adlı eserinde 

akupunktur bilgisinin aktarıldığı dört başlık yer almaktadır.  

- Anadolu halk hekimliğiyle ilgili olarak yapılan çalışmalarda iğneleme, 

dağlama ve moksibüsyon uygulamalarının Anadolu’da bilindiği ve tedavi 

amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

 

XIII. YÜZYIL ÖNCESİ TİBET TIP METİNLERİNDE YER ALAN  

TÜRK TIBBINA İLİŞKİN BİLGİLER 

H Volkan Acar 

Tibet tıbbının geçmişi MS VII. yüzyıla kadar uzanmaktadır. MS XIII. 

yüzyıl öncesinde Tibet tıbbını etkileyen temel kaynaklar Hindistan, Çin 

ve Batı’dır. Ancak bunun yanında Orta Asya tıbbı da, Tibet tıbbıyla 
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yoğun bir etkileşim içinde olmuştur. Erken dönem Tibet tıp metinleri 

incelendiğinde, o dönemde Orta Asya’da yerleşik olan bazı Türk 

devletlerindeki tıp sanatı ile ilgili bilgiler verildiği görülmektedir. Bu 

metinlerde, Türkleri ifade etmek için kullanılan üç sözcük vardır: Drugu 

(Türk), Hor (Uygur) ve Garlok (Karluk). Bu metinlerde yer alan ve Türk 

tıbbıyla ilgili olan bilgiler şöyle özetlenebilir: 

1- MS 728 yılında Tibet’te düzenlenen Uluslararası Tıp Konferansı’nın 

katılımcıları arasında en az bir Türk hekim bulunmaktadır. 

2- Türk tıbbı, Tibet’e komşu yerleşik tıp gelenekleri arasında 

sayılmaktadır. 

3- Türk hekimler tarafından yazıldığı bilinen bazı tıp kitapları vardır. 

4- Türk devletlerinin, tanı ya da tedavi uygulamalarında başarılı oldukları 

bilinen alanlar vardır. 

5- Tibetliler, Türklerin uyguladığı (ya da uygulamada başarılı oldukları 

bilinen) bazı tedavi yöntemlerini benimseyip, kendi uygulamalarına dahil 

etmişlerdir. 

6- Türklerin (Gök-Türkler) tıpla tanışması hekim Biguta ile Karlukların 

tıpla tanışması ise hekim Harina ile olmuştur.  

 

NAṣĪBĪN / NUṣAYBĪN BĪMĀRİSTĀNI TARİHİNE BİR KATKI 

Ahmet Acıduman, Murat Aksu 

Literatürde Anadolu’da farklı uygarlıkların egemen olduğu dönemlerde 

kurulan hastaneleri inceleyen çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Roma / 

Bizans döneminde Anadolu’nun Sivas, Kayseri, Urfa, İstanbul, Antakya 

ve Efes gibi şehirlerinde xenodochium/xenodocheionların kurulduğuna ait 

kayıtlar bulunurken, İslam dünyasında da,  Bizans nosocomiumları 

örneğinde hastaneler kurulduğu gibi, İran’da IV. yüzyılda kurulmuş olan 

Cundişāpūr hastanesi örneğinden yola çıkılarak, IX. yüzyıldan itibaren 

çok sayıda dāru’ş-şifā / bīmāristān kurulduğu; Anadolu’nun da bundan 

payını aldığı bilinmektedir. Bu dārü’ş-şifālardan bazıları halen fiziksel 

olarak varlıklarını sürdürürken, bazıları hakkındaki bilgilere ise yalnızca 
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yazılı kaynaklardan ulaşılabilmektedir. Varlığını ancak yazılı 

kaynaklardan öğrendiğimiz hastanelerden birisi de Nusaybin’de tesis 

edilmiştir. Aḥmed ‘Īsā Beg Tārīḫu’l-Bīmāristānāt fī’l-İslām adlı eserinde 

İbn Baṭṭūta Seyahatnamesi’ni referans göstererek Bīmāristān-ı Naṣībīn 

başlığı altında XIV. yüzyılda Nusaybin’de bir hastane bulunduğunu haber 

vermektedir ve pek çok çalışmada da Nusaybin hastanesiyle ilgili olarak 

yalnızca bu bilgi tekrar edilmektedir. Bu bildirimizde araştırmalarımız 

sırasında karşılaştığımız bazı yeni bilgiler ışığında Naṣībīn/Nuṣaybīn 

Bīmāristānı tarihi hakkında literatürde yer alan bilgileri tamamlayıcı bir 

değerlendirmenin yapılması hedeflenmektedir. 

 

 EDİRNE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 

Mehmet Ağırgan 

Türkiye'de Veremle Mücadele, 06.05.1930 tarih 1489 Sayılı Hıfzıssıhha 

Kanunu ile devlet hizmetine girmişti. Veremle mücadele konusunda ilk 

cemiyet "Veremle Mücadele Osmanlı Cemiyeti" adıyla 1918 yılında 

kurulmuştu. Bu cemiyeti 1923 yılında kurulan "İzmir Veremle Mücadele 

Cemiyeti Hayriyesi" takip etti.  

Edirne Verem Savaş Derneği'nin Kuruluşu: Edirne'de veremle 

mücadelede ilk çalışmalar 1946 yılında Edirne'de incelemelerde bulunan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr Behçet Uz'un talimatı ile başlatıldı. 

Özellikle 1947 yılı içinde Edirne'de veremle savaş çalışmaları hızlandı, 

15.12.1947 günü toplanan kurucular ilk kongrelerini yaparak veremle 

mücadelede yasal hizmeti başlattılar. Derneğin Tüzüğü, Edirne Postası 

Gazetesi tarafından 03.02.1948 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.   

Edirne Verem Savaş Derneği Çalışmaları: İlk Genel Kurul toplantısını 40 

üye ile gerçekleştiren Edirne Verem Savaş Derneği, ilk yönetim kurulunu 

ibra ederek (temize çıkararak) yeni yılda da aynı ekibin hizmeti 

sürdürmesini oy birliği ile onayladı. Yönetim kurulu genel kurul üyelerine, 
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eski Trakya Umum Müfettişliği binasının Verem Hastanesi'ne 

dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yapıldığını açıklayarak 

katılımcıların desteğini ve onaylarını aldılar. Eski Trakya Umum 

Müfettişliği binası 30.08.1949 günü Edirne Devlet Hastanesi Verem 

Pavyonu olarak hizmete girmişti.  

Edirne Verem Savaş Derneği Dispanser Binası: Dernek Yönetim Kurulu, 

kurumsal etkinliklerinde modern tıp tedavisi uygulamak üzere bir arsa 

veya bina yapabilmek için görüşmelerde bulunuyordu. Kaleiçi Semti 

Balıkpazarı Mevkii Osmaniye Caddesi üzerinde Verem Savaş Dispanseri 

yapılmak üzere eski bir okul binasının arsası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 

satın alındı. 

Sağlık Müdürlüğü binası karşısında satın alınan bu arsada, 12.06.1959 

günü saat 17:00’de Verem Savaş Dispanseri'nin temel atma töreni yapıldı. 

Trakya il ve ilçelerinde yapılan gezici taramaların sonuçlarına göre yeni 

dispanserlerin açılmasına karar verildi. Bu taramalara göre yeni hizmete 

giren Verem Dispanserleri arasında Uzunköprü ve Keşan ilçeleri de 

bulunuyordu. 

 

TÜRKİYE’NİN İNTERNET ORTAMINDA YAYINLANAN  

İLK ve TEK BİLİMSEL TIP TARİHİ ve FOLKRORİK TIP 

DERGİSİ BEŞ YAŞINDA:  

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  

LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ ve FOLKLORİK TIP DERGİSİ 

Tamer Akça, İlter Uzel
 

Bu çalışmada; Türkiye’nin internet ortamında yayınlanan ilk ve tek tıp 

tarihi ve folklorik tıp süreli yayını olan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi’nin, beşinci yayın 

yılında akademik yazına olan katkısı çarpıcı örneklerle ortaya konmaya 

çalışılacaktır. 
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BİR HALK HEKİMİNİN KILAVUZLUĞUNDA  

BİLİMSELLİĞE UZANMAK 

Sultan Alan 

Malatya deyince; çocuklarını okutmak amacı ile şehir değiştirerek 

Gaziantep’e göç eden ve bitmeyen bir hasretle memleketi her an gözünde 

tüten, hayatımdaki en değerli kılavuzu hatırlarım. Malatya’nın suyu bol, 

havası temiz güzel bir köyünde doğmuştur. Köy enstitüsü için öğrenci 

olarak almak istemişler ancak babası “koyun sürüsünü kim güdecek ben 

oğlumu göndermiyorum” diyerek eğitim hayatını noktalamıştır. Kırık-

çıkık ve otlardan ilaç yapmayı dedesinden öğrenmiştir. Çok iyi bir 

gözlemci olan Cafer Çiçek ilk uygulamalarını hastalanan ya da ayağı 

kırılan koyunlar üzerinde uygulamıştır. Bu çalışmada Cafer Çiçek’in halk 

hekimliği uygulamaları hakkında bilgiler verilecektir.  

 

MÜZELERDE TEKNOLOJİK ETKİLEŞİMLİ  

SERGİLEME YÖNTEMLERİ: 

İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ İÇİN BİR ÖNERİ 

Sibel Alemdar 

Toplumların bilimsel, sanatsal, sosyokültürel değişimlere ve gelişimlere 

bağlı olarak her geçen gün alışkanlıkları değişmektedir. Değişen toplum 

yapısı, teknolojinin gelişip yaşamın her alanına girmesi, müzelerin 

misyonunu değiştirmiştir. Artık müzeler sadece geçmişten kalan kültürel 

değerlerin sergilendiği mekanlar olmaktan çıkmış, insanları 

bilgilendirirken aynı zamanda eğlendiren ve daha fazla sosyal imkânlar 

sunan, görsel teknolojiyi, etkileşimli sunum tekniklerini ve bilgisayar 

teknolojisini çok daha etkili bir şekilde kullanan mekanlara 

dönüşmüşlerdir. Toplumdaki tüm kurumlar gibi müzeler de değişen 

beklentilere cevap verebilmek üzere kendilerini yenilemeleri gerekmiştir. 
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Son yıllarda müzeler aktif, katılımcı sergileme yöntemini tercih 

etmişlerdir. Müze ziyaretçilerinin de beklentileri bu yöndedir. Müzeler 

daha fazla ziyaretçi çekmek, aynı kişilerin birden fazla kendilerini ziyaret 

etmelerini sağlamak için toplumun değişen, gelişen yapısına, farklı 

alanlardaki beklentilerine cevap vermek zorundadır.  

Bu araştırmada dünyadaki çeşitli müzelerde yer alan etkileşimli, 

teknolojik yöntemler incelenmiştir. Bu çalışmada derlenen vakalar ile 

etkileşimli yöntemler konusunda müzecilik alanında yararlar sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bununla beraber bu çalışmanın yeniden kurulmakta 

olan İstanbul Sağlık Müzesi’nin insanlarla aktif bir şekilde iletişime 

geçebilmesi için çeşitli etkileşimli uygulama önerileri sunulması 

amaçlanmaktadır.  

Bu çalışmada öncelikle “müzecilik” kavramı ve bu kavram çerçevesinde 

sağlık müzeleri irdelenmiş, bu müzelerin dünyadaki ve Türkiye’deki 

örneklerine yer verilmiştir. Ardından müzelerde sergileme yöntemleri ve 

sergileme türleri incelenmiş, müzelerde giderek dinamik sergilemeye 

geçildiği gözlemlenmiştir. Yine bu tezde “etkişim” kavramı hem eğitim 

metodolojisi yönünden hem de müzecilik çerçevesinde incelenmiş, 

müzelerde etkişimli sergileme uygulamalarına yer verilmiştir. Yine bu 

çalışmada, Müzelerde kullanılan teknolojik etkileşimli yöntemlere yer 

verilmiş, güncel gösterim tekniklerinin müzelerle olan ilişkisi incelenerek, 

müzelerde kullanılan teknolojilerin, hedef kitlenin genişletilmesinde etkili 

olduğu belirlenmiştir. Dünyadaki ve ülkemizdeki çeşitli sağlık, tıp tarihi, 

teknoloji müzeleri ve bilim merkezlerinde yapılan inceleme sonucunda 

görülmüştür ki teknolojik olanakların, iyi tasarımlarla birleştirilerek 

kullanıldığı etkileşimli uygulamalar; her yaştaki ziyaretçinin ilgisini 

çekmekte, ziyaretçilerin buraya defalarca gelmeyi istemelerini 

sağlamaktadır.  



IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri 

Malatya 10-13 Haziran 2015 

 

  
17 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI 

KURUCUSU HÜSEYİN NAŞİD EREZ 

Emin Alkan 

İstanbul’da 1899 yılında doğdu. 1912 yılında Galatasaray Lisesi’nde 

başladığı lise öğrenimini Bern’de tamamladı. Lozan Tıp Fakültesi’nden 

1924 yılında mezun oldu. Doktorasını bu fakültenin fizyoloji enstitüsünde, 

plazma sitrat kaogülasyonu üzerinde jelatözlerin hareketi konusunda yaptı. 

Daha sonra Türkiye’ye döndü ve İstanbul Tıp Fakültesi’nde kadın 

hastalıkları ve doğum asistanı olarak çalışmaya başladı. Üniversitede ilk 

defa yapılan doçentlik sınavları ile 1936 yılında doçent unvanını aldı. 

Naşid Erez’in gayretleriyle 1942 yılında İkinci Kadın-Doğum Kliniği’nin 

kurulması tamamlandı ve kliniğin direktörü olarak o atandı. Personel 

işlerinden kliniğin boyanmasına kadar kliniğin her ihtiyacıyla titizlikle 

ilgilendi, 1944 yılında profesör, 1957 yılında ordinaryüs profesör oldu. 

Klinik arkadaşları Prof Dr Ertuğrul Yenen ve Prof Dr Kazım Arısan ile 

birlikte yazmış oldukları “Propedötik Kadın-Doğum” ve “Doğum Bilgisi” 

kitapları o dönemki ender güncel Türkçe eser olması bakımından 

önemlidir. 

Naşid Erez akademik kariyeri boyunca Türkçe, İngilizce, Fransızca ve 

Almanca olarak toplam 58 makale yayınladı. Kadın Hastalıkları ve 

Doğum alanında öncü olmasından dolayı birçok farklı konuda kitap 

bölümleri ve makale kaleme alsa da özellikle pıhtılaşma mekanizması, 

hormonların etki mekanizması, kadın genitalya kanserleri teşhisi ve 

tedavisi, sterilite, doğum, yenidoğan asfiksisi, doğumsal kadın genitalya 

anomalileri, kontrasepsiyon, aile planlaması, emboli, Rh uyuşmazlıkları 

konularına değindi.  

Emekli olduğu 1969 yılından sonra muayenehanesinde çalışmayı 

sürdürdü, 1981 yılında 82 yaşındayken vefat etti. 
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YÜZ SENE ÖNCEKİ BİR RESMİ RAPORDA  

MALATYA LİVÂSININ SAĞLIK DURUMU 

Ayten Altıntaş, Ekrem Sırma 

Osmanlı Devletinde Malatya Livâsı Mamuretülaziz (Elazığ) Vilayetinin 

sınırları içindedir. Bu vilayetin maarif müdürü Mehmed Ferit Bey 1331-

1332 Mali senesinde (1915-1916 Miladi) vilayetin mekâtib-i 

ibtidâiyesinde (ilk eğitim okulları) yapılan teftiş raporlarını Maarif 

Nezaretine sunar. Bu teftiş sonucu yazılan 52 sayfalık raporda Malatya 

merkez ve 63 yerleşim yeri okullar açısından incelenmiştir. Bu raporda 

tüm ilk eğitim okullarının durumları hakkında geniş bilgi verilmekle 

beraber başka çok önemli tespitler de yer almaktadır. Bu tespitlerden 

sağlık açısından verilen bilgiler çok önemlidir. Malatya ve civarındaki 

tüm yerleşim yerlerindeki halkın sağlık durumları, hijyen alışkanlıkları, 

bunların sebep olduğu hastalıklar, görülen salgın hastalıklar, bunların 

nedenleri konusu rapor edilmiştir. Bu hastalıkların çoğunun sebebi 

“seferberlik” olarak gösterilmektedir. Osmanlı Devletinin Balkan Savaşı 

ile başlayıp I. Cihan Savaşı ile devam eden bu çok sancılı döneminde 

çeşitli etkenler hastalık sebebi olmaktaydı. Ayrıca görülen hastalık ve 

sebepleri hakkında da açıklamalar yapılmıştır. 

Bu bildiride Osmanlı arşivinde bulunan belgeler incelenerek maarif 

müfettişinin görüşü çerçevesinde 100 yıl önceki Malatya ve çevresinin 

sağlık durumu hakkındaki bilgiler verilecektir. 

 

KANSER HASTALARININ TEDAVİSİNDE  

BİTKİ (ISIRGAN OTU) KULLANIMI 

Ş Efsun Antmen, Oya Ögenler 

Tıp tarihi boyunca kanser hastalığının tedavisiyle ilgili çalışmalar oldukça 

fazladır.  Bazı kanser hastalıklarının iyileştirilebilmesi mümkün olsa bile 

kanser ölümle eş anlamlı görülmekten kurtulamamıştır. Bu nedenle 

kanser hastaları modern tıbbın nimetlerinden yararlanmanın yanı sıra 
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aralarında bitkisel kaynaklı ilaçların bulunduğu farklı tıbbi 

uygulamalardan medet ummaktadır. Amacı ısırgan otunun kanser 

tedavisinde kullanımıyla ilgili geniş bir literatür derlemesi yapmak olan 

bu çalışmada ısırgan otunun kanser tedavisindeki yeri, kullanım şekli ve 

kullanıldığı kanser türleri araştırılmıştır.  

Antik çağlardan bu yana tedavi edici bir bitki olarak kullanılan ısırgan otu 

Urticaceae ailesine mensuptur. Türkiye’deki en sık görülen türü Urtica 

dioica’dır ve birçok yerde yabani olarak yetişen bir bitkidir.  

Isırgan otu genel olarak birçok kanserde; özel olarak ise akciğer kanseri, 

meme kanseri ve jinekolojik kanserlerde kullanılmaktadır. Genelde 

ısırgan otunun kökünün, tohumunun ve suyunun kullanılması tavsiye 

edilmektedir. Kanserin türüne göre diğer bitkilerde olduğu gibi ısırganın 

otunda da kullanım şekli ve kullanılan bölüm değişmektedir.  

Literatürde geleneksel olarak kullanılan ısırgan otunun tedavilere olumlu 

ya da olumsuz etkileri bulunduğunu ileri süren araştırmalar mevcuttur. 

Araştırmalar toplu olarak değerlendirildiğinde kanser tedavisinde bitki 

karışımlarının çok fazla kullanıldığının, bunların içinde en yaygın olarak 

kullanılan bitkinin ise “ısırgan otu” olduğunun belirtildiği görülmektedir. 

 

Dr ÖMER AVNİ BEY’İN  

MALATYA MEMLEKET HASTANESİ’NDE  

BAŞHEKİMLİK YILLARI (1926-1935) 

Ayten Arıkan 

Hoca Mehmet oğlu İslimyeli (Bulgaristan) Ömer Avni (1884/1885)’de 

doğmuş, Mekteb-i Tıbbıye-i Şahaneyi bitirdikten sonra Gülhane Seririyat 

Hastanesinden operatörlük stajını pekiyi ile tamamlamıştır. Osmanlı 

İmparatorluğu zamanında sırasıyla Balkan, Birinci dünya savaşları 

özellikle Çanakkale-Anafartalar da Conk Bayırı çarpışmasına katılarak, 

buradaki başarısına karşılık bizzat Mustafa Kemal imzalı belgeyle (15 

Eylül 1915)  harp madalyası ile onurlandırılmıştır. Daha sonra Doğu 
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Cephesi’ne gitmiş Kars ve Sarıkamış savaşlarına katılmış ve aynı 

hastanelerin başhekimi ve operatörü olarak görev yapmıştır (1921). 

Kurtuluş savaşı askeri hekim olarak çalıştığı yıllar olmuş; Cumhuriyetin 

ilanını takiben Bursa Askeri Hastanesi başhekimliği  (12 Ağustos 1924)  

sonrası askeri hekimlikten yarbayken ayrılmıştır. 

Sağlık Bakanlığına geçtikten sonra 6 Nisan 1926’da Malatya Memleket 

Hastanesi baştabipliğine ve operatörlüğüne tayin edilmiştir. Dokuz buçuk 

yıl süre ile Malatya’da çalışmış ve Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkeyi 

içinde bulunduğu kötü sağlık koşullarından kurtarmak için uğraşan sağlık 

ordusunun içinde yerini almıştır. 

Bu çalışmada Dr Ömer Avni (Arıkan) Bey’in Malatya’da görev yaptığı 

(1926-1935) yıllar sırasında Malatya ilinin sağlık koşullarını ve o 

dönemde yapılanlar incelenmeye çalışılacaktır. 

 

DÜNYA’DAKİ GELENEKSEL TEDAVİ SİSTEMLERİNDEN 

ÖRNEKLER: GENEL BİR BAKIŞ 

Miray Arslan, Bilge Sözen Şahne, Sevgi Şar 

Tarih sahnesinde insanoğlunun var olmasıyla birlikte pek çok hastalık da 

var olmaya başlamıştır. Bu hastalıklara doğadan ve geçmişten gelen 

deneyimlerden faydalanarak çare aranması çabaları ise geleneksel tedavi 

yöntemlerini doğurmuştur. Halk hekimliği olarak da bilinen bu geleneksel 

tedavi yöntemleri toplumların kültürel yapıları, dini inanışları, felsefeleri 

ve tecrübelerinden şekillenmekte ve günümüz modern tıbbından 

farklılıklar göstermektedir. 

Geleneksel tedavi sitemleri, kendilerine özgü felsefeleri ve buna bağlı 

tedavi yöntemleri bulundurmalarından dolayı alternatif ve tamamlayıcı 

tedavilerden ayrılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalıkları 

teşhis ve tedavi veya sağlığı korumaya yönelik bitki, hayvan ve mineral 

temelli sağlık uygulamaları, yaklaşımları, bilgi ve inançları, ruhsal 

terapiler, el kullanılarak yapılan teknikler ve egzersizler bütünü olarak 
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tanımlanmakta olup, Dünya genelinde pek çok farklı geleneksel tedavi 

sistemi bulunmaktadır.  

Bu çalışma kapsamında, geleneksel tedavi sistemleri genel hatları ile ele 

alınacak ve Çin, Japonya, Malezya, Afrika gibi Dünya’nın çeşitli 

ülkelerindeki örneklere yer verilecektir. 

 

“KARA HEKİM:  KATRAN”IN ANTALYA VETERİNER 

HEKİMLİĞİ FOLKLORUNDA HAYVAN HASTALIKLARININ 

TEDAVİSİNDE KULLANIMI 

Ahmet Avcı, Rahşan Özen 

Anadolu’da medikal amaçlı katran elde edilmesine dair ilk bulguların 

Romalı hekim Dioscorides (MS I. yüzyıl) zamanına kadar uzandığı 

kaydedilmektedir. Anadolu’nun güney kısımlarında yetişen bazı ağaç 

türlerinden de katran elde edildiği ve bu katranın, hem tıbbi hem de 

veteriner hekimliği folkloru uygulamalarında kullanıldığı bilinmektedir. 

Bu araştırmada, Antalya yöresinde sedir (katran) ağacından  (Cedrus 

libani) elde edilen sarı katranın hayvan hastalıklarında kullanımı 

incelenmiş; yapılan taramalar sonucunda, bölgede “kara hekim” olarak 

adlandırılan katranın, hayvanlarda dış ve iç parazit mücadelesinde, 

çeşitli yaralanmalarda (ağız, tırnak, boynuz gibi), şap hastalığı, yılan 

sokması, apse ve ishal durumları ve arıların Varroa hastalığında tedavi 

amacıyla kullanıldığı saptanmıştır. Tedavi edici etkisinin, bileşimindeki 

yağ asitleri, esterleri, ketonları, alkolleri, fenolleri ve fenollerin metil 

eterlerinden kaynaklandığı bilgisinden yola çıkıldığında, katranın 

antiseptik, antiparaziter, sekonder enfeksiyonları önleyici ve 

antienflamatuar amaçlarla kullanımının rasyonel temellere dayandığı 

ileri sürülebilir.  

Sonuç olarak, Antalya ve yöresinde karşılaşılan veteriner hekimliği 

folkloruna ait bu uygulamaların, binlerce yıllık folklor geleneğinin 

devamı niteliğinde oldukları ve rasyonel folklorik uygulamalara güzel bir 

örnek oluşturdukları söylenebilir.  
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[“Antalya Halk Kültüründe Katran Elde Edilmesi ve Veteriner 

Hekimliğinde Kullanımı” adlı bitirme tez çalışmasının verilerinden 

faydalanılmıştır.] 

 

XV.  YÜZYIL TÜRKÇE TIP KİTABI  

YÂDİGÂR-I İBN-İ ŞERÎF’TE  

“HAYZ KANI ÇOKLUĞU” HASTALIĞI ve  

BU HASTALIĞA MODERN TIP AÇISINDAN BİR BAKIŞ 

Rabia Zehra Bakar, Elif Gültekin 

Modern bilim ve tıp anlayışının gelişmesinden önce kullanılan tıp 

kitapları, yazıldıkları dönemin tıp anlayışını ve tıbbi uygulamalarını 

anlamamızı sağlamaktadırlar. Tabip İbn-i Şerîf’in XV. yüzyılda yazdığı 

‘Yâdigâr’ isimli eseri de, hem yazıldığı dönemde hem de sonraki 

zamanlarda sıklıkla kullanılmış bir tıp kitabı olması sebebiyle bu anlamda 

çok önemli bir eserdir. Çalışmamızın amacı, Tabip İbn-i Şerîf’in Yâdigâr 

isimli kitapta “avretler hastalıgındandır” başlığı altında yer alan “hayz 

kanı çokluğu” durumuna yaklaşımı günümüz tıbbi yaklaşımları ile 

karşılaştırmaktır. 

 

ORTAÇAĞ’DA BATI AVRUPA’NIN DÖNÜM NOKTASI:  

VEBA SALGINI 

Belkıs Birden, Serap Şahinoğlu
 

İnsanoğlu tarih boyunca farklı salgın hastalıklarla karşılaşmıştır. Bu 

çalışmada, tarihin çeşitli dönemlerinde ortaya çıkan veba salgını, 

Ortaçağ’da Batı Avrupa özelinde ele alınmıştır. Tarihte büyük veba 

salgını olarak tanımlanan hastalığın ortaya çıkış nedenleri,  Avrupa’ya 

yayılışı ve salgından korunma yöntemleri üzerinde durularak, veba 

salgınının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri tartışılmıştır. 
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DIOSCORIDES’İN MATERIA MEDICA ESERİNDE  

KATARAKT TEDAVİSİ İÇİN ÖNERİLEN İLAÇLAR 

Hasan Basri Çakmak, Arif Hüdai Köken 

Roma İmparatorluğu’nun Kilikya bölgesinde, bugün ise Adana’nın Kozan 

ve Ceyhan ilçeleriyle Osmaniye’nin Kadirli ilçesinin kesiştiği bölgede, 

antik kaynaklarda adı Anazarbos, Anazarba veya Anazarbus olarak geçen 

bugünkü adıyla Anavarza’da MS I. yüzyılda yaşayan botanist Dioscorides, 

Roma ordusundayken de tıp alanında çalışmalar yapmıştır. Bu 

çalışmalarını kitap haline getirmiştir. Dioscorides’in eseri olan “De 

Materia Medica” antik çağın en önemli farmasötik kitapları arasında 

kabul edilmektedir. 

Bu eser 1500 yıl boyunca hem Doğu hem de Batı bilim çevrelerince 

farmasötik ve botanik dallarında referans eser olmuş, Süryanice, Farsça, 

Latince ve Arapça dillerine çevrilmiştir. Bu büyük eser beş kitaptan 

oluşmaktadır. Eserde bulunan bitkisel, hayvansal ve madensel drogların 

bulundukları yerler, tarifleri, tıbbi etkileri, kullanım şekilleri, yan etkileri, 

tıp ve tıp dışı kullanımları belirtilmiştir.  

Bu çalışmamızda Pedanius Dioscorides’in “De Materia Medica” adlı 

eserinde katarakt tedavisi için kullanımından söz edilen ilaçları ele 

alacağız.  

 

DÜNYANIN YAZILI İLK ŞAMANLIK BELGESİ ÜZERİNE 

Engin Çoruh, Gundolf Keil, İlter Uzel 

Büyük Sanat tarihçisi Mazhar İpşiroğlu çok güzel bir çalışma ile Üstat 

Mehmet Siyah Kalemin eseri olan albümü büyük bir itina ile hazırlamış 

ve değerlendirip sanatseverlerin hizmetine sunmuştur. Şamanlık ve Tıp 

tarihi açısından adı geçen eseri incelediğimiz zaman bu eserin Dünyanın 

kâğıt üstüne yazılmış olan, en eski şamanlık belgesi olduğunu derhal 

anlarız. Bu doküman aynı zamanda eski çağların düşüncesine göre dâhili 

hastalıkların sebebini açıklayan ve dâhili hastalıkların nasıl tedavi 
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edildiğini gösteren ilk yazılı belgesidir. Belgeleri aynı zamanda 

yaşadığımız çağda konferanslarda kullandığımız slayt gösterilerinin 

öncüsü olarak kabul edilebilir. 

Hemen hemen bütün tıp tarihçilerine göre insanoğlu ilk defa cerrahi 

müdahalelerde bulunmuş, doğuma yardımcı olmuş ve bu alanlarda 

kendisini yetiştirmeye başlamıştır. Ama dâhili hastalıkların teşhis ve 

tedavisinde aciz kalmıştır. Düşünce gücü ve beş duygudan başka imkânı 

olmayan insanlar dâhili hastalıkların kötü ruhlar tarafından ortaya 

çıkartıldığına inanmış böylelikle sihir ve büyünün hâkim olduğu bir 

düşünce tarzı yüzyıllar boyunca hastalıkların teşhis ve tedavisinde büyük 

bir rol oynamıştır. Bu felsefede cinlerin ve kötü ruhların, ruhuna girip 

oraya hâkim olarak ve yahut ruhunu çalarak insanı hastalandırdığı 

düşünülüyordu. Teşhis böyle olunca tedavi yöntemi de teşhise göre 

ayarlanıyor, tedavinin içerisine büyü ve sihir giriyor, bütün bunların yanı 

sıra bitki ve hayvanlardan elde edilen ilaçlar tedaviye yardımcı oluyordu. 

O zamanın insanları içinde yaşadıkları devrin rahip-tıp adamına 

inandıkları için hastanın iyileşmesinde telkin ve herbal droglar büyük rol 

oynuyordu. Elbette insanın ruhu kötü ruhlar tarafından çalındığı için 

ruhlar âlemine gidip insanın ruhunu çalan demonun bulunması 

gerekiyordu. Bunu yapabilecek insan ise şamandı. 

Göstereceğimiz resim-belgeler bu teoriyi tam olarak ispatlayan ve 

açıklığa kavuşturan dokümanlardır. Resimler İstanbul Topkapı Sarayı 

Müzesi’nde bulunuyor. Belgeler “Fatih Albümü” adı altında sarayın 

hazine bölümüne kayıtlı.  Resimlerin üzerine yapan sanatçının adı “Kârı 

Üstad Mehmet Siyah Kalem’in işi” diye yazılmış. Resimler Yavuz Sultan 

Selim’in 1514 de İran’a yapmış olduğu seferde savaş ganimeti olarak 

İstanbul’a getirilmiş. Ne zaman yapıldıkları belli değil.  

Resimleri tıpkıbasımla dünyaya tanıtan Mazhar İpşiroğlu çok güzel bir 

araştırma yapmış. Deneyimli ve çok bilgili bir sanat tarihçisi olarak, sanat 

tarihi açısından resimler en ufak detaylarına kadar incelenmiş. Belgelerin 

Sanat tarihi açısından çok güzel ve detaylı olarak incelenmesine rağmen 
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olaya tıp tarihi ve şamanlık açısından baktığımızda değişik bir tablo ile 

karşılaşıyoruz. Resimler rulo üzerine yapılmış. Ortaçağ’da ve öncesinde 

Orta Asya’da kervansaraylarda hikâye anlatımının çok revaçta olduğu 

bilinen bir gerçek. Hikâye anlatanların dinleyicileri daha da 

etkileyebilmek için rulo üzerine hikâye ile ilgili resimler yaptıkları 

ihtimali büyük. Resimlerin kullanılış tekniğine bakarsak bu tekniğin 

dünya üzerinde kullanılan ilk slayt gösterisi olduğunu kolaylıkla 

görebiliyoruz. 

 

ŞAMANİZM’DE  

HASTALIK KAVRAMI ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

Müge Demir 

Kökenleri tam olarak bilinmeyen Şamanizm, dünyanın pek çok ülkesinde 

kendini gösteren, evreni ve yaşamı anlamlandırmak için, insan tarafından 

oluşturulmuş büyük bir sistemdir. Şamanizm’de insan ve tanrılar arasında 

özel bir bağ vardır. Bu dünyada meydana gelen iklimsel, ekonomik ve 

biyolojik tüm sorunlar aslında ruhlar dünyasının birer müdahalesi olarak 

görülmektedir.  

Şamanizm bağlamında evreni anlamlandırma doğası gereği sağlık ve 

hastalık kavramlarını gündeme getirir. Bu bildiride üç nokta üzerinde 

durulacaktır. Birinci olarak Şamanizm’in sağlık ve hastalığı nasıl 

tanımladığı açıklanacaktır. İkinci olarak ise tedavi yaklaşımlarından 

bahsedilecektir. Son olarak da alanda yapılmış tezler ışığında, 

Şamanizm’in günümüzde Anadolu’daki izlerine bakılacaktır. Kadim bir 

yapı olan Şamanizm’i anlamak, günümüzde bilimsel dayanakları 

olmadığı için ciddiye alınmayan, ancak hasta bireylerin istismarına yol 

açabilecek tedavi uygulamalarının da anlaşılmasını sağlayabilir. Bu 

sayede sağlık çalışanı ve hastaların arasında yaşanabilecek çatışmaların 

azaltılması için bir adım atılmış olabilir.  
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ANATOMİYE ADANMIŞ BİR BEDEN: CAVİT CAV 

Mehmet Demirci, Serap Şahinoğlu
 

Anatomi,  insanların binlerce yıldır ilgi duyduğu bir bilim dalı ve tıp 

eğitiminin de olmazsa olmazıdır. Aynı zamanda diseksiyon da anatomi 

eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan cesetleri üzerinde bilinen ilk 

diseksiyon,  yaklaşık MÖ IV. yüzyılda Herophilus tarafından yapılmıştır. 

Geçmişten günümüze diseksiyon masalarındaki ölüler sıklıkla idam 

mahkumları, esirler ya da sahipsiz insanlar gibi toplumun gözden 

çıkardığı insanların cesetleridir. İşte tam bu noktada toplumda saygı 

gördüğü ve bir ailesi olduğu halde kendi isteğiyle, tıp fakültesi 

öğrencilerinin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla, bedenini 

bağışlayan Cavit Cav, farklı bir duruş sergilediği için önem 

kazanmaktadır.  

Cavit Cav kendisini bisiklet sporuna adayan başarılı bir sporcudur. 1924 

Paris Olimpiyatları’na katılan ilk milli bisikletçilerimizdendir. Bisiklet 

sporunda ilk İstanbul ve Türkiye Şampiyonluklarını kazanmıştır. Sayısız 

başarılarla dolu sporculuk kariyerinden sonra iş hayatında da çok başarılı 

ve saygın birisi olmuştur. Türkiye’de ilk çocuk bisikletini, ilk yetişkin 

bisikletini, ilk çocuk arabasını, ilk çöp arabasını ve ilk tekerlekli 

sandalyeyi de o üretmiştir. Ölmeden önce bedenini Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesine bağışlamıştır. İskeleti kendi isteği üzerine hala Anatomi 

Anabilim Dalı laboratuarında eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Şüphesiz ki 

Cavit Cav gerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tarihi gerekse Türk 

Tıp Tarihi açısından örnek bir kişiliktir. Biz bu çalışmamızda bedenini 

Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimi için bağışlayan eski sporcu ve iş 

adamı Cavit Cav’ı tanımayı ve onun diseksiyon tarihine katkılarını 

tanıtmayı amaçladık.  
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DOÇENT DOKTOR MUSTAFA KARATEPE’NİN ANISINA 

Gülten Dinç 

Değerli meslektaşımız Doç Dr Mustafa Karatepe’yi 2 Ağustos 2014 

tarihinde genç yaşta kaybettik.  

Antalya'nın Serik ilçesinde 8 Şubat 1965’te doğan Mustafa Karatepe 

1981'de Denizli Lisesi'nden, 1987'de İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 

mezun oldu. Mecburi hizmet ve askerlik görevlerinin ardından Denizli'de 

pratisyen hekim olarak görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında Pamukkale 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalıştı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi, 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı’nda 

başladığı Doktora eğitimini Prof Dr. Mebrure Değer’in danışmanlığında 

hazırladığı “I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Tifüsle Mücadele” 

başlıklı tezini vererek 1999’da tamamladı. Pamukkale Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda 1999-2001 yılları 

arasında Araştırma Görevlisi, 2001-2011 yılları arasında Yard Doç 

kadrolarında çalıştı. 2011’de Doçent unvanı aldı. 2001 yılından, yaşamını 

yitirdiği 2 Ağustos 2014 tarihine kadar Pamukkale Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nde Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev 

yaptı. Evli ve bir çocuk babası olan Doç Dr Mustafa Karatepe’nin ulusal 

ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok çalışması vardır.  

Alanımıza büyük emeği geçen sevgili arkadaşımız Doç Dr Mustafa 

Karatepe’yi anmak amacıyla hazırladığımız konuşmamızda onun tıp 

tarihi ve etik alanına yaptığı katkıları ortaya koymaya çalışacağız.  

 

KÖRLER BELDESİ’NDE TRAHOMLA SAVAŞ 

Gülten Dinç 

Trahom, ülkemiz tıp tarihi açısından önemli bir halk sağlığı sorununa yol 

açan bulaşıcı bir göz hastalığıdır. Birinci Dünya Savaşı’na kadar özellikle 

Güneydoğu Anadolu’da endemik olarak görülen trahom, harpler sırasında 

yurdun her yerine yayılır ve daha çok insanda körlüğe neden olur. 
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Trahom ile mücadele ilk kez Cumhuriyet döneminden itibaren gündeme 

gelir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Sağlık Bakanı olan Prof Dr Refik 

Saydam doğru bir teşhisle, ülkenin sağlık alanındaki gereksinimlerini 

belirlemek için yaptığı listeye diğer bulaşıcı hastalıkların yanı sıra trahom 

ile mücadeleyi de koyar. Çünkü ülkede 1923 yılında üç milyon trahomlu 

hasta vardır. Böylece Sağlık Bakanlığı ve Hıfzıssıhha Dairesi eliyle, 

bulaşıcı ve salgın hastalıklardan; sıtma, verem, frengi ve trahom gibi 

hastalıkları ortadan kaldırmak için büyük bir mücadele başlatılır.  

1925 yılında 981 numaralı “Trahomla Savaş Kanunu” çıkarılır, ardından 

özellikle ve öncelikle “Körler Beldesi” olarak anılan Adıyaman ve 

Malatya’da olmak üzere doğu ve güneydoğu illerimizde geniş bir 

örgütlenme ile trahom savaşı başlatılır. Trahomlu çocuklar için okullar 

açılır. Halkın eğitimi için büyük çaba sarf edilir. 

Bildiride Cumhuriyet döneminde Malatya ve Adıyaman’da yapılan 

trahomla savaş faaliyetleri irdelenecektir. 

 

XVIII. YÜZYILDA YAZILMIŞ BİR TIP METNİ: “NETÎCETÜ’L-

FİKRİYYE FÎ TEDBÎR-İ VELÂDETİ’L-BİKRİYYE” 

Şaziye Dinçer Bahadır 

Bir toplumun gelişmişlik düzeyini gösteren önemli ölçülerden biri de 

bilime ve bilimsel üretime verilen değerdir. Büyük bir imparatorluk kuran 

Osmanlılar sanat, edebiyatın yanısıra bilimsel alanda da üretimi ve 

gelişmeyi desteklemişlerdir. Osmanlı sarayı, seçkin edebiyatçıları, 

sanatkarları ve bilim adamlarını himaye etmiştir. Bu kişilerin bilgi ve 

birikimlerinden yararlanılmış ve bu kişiler uzmanlıklarına göre 

görevlendirilmişlerdir. Osmanlı toplumundaki bu önemli görevlilerden bir 

tanesi de hekimbaşılardır. Hekimbaşılar, tabip olarak hastalıkları tedavi 

ettikleri gibi bilimsel çalışmalarda da bulunmuşlardır. 

Tıp ile ilgili verilen ilk eserler Eski Anadolu Türkçesi Dönemi’ne (XIII. - 

XV. yüzyıl) aittir. Bu döneme ait eserler, sade bir dille yazılmış olup pek 



IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri 

Malatya 10-13 Haziran 2015 

 

  
29 

çok Türkçe tıp terimi içerirler. Osmanlı İmparatorluğu’nda XV. yüzyıl 

sonrasında verilen eserlerde dil ağırlaşmış ve eserler daha çok Arapça ve 

Farsça sözcük içerir olmuştur. Bu husus, bu dönem eserlerinin 

çalışılmasını güçleştirmektedir. 

Netîcetü’l-Fikriyye fî Tedbîr-i Velâdeti’l-Bikriyye, XVIII. yüzyılda 

geleneksel Osmanlı tıbbının son temsilcilerinden olan Gevrekzâde Hâfız 

Hasan Efendi tarafından kaleme alınan, kadın ve çocuk hastalıklarıyla 

ilgili bir eserdir. Bu eser, tıp tarihinde kadın ve çocuk hastalıkları 

konusundaki ikinci önemli eser olma özelliğini de taşımaktadır. Eser bir 

giriş, iki bölüm ve bir sonuç kısmından oluşmaktadır. Giriş bölümünde 

bekaret konusu, birinci bölümde; anne ve çocuğun durumu, hamilelik 

belirtileri, doğacak çocuğun cinsiyetinin belirtileri, aş erme ve tedbirleri, 

annenin hastalıkları ve çocuk düşürme, ikinci bölümde; doğumun kolay 

ve zor olması, doğum sonrası uygulanacak tedbirler, süt verme ve sütten 

kesme, çocuk ve müzik, sonuç bölümünde ise bebeğin gelişim dönemleri, 

nazar, bağırsak kurtları, çocuğun çiçek ve kızamık çıkarması gibi konular 

ele alınmıştır.  

Tanıtmaya çalışacağımız eserle ilgili gerek tıp tarihiyle ilgili kitaplarda 

gerekse yayınlanan makalelerde benzer bilgiler tekrar edilmiştir. Eserin 

kendisi okunduğunda verilen bilgilerin eksik kimi zaman da yanlış olduğu 

göze çarpmaktadır. Bildirimizde eser ve içeriğine dair bilgiler verilerek 

böylelikle tıp tarihi açısından önemli olan bu eserin tanıtılması 

sağlanacaktır. 

 

CUMHURİYETİN İLK YILLARINA AİT BİR ORTAOKUL DERS 

KİTABI: HARUN REŞİT KOCACAN’IN “HIFZISSIHHA”SI 

Zehra Edisan, Selim Kadıoğlu 

Hıfzıssıhha sağlıklı yaşamak için yapılması gerekenlerin bütününü ifade 

eden bir kavramdır. Bireyleri ve toplumu yakından ilgilendiren hayati bir 

konu olarak tarih boyunca önemli kabul edilmiş, bu nedenle sadece 
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sağlıkla ilgili eğitim programlarında değil ortaöğretim müfredatlarında da 

yer almıştır.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında hıfzıssıhha, ilkokul, ortaokul, lise ve 

üniversite düzeyinde ders olarak okutulmuş; bu eğitim için telif ve 

tercüme birçok eserden yararlanılmıştır. Eğitimci Harun Reşit Kocacan’ın 

(1877-1954) “Hıfzıssıhha” isimli kitabı bunlardan biridir. Kanaat 

Kütüphanesi tarafından 1929-1930’da yayımlanan bu kitap ortaokulların 

üçüncü sınıflarına ve öğretmen okullarına hitap etmektedir.  

Çalışmamızın amacı sağlık alanında eser vermiş bir eğitimci olan Harun 

Reşit Kocacan’ı ve onun “Hıfzıssıhha” isimli kitabını tanıtmaktır. 

 

DUVARDAKİ TANRIÇA: REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA 

ENSTİTÜSÜ’NDEKİ HYGIEIA RÖLYEFİ 

Hasan Erbay, Selim Kadıoğlu 

En belirgin özelliği klasik Osmanlı yapılarında görülen mimari öğeleri ve 

süslemeleri kullanmak olan Birinci Ulusal Mimarlık Akımı'nın hüküm 

sürdüğü 1920 ile 1930 yılları arasında Ankara'da pek çok bina inşa 

edilmiştir. Söz konusu akımın ve genel olarak anılan dönemin 

karakteristik özelliği modernizm etkisinin hem mimari öğelerde hem de 

süslemelerde kendini göstermesidir. Bir başka anlatımla yapılar yeni 

devletin ideallerini ifade etmekte; sosyokültürel modernleşme düşüncesini 

yansıtmaktadır. 

Yukarıdaki genel saptamalar, erken cumhuriyet döneminin temel sağlık 

sorunlarına odaklanma düşüncesinin bir ürünü olan Hıfzıssıhha Enstitüsü 

için de geçerlidir. Enstitü 1927-1929 ile 1929-1932 yılları arasında iki 

aşamalı olarak inşa edilmiştir. İlk aşamanın mimarı, projeleri arasında 

sağlık bakanlığı binası da bulunan Avusturyalı mimar Theodor Jost'dur. 

Enstitünün aşı üretimi yapılan bakteriyoloji bölümü onun projesidir. 

İkinci aşamada ise bir başka Avusturyalı mimar olan Robert Oerley 
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devreye girmiş, enstitünün okul ve serum üretimi yapılan merkez binasını 

tasarlamıştır. 

Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün bakteriyoloji binasının girişinde dikkate değer 

bir süsleme örneği bulunmakta; demir ızgaradan yapılma ana kapının 

yukarısındaki rölyefte, Kadim Yunan panteonu hıfzıssıhha mabudesinin; 

hekim tanrı Asklepios'un kızı Hygieia'nın stilize bir figürü yer almaktadır. 

Enstitünün ambleminde de yer alan bu figür, hıfzıssıhha kavramının 

tarihçesine gönderme niteliği taşıma bakımından anlamlı olmanın yanı 

sıra genç cumhuriyetin Batı uygarlığıyla bütünleşme anlayışının 

göstergesi olma bakımından da dikkate değerdir. Rölyef zaman içinde 

yıpranan ve bulunduğu bölgedeki yeni çevre düzenlemeleri ile 

görünürlüğü azalan bina ile birlikte gözlerden ırak kalmış; üzerindeki 

figür ise “sağlık ve zindeliğin sembolü genç bir kadın olarak” anılır hale 

gelmiştir. 

Çalışmamızın amacı duvardaki unutulmuş tanrıçayı gündeme taşımak; 

tarihçesini ortaya koymak ve yansıttığı anlayışları, uyandırdığı 

çağrışımları tartışmaya açmaktır. 

 

MALATYA MEMLEKET HASTANESİ 

Nermin Ersoy 

Arşiv belgelerine göre, 1892 yılındaki Devlet Salnamesi ile Elazığ-

Mamuret-ül Aziz vilayetine bağlanmış olan Malatya’da 1836 yılında 

askerler için bir hastane bulunmaktadır. Stratejik bir noktada bulunan 

Malatya’da insan hareketleri nedeniyle sivil halkın sağlık hizmetlerine 

ihtiyaçları çoğunlukla azınlıklar tarafından kurulmuş olan hastane ya da 

dispanserlerde giderilmekteyken, 1897 tarihli belgeden Malatya’da 

ahalinin yardımlarıyla Gureba Hastanesi’nin yapıldığı, gariplere mahsus 

olarak inşa ve ikmal olunan bu hastaneye padişahın adının verilmesi 

istendiği anlaşılmaktadır. 



IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri 

Malatya 10-13 Haziran 2015 

 

  
32 

Anadolu’yu tehdit eden her salgından etkilenmiş olan Malatya’da trahom 

salgını nedeniyle 1920’lerde 10 yataklı bir Trahom Hastanesi açılmıştır. 

1925 yılında ise sınırlı yatak sayısı ve donanımı nedeniyle Gureba 

Hastanesi yerini 50 yataklı bir Memleket Hastanesine bırakmıştır.  Bu 

nedenle yeni bir Memleket Hastanesi yapımına karar verilmiş, bu hastane 

inşaatını 14 Kasım 1937 tarihinde Malatya’yı ziyaret eden Mustafa 

Kemal Atatürk tarafından incelemiştir. 

 

TÜRKLERDE TAŞLA İLGİLİ İNANÇLAR ve ŞİFALI TAŞLAR 

Tuğba Gencer, İbrahim Başağaoğlu 

Tarih boyunca değerli ve yarı değerli taşların renkleri, parlaklığı, şekli ve 

yapısı  insanoğlunun her zaman ilgisini çekmiştir. Ayrıca korkuları 

giderdiği, dilekleri gerçekleştirdiği ve hastalıklara çare olduğu 

düşünülmüştür. Bu taşlara kimi zaman kutsiyet atfedilirken, kimi zaman 

da değişik şekiller verilerek tabiatüstü değerler yüklenmiştir.     

Taşların insana yararları, koruyucu hekimlikten tedavi edici hekimliğe 

kadar uzamış; tedavi edici yönü psikolojik rahatsızlıklardan fiziksel 

hastalıklara kadar hemen her kültürde geniş bir yelpazeye yayılmıştır. 

Öyle ki, taşların tıpta kullanılışlarını ve bunlara ilişkin inanışları ortaya 

koyan eserler kaleme alınmış, panzehir olarak kullanımı üzerinde bilhassa 

durulmuştur.  

Taşlar; doğumu kolaylaştırmak, mide ve baş ağrısından kurtulmak, çocuk 

sahibi olmak, diş ağrısını gidermek, göz hastalıkları ve sıtmayı tedavi 

etmek gibi çeşitli hastalıklarda kullanılmıştır. Aynı zamanda büyü 

yapmak için kullanılarak, insanların çok farklı amaçlarına hizmet etmiştir.  

Eski Mısır ve Roma’da belirli taşların tılsımlı olduğuna inanılmış ve bu 

taşları üzerinde taşımak gelenek olmuştur. Doğu tıbbında da taşlar 

kendilerine yer bulmuş, insanda bulunan yedi ana enerji merkezinin 

(şakra) ayrı renkleri ve her birinin etkili taşları olduğuna inanılmıştır. 
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Çalışmamız şifa ve tedavi amacıyla kullanılan taşlarla sınırlandırılıp, bu 

taşların özellikleri, kullanım şekilleri ve bazı bölgelerimizdeki taşlara dair 

inançlar örneklerle açıklanmıştır.   

 

TIP ve ECZACILIĞIN SEMBOLÜ YILAN FİGÜRÜNÜN  

EKSLİBRİSTEKİ YANSIMALARI 

Savaş Volkan Genç, Halil Tekiner 

Ekslibris ya da Türkçe karşılığı ile kitap etiketi, kitapların iç kapaklarına 

yapıştırılan ve üzerinde kitap sahibinin isminin yer aldığı küçük boyutlu 

sanatsal ve dekoratif tasarımları ifade etmektedir. Bugün dünyanın birçok 

dilinde aynı şekilde kullanılmakta olan bu söz etimolojik olarak Latince 

“ex” ve “libris” kelimelerinden gelmekte olup Türkçeye “kitaplarından” 

veya “kütüphanesinden” şeklinde çevrilebilir. Bilinen en eski kitap 

mülkiyet kaydı örneğine Antik Mısır’da Firavun III. Amenhotep 

zamanında rastlanmakla birlikte ekslibrisin bugünkü anlamdaki ilk örneği 

XV. yüzyılda Almanya’da ortaya çıkmıştır. O tarihlerde az sayıdaki basılı 

kitaba sadece varlıklı kimseler tarafından sahip olunabilmesi nedeniyle 

ekslibrisler kısa süre içinde asaletin sembolü haline gelmiş ve ekslibris 

tasarımlarında aile isimlerinin yanı sıra özlü sözler, işaret veya armalar 

kullanılmaya başlamıştır. Sonraki yüzyıllarda diğer kütüphane sahipleri 

arasında da ekslibris kültürü gelişip yaygınlaşmıştır. Ekslibrislerde 

tasarımı güzelleştirmek için kullanılan semboller arasında hayvan 

figürleri başı çekmektedir. Bu makalede tıp ve eczacılığın sembolü olan 

yılan figürünün ekslibrislerdeki yansıması farklı ülkelere ait ekslibris 

örnekleri ile birlikte ele alınmaktadır. 

 

YARA BAKIMINDA BAL KULLANIMI 

Zehra Göçmen Baykara, Mukadder Gün 

Yara, doku bütünlüğünün bozulması durumudur.  Birçok nedene bağlı 

olarak farklı tiplerde ve derecelerde ortaya çıkan yara olgusu sağlık 
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çalışanlarının çözmeleri gereken önemli bir problemdir. Bu problem 

günümüzde sağlık ödemelerini de önemli oranda etkilemektedir.  

Günümüzde yara tedavi ve bakım yöntemleri her geçen gün çok farklı 

boyutlarda ele alınmaktadır. 

Bal,  yüzyıllardır geleneksel tıp uygulamalarında kullanılmış olup, 

günümüzde de modern tıbbın yara bakımda kullandığı ürünlerden biridir. 

Uzun yıllar çok farklı amaçlar için kullanılmış olmakla birlikte bal; 

yarada anti bakteriyel, yara iyileşmesini hızlandırıcı etkisi nedeniyle 

günümüzde yara tedavisi ve bakımında aktif olarak kullanılan alternatif 

bir ürün konumundadır. 

Bu sunumda balın farklı dönemlerde yarada kullanımına ilişkin örneklere 

yer verilecektir. 

 

Dr RATİP KAZANCIGİL’İN ANILARINDAN: 1920-1940 YILLARI 

ARASINDA MALATYA’DA SAĞLIK ve SOSYAL YAŞAM 

Nilifer Gökçe 

Malatya’da 1920 yılında doğan Dr Ratip Kazancıgil, ilk ve orta 

öğretimini bu şehirde yapmıştır. Yurtlu öğrenci olarak girdiği İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1943 yılında mezun olmuştur. Aydın’da 

“Aydın Sıtma Savaş Bölgesi Merkez Şubesi Tabibi” adayı olarak 

başladığı hekimlik hayatını Edirne’de sürdürmüştür. Trakya Sıtma 

Mücadele Reisi, Trakya Sıtma Savaş Bölgesi Başkanlığı, Edirne Sıtma 

Savaş Bölgeler Gurubu Başkanlığı, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü yapmıştır. 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nın ve 

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nin de 

kurucusudur. 

Dr Ratip Kazancıgil 2009 ve 2015 yıllarında yaptığımız iki ayrı söyleşide 

büyüdüğü bu şehrin sağlık ve sosyal yaşamı hakkında da bilgi vermiştir. 

Bu bilgilerin ışığında Malatya’da bilimsel hekimliğin yanı sıra halk 

hekimliğinin de bulunduğunu söyleyebiliriz. 
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Kazancıgil ayrıca, Cumhuriyetin ilk yıllarında Malatya’da bir hastane, bir 

dispanser ve bir doğum evinin bulunduğunu söylemektedir. Hekim-hasta 

ilişkisinden de bahsetmektedir. Malatya’daki sosyal yaşamın 

cumhuriyetle birlikte nasıl değiştiğini anlatmaktadır. 

 

XV.  YÜZYIL TÜRKÇE TIP KİTABI  

YÂDİGÂR-I İBN-İ ŞERÎF’TE  

“RAHMİN AŞAĞI İNİP KAPANMASI” HASTALIĞI ve  

BU HASTALIĞA MODERN TIP AÇISINDAN BİR BAKIŞ 

Elif Gültekin, Rabia Zehra Bakar 

Modern bilim ve tıp anlayışının gelişmesinden önce kullanılan tıp 

kitapları, yazıldıkları dönemin tıp anlayışını ve tıbbi uygulamalarını 

anlamamızı sağlamaktadırlar. Tabip İbn-i Şerîf’in XV. yüzyılda yazdığı 

“Yâdigâr” isimli eseri de, hem yazıldığı dönemde hem de sonraki 

zamanlarda sıklıkla kullanılmış bir tıp kitabı olması sebebiyle bu anlamda 

çok önemli bir eserdir. Çalışmamızın amacı, Yâdigâr isimli kitapta 

“avretler hastalıgındandır” başlığı altında yer alan “rahmin aşagı inip 

kapanması” hastalığına yaklaşımı, günümüz tıbbi yaklaşımı ile 

karşılaştırmaktır. 

 

MAĞARA’DAN TEDAVİ ODASINA UZANAN YOLCULUK:  

TUZUN TEDAVİDE KULLANIM SERÜVENİ 

Mukadder Gün 

Kaya tuzu, temel tuz kaynaklarından biri olup canlıların yaşamında 

önemli bir yer tutmaktadır. Antik Ege ve Roma Uygarlıkları döneminden 

günümüze dek kaya tuzu mağaraları başta solunum sistemi hastalıkları 

olmak üzere hastalık tedavisinde kullanılagelmiştir. Yüzyıllarca bu 

mağaralarda tedavilerin gerçekleşmesinde eşeklerin taşıma gücünden 

kolaylaştırıcı olarak yararlanılmaktaydı. MÖ döneme ait olduğu bilinen 

Hintli yazıtlarda askerlerin tedavisinde tuzdan yararlanıldığından söz 
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edilmektedir. Bilinen çekinceleri nedeniyle günümüzde tuz; doğal tuz 

mağarası koşullarını taşıyan özel olarak düzenlenmiş odalarda alternatif 

bir tedavi yöntemi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Tuzla tedavi; 

mağaranın doğal ortamındaki hava kalitesi, iklim ve radyasyon etkisiyle 

oluşmaktadır. Isı, nem miktarı ve hayati elementler de tedavinin gücünü 

etkilemektedir. Günümüzde tuz-terapi özellikle Doğu Avrupa ve 

Rusya’da alternatif bir tedavi yöntemi olarak yaygın biçimde 

kullanılmaktadır.  

 

ORTAK TÜRK HALKLARINDA İNANÇLAR 

(AL KARISI, ŞEŞE, QARABASDI) 

Nubar Hakimova 

Makalede ortak türk halklarında tören ve inançlarla ilgili bilgi verilir. 

Alarvadı, Sese, Qarabasdı gibi mitolojik varlıkların karakteristik 

özellikleri aşkarlanıb yüze çıkarılır, zahı kadının ve bebeğin kötü 

ruhlardan korunması ile ilgili inançlar ortaya çıkarılır. Ayrıca makalede 

halk arasında icra edilen bir çok ayinlerin fonksiyonu aşkarlanır. 

 

SUYUN TERAPÖTİK ETKİSİ İLE TARİH İÇİNDEKİ YERİ 

Özge İpek, Fatih Özden, Banu Bayar, Kılıçhan Bayar 

Suyun bir tedavi aracı olarak kullanılması neredeyse tıbbın kendisi kadar 

eskidir. Su insan vücudu, zihni ve ruhu için muazzam bir şifa 

potansiyeline sahiptir. Yaşamın kaynağı olan su insanların arınması ve 

gücün artırılması amacıyla kullanılmıştır. Bu konuda bilinen ilk kayıtlar 

MÖ 2400 yılına kadar gitmektedir. Tarih boyunca Mısırlılar, Asurlular 

Çinliler ve Japonlar gibi pek çok kültürde su çeşitli hastalıkları tedavi 

etmek amacıyla kullanılmıştır. Cin, şeytan, kötü ruh ve benzeri etkiler 

nedeniyle oluştuğuna inandıkları hastalıklardan kurtulmak için suyu 

kullanabilecekleri bir yöntem olarak saymışlardır. Hipokrat yazılarında 

suya kapsamlı bir şekilde yer vermiştir. Banyoların ağrıyı rahatlatıcı 
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etkisinin yanı sıra göğüste sekresyonu kestiğini, ekspektorasyonu teşvik 

ettiğini, solunumu geliştirdiğini, burunu nemlendirdiğini, başı 

hafiflettiğini, eklemleri ve cildi rahatlattığını belirtmiştir. Helen Uygarlığı 

MÖ 500’lü yıllarda mistizmden uzaklaşarak yavaş yavaş suyu sağlık 

amacıyla kullanmaya başlamıştır. St Moritz’de MÖ 2000 yıllarına ait 

kaplıcalar bulunmuştur. Etiler ve Friglere ait kalıntılar da Anadolu’daki 

kaplıca örneklerindendir. Kaplıca tedavisine ilk bilimsel görüşü 

Yunanlılar kazandırmıştır. Romalılar Yunanlıların hamam modelini 

geliştirmişler ve sıcak, soğuk, ılık sulu banyoların bulunduğu büyük 

hamamlar inşa etmişlerdir. Özellikle sporcularda meydana gelen 

yaralanmaları, romatizmal hastalıkları, felçli hastaları tedavi amacı güden 

bu yerler ayrıca sosyal tesis olarak kullanılmıştır. XVI. yüzyıl 

İngiltere’sinde Kral Henry hastalıkların tedavisinde suyun kullanımına 

işaret etmiştir. Sir John Flayer 1967 yılında “Sıcak ve Soğuk Banyoların 

Hatalı ve Doğru Kullanımı” adlı bir kitap yayınlamış ve bu bilimsel yayın 

su içi tedavinin başlangıcı sayılmıştır. Avusturyalı profesör Winter Witz 

1800’lü yılların sonlarında su ile ilgili ilk bilimsel okulu kurmuştur. Su içi 

egzersizler burada yapılan çalışmalarla kullanıma girmiştir. 1910’lu 

yıllardan itibaren aktif-pasif hareketlerin eklenmesiyle su içi tedavi bir 

rehabilitasyon tedavisi haline gelmeye başlamış ve “Akuatik 

Rehabilitasyon” terimi kullanılmaya başlamıştır.  

 

STED’İN ÖYKÜSÜ 

M Cumhur İzgi, Mustafa Çoban 

Temel insan hakkı olan yaşam hakkının sağlanmasının ana 

bileşenlerinden birisi sağlık hakkının elde edilebilmesidir. Bu ise büyük 

ölçüde koruyucu sağlık hizmetlerinin nitelikli, sürekli ve ulaşılabilir 

olarak örgütlenmesine bağlıdır. Basamaklandırılmış sağlık hizmeti 

anlayışında, birinci basamak sağlık hizmetleri, söz konusu koruyucu 

sağlık hizmetlerinin ana sağlayıcısıdır.  
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Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren artan teknolojinin 

karşılıklı etkileşiminin bilimsel bilgi birikiminde yarattığı olumlu etki, tıp 

eğitimini dinamik hale getirmiştir. İyi hekimlik için bu dinamizmin sağlık 

hizmeti sunucuları tarafından takip edilmesinin zorunluluğu, mezuniyet 

sonrası da eğitim gereksinimini her geçen gün artırmaktadır. Söz konusu 

gereksinimin karşılanmasını sağlayan bileşenlerden birisi de alana 

yönelik süreli yayınların varlığıdır. 

Türk Tabipleri Birliği bu amaç doğrultusunda, yasasının kendisine verdiği 

görev kapsamında, birinci basamağa yönelik süreli yayın gereksinimini 

1992 yılında yayın hayatına başlayan STED (Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi) 

ile karşılamayı hedeflemiştir.  

Derginin bu amaç doğrultusunda başlayan ve günümüzde iki aylık 

periyotlarla sürdürülen yayın hayatı bugüne kadar aralıksız olarak devam 

etmektedir. Bilimsel niteliğini TÜBİTAK Türk Tıp Dizini’ne girerek 

güçlendiren söz konusu dergi, alanda tek olmasıyla da farklı bir anlam 

kazanmaktadır.  

Bu çalışmada, tüm bu özellikleri nedeniyle tıp tarihi sayfalarındaki yerini 

alması gerektiği düşünülen dergi, genel yapısıyla ve son on yıl içinde ele 

aldığı konu başlıklarıyla ve süreç içindeki değişimleriyle 

değerlendirilmiştir.  

 

 DİŞ HEKİMLİĞİNİN TRANSKÜLTÜREL MOTİFLERİ:  

DİŞ PERİSİ-DİŞ FARESİ 

Funda Kadıoğlu 

Bir çocuğun süt dentisyondan erken karma dentisyona geçerken süt 

dişlerini kaybetmesi biyolojik olmanın yanı sıra, 20 adet organın 

yitirilmesi açısından ilginç ve travmatik bir süreçtir. Mutilasyon kaygısını 

beraberinde getiren bu süreç, vücuttaki herhangi bir başka organ için söz 

konusu değildir ve dişlerin folklorik ritüellere konu olmasını olanaklı 

kılmaktadır.  
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Diş hekimliğinin bir folklorik motifi olarak karşımıza çıkan Diş Perisi, 

muhtemelen böylesi travmatik bir sürecin atlatılmasını kolaylaştırmak 

üzere kurgulanmış bir fantastik öğedir.  Amerikan folklorunda 1900’lerin 

başından beri var olagelen Diş Perisi’nin kökleri aslında Avrupa 

folkloruna uzanmaktadır. Kültür tarihçilerine göre başlangıçta, düşen süt 

dişleri cadılar tarafından lanetlenip çocuğa zarar verilmesini önlemek 

üzere toprağa saklanırken, günümüze gelindikçe Diş Perisi tarafından 

paraya ya da hediyeye dönüştürülsün diye yastıkların altına 

saklanmaktadır.   

Benzer bir görevi üstlenen Diş Faresi de birçok toplumda öne çıkan 

folklorik bir unsurdur. Örneğin İngiltere, Kanada, Avustralya ve 

Amerika’da Diş Perisi yaygınken, Fransa, İspanya ve Arjantin, 

Venezüella, Guatemala gibi Güney Amerika ülkelerinde yastığın altına 

konan süt dişlerini toplayıp yerlerine para veya şeker getiren Ratoncito 

Perez adında bir Diş Faresi’dir. 

Avrupa folklorunda doğan, Amerikan geleneklerinde varlık sürdüren ve 

1990’ların başından itibaren ülkemizde de boy gösteren bu fantastik/ticari 

olgunun günümüze dönük kazanımlarından biri de süt dişlerinin 

dökülmesinden kaynaklanan dental anksiyete üzerinde etkili olmasıdır. 

 

BİR LOKMAN HEKİM HİKAYESİ 

Funda Kadıoğlu 

Fikir ve isim babalığı Prof Dr İlter Uzel’e, dijital logosu ise Doç Dr Selim 

Kadıoğlu’na ait olan Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri 

etkinliğinin ilki, bundan 16 yıl önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı tarafından Adana’da gerçekleştirildi. 

Periyodu “iki yılda bir” olarak belirlenen ve kısa sürede geleneksel bir 

hale bürünen Lokman Hekim etkinliği sırayla Tarsus’ta, Urfa’da, 

Manisa’da, Denizli’de, Antakya’da, Mersin’de ve Gaziantep’te yapıldı. 

Yurdumuzun güney coğrafyasında yaşama geçirilen bu toplantıların bir 
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kısmı Harran, Celal Bayar, Pamukkale ve Mersin Üniversitelerinin ev 

sahipliği ile desteklendi. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Lokman Hekim 

Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri etkinliği Malatya’da İnönü 

Üniversitesi’nin ev sahipliği ile gerçekleştirilecektir.  

“Bir Lokman Hekim Hikâyesi” sunumu, etkinliğin müdavimleri ile ortak 

anıları anmayı, toplantıya emek verenleri tanıtmayı, aramızdan ayrılan 

katılımcılarımızı yâd etmeyi ve yeni kuşaklara bu önemli bilimsel 

etkinliğin kısa tarihçesini sunmayı amaçlamaktadır.  

 

SÜMERLERDE TIP ve KADININ STATÜSÜ 

Onur Naci Karahancı, Nükhet Örnek Büken 

Bilinen ilk yazılı kaynak kabul edilen Sümer kaynaklarına dayanarak tıp, 

sağlık anlayışı ve kadının toplum yaşamı ve görev paylaşımlarındaki 

yerini incelemeye ve tartışmaya çalışacağız. Sümer toplum yapısında ruh-

beden ilişkisi; hastalığın oluşumu, nedenleri, teşhis yöntemlerini 

incelediğim çalışmamda, bu döneme ait tablet reçetelerden, içeriklerinden 

ve tedavi yöntemlerinden bahsetmeye çalışacağız. Sümerlerde kaç çeşit 

hekimlik anlayışı olduğu, farkları, hekimlik-büyücülük ilişkisini sunmaya 

çalışacağız. Sağlıkla ilgili tanrıların genellikle kadın olarak 

tanımlanmasını, Sümerlerdeki cinsiyet kimliği anlayışını, sağaltmalarda 

inanç sistemlerinin yerini açıklamaya çalışacağız. 

 

HALK TEDAVİLERİNDEN SÜLÜK UYGULAMASI 

Mehmet Karataş 

Antik Mısır, Babil kayıtlarında sülükle yapılan tedaviler anlatılmaktadır. 

Atilla askerlerine "güçlü ve enerjik olmaları için" savaşlardan önce sülük 

uygulaması yaptırırdı. Kleopatra’nın çocuk sahibi olmak için "sülük 

tedavisi" uygulattığına dair kanıtlar vardır. 1800’lü yıllarda Avrupa’da ve 

Osmanlı’da sık kullanılan bir tedavi yöntemidir. Osmanlı’da padişahlar 
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ve üst düzey yöneticiler her yıl Mayıs ve Haziran aylarında kalp krizi ve 

felce karşı koruyucu etkisi olduğunu düşünerek sülük tedavisi 

yaptırırlardı. Avrupa’da 1970 yılından bu yana hastane ve kliniklerde 

uygulanmaktadır. Günümüzde Almanya’da hirudoterapi (sülük tedavisi) 

uygulaması yapan 300 kadar klinik mevcuttur. Amerika’da 2000 yılından 

bu yana FDA onaylı olarak hastane ve kliniklerde uygulanmaktadır. 

Türkiye’de “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” 

27 Ekim 2014’te Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, 

“insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama 

yöntemlerini belirlemek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve 

yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının 

çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir”. 

Bu yönetmelik çıkmadan önce halk arasında özellikle bu işle uğraşan 

insanlar tarafından uygulanan sülük uygulaması önemli halk 

tedavilerinden biriydi. Hukuki düzenleme ile bu tür uygulamaların artık 

sertifikalı hekimler tarafından yapılması öngörülmektedir. 

Belki de çok geç kalınmış bir mevzuat düzenlemesi ile karşı karşıyayız. 

Türkiye’de halk arasında birçok tedavi yöntemleri bulunmasına ve 

hastaların da bundan yarar görmesine rağmen ne modern tıp 

uygulayıcıları ne de yasa koyucuların bu konuya eğilmemesi birçok 

hastanın tıbbı uygulayanlar eliyle fayda görmesine engel olmuştur. 

 

CUMHURİYET SONRASI DÖNEMDE  

MALATYA’DA SAĞLIK HİZMETİ VEREN HASTANELER 

Turgay Karataş 

Cumhuriyet sonrası Malatya’da sağlık hizmeti vermiş hastanelerin 

tarihsel gelişimini araştırdık. Bu dönemde Malatya’da Temmuz 1894’de 

bir “Gureba Hastanesi” yaptırılmış ve bu hastane uzun süre hizmet 
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vermiştir. 1925 yılında ise genel sağlık hizmetleri veren 50 yataklı 

“Memleket Hastanesi” açılmıştır. Trahom salgınları nedeniyle aynı 

senede Malatya ve ilçeleri Adıyaman ve Besni’de birer Trahom hastanesi 

kurulmuştur. 

Temeli 1937’de Atatürk’ün ziyareti sırasında atılmış olan Malatya Devlet 

Hastanesi 1939 yılında 50 yatak kapasitesiyle hizmete başlamış, 

1958,1962 ve 1963 yıllarında ek binalar hizmete girmiştir. 

Şu anki Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü 1954 yılında 30 

yatak kapasiteli dispanser olarak hizmete başlamıştır. 29 Ekim 1966’da 

255 yatak kapasiteli yeni bina yapılmış ve Malatya SSK Hastanesi adı 

altında hizmete devam etmiştir. 1979 ve 1996’da yapılan ek binalarla 

yatak kapasitesi 516 olmuştur. Hastane 2005 yılında Sağlık Bakanlığı’na 

devredilmiş ve Malatya Beydağı Devlet Hastanesi adını almıştır. 

Malatya’nın Arapgir, Darende ve Hekimhan ilçelerinde 1996 yılında 30 

ile 50 yatak kapasiteli hastaneler hizmet vermekteydi. Sonraları hemen 

hemen tüm ilçelerinde Devlet Hastaneleri açılmıştır. 

İnönü üniversitesine bağlı Turgut Özal Tıp Merkezi 1995 yılında 600 

yatak ve yoğun bakım üniteleriyle hizmete girmiştir. 

Malatya’da 2005 yılından sonra Sağlıkta Dönüşüm Projesi çerçevesinde 

birçok özel hastane açılmış ve hizmet vermeye başlamıştır. 

Malatya Devlet Hastanesi yeni binası 2014 yılında hizmete girmiş, eski 

devlet hastanesi binası semt polikliniğine çevrilmiştir. Beydağı Kampüsü 

ise Kadın Doğum – Çocuk hastanesine dönüştürülmüş ve hizmete devam 

etmektedir. 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yetersiz gibi görünen sağlık hizmetlerinin 

günümüzde yeni modern hastanelerin açılması yanında özel sektöründe 

bu hizmetlere girmesiyle hizmet üst sınıra ulaşmıştır.  
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ORTAÇAĞDA BAZI SEYYAHLARA GÖRE MİSK 

Mehmet Kavak 

Ortaçağ’da farklı ülkeleri tanımak maksadıyla yolculuklara çıkan 

seyyahlar görüp işittiklerini seyahatname kitaplarında ele almıştır. Ticari 

kıymeti bulunan maddeler hakkında detaylı bilgiler aktarmışlardır. Bu 

eserlerde tarih boyunca kıymetli bir ticaret malzemesi olan güzel kokulu 

“miskler” hakkında da detaylı bilgiler vardır. En makbul Misk Hindistan 

ve Çin topraklarında yaşayan misk keçisinden elde edilenidir. Bu misk, 

kokulu bitki ve çiçeklerle otlanan keçilerin karınlarında çıban gibi biriken 

bir çeşit kandan imal edilmektedir. Keçinin karnında büyüyen bu çıbanın 

bırakılma vakti gelip keçiyi rahatsız etmeye başlayınca keçi bir taşa 

yanaşıp misk torbasını yırtar. Misk torbası yırtılınca içerisindeki misk taş 

üstüne akar ve burada kuruduktan sonra yine çıban haline gelip torbalaşır 

ve olgunlaşır. Bu bölgede yaşayan insanlar taş üzerinde kuruyan bu 

torbaları toplayıp satarlar. 

 

MALATYA’NIN ENDEMİK BİTKİLERİNDEN “ADAÇAYI”NIN  

HALK HEKİMLİĞİNDE YERİ 

Gülsel Kavalalı 

Adaçayı (Salvia species, Familya Labiatae, İngilizce Sage) bir Akdeniz 

yöresi bitkisidir. Bu bitki literatürde tuz seven bitki olarak bilinir. 

Adaçayı uzmanı olan IC Hedge’e göre ülkemizde 86 türü bulunmaktadır. 

Bunlardan iki türü Malatya ilimizde endemik olarak yetişmektedir. 

1. Salvia euphratica Montbret et Aucher ex Benth var leiocalycina (Rech 

fil) Hedge (Fırat Adaçayı) 

2. Salvia ballsiana (Rech fil) Hedge (Gerger şalbası) 

Adaçayı, her zaman yeşil renkli, çok yıllık bir bitkidir. Kurutulmuş 

yaprakları halk hekimliğinde kullanılır. Yaprakları enfüzyon halinde 

hazırlanarak soğuk algınlığında şekersiz olarak içilir veya gargara 
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şeklinde ağız, boğaz, diş ağrılarında kullanılır. Karminatif, antispazmodik, 

antiseptik, antimikrobial, antihistaminik özelliktedir. Ayrıca kadınların 

menopoz şikayetlerinde kullanılır (Oestrogen-receptor positive hastalar da 

kullanılması sakıncalıdır).  

Kuru yaprakları uçucu yağ taşır. Uçucu yağın terkibinde thuyon, sineol, 

kamfor, fitoestrogen, flavonoid ve fenolik asid bulunur. 

[Teşekkür: Malatya’nın endemik Salvia türlerinin resimlerini kendi 

arşivinden gönderen Sayın Doç Dr Ferhat Celep’e teşekkür ederim.] 

 

“BELEMEDİK ALMAN HASTANESİ”NİN İZİNDE 

Neşe Kayrın 

Almanlar tarafından inşa edilen Berlin Bağdat demiryolunun Toroslar’ı 

geçen bölümünün önemli unsurları dizi tüneller ve “Alman Köprüsü”dür. 

Yapımı zorlukla ve uzun sürede gerçekleştirilen bu bölüm inşaat 

halindeyken çalışanlar için kasaba niteliğinde büyük bir şantiye 

oluşturulmuştur.  Bu çalışma çerçevesinde sözü edilen şantiyede bulunan 

“Belemedik Alman Hastanesi” yazılı ve sözlü kaynaklardan derlenen 

bilgiler üzerinden tanıtılacaktır. 

 

DOKSAN BEŞ YAŞINDAKİ BİR HEKİMİN GÖZÜNDEN  

GÜNÜMÜZ HEKİMLİĞİ 

Ratip KAZANCIGİL 

IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri dolayısıyla 

değerli hocamız Prof Dr İlter Uzel’in beni de toplantıya davet etmesinden 

onur duydum. Bu toplantının Malatya gibi benim doğup büyüdüğüm, feyz 

aldığım bir kentte yapılmış olmasından, davet edilmemden dolayı sevinç 

duydum. Fakat sağlık durumum izin vermediğinden ben de yazılı olarak 

teşekkürlerimi ve özür dileklerimi belirttim. Benim orada şeklen olmasa 

bile görüntülü bir konuşma yapmam istenildi. Burada çok değerli 

arkadaşlarım, çalışma gurubum Prof Dr H Murat Tuğrul ve Öğr Gör 
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Nilüfer Gökçe bana bunu sağladılar Onun için kendilerine huzurlarınızda 

teşekkür ediyorum. Bu toplantıya katılan hocalar, misafirler, üniversite 

mensupları ve özellikle de hekimlik mesleğinin gelecekteki temsilcileri 

olan öğrencilere Prof Dr İlter Uzel hocamın şahsında saygı ve sevgilerimi 

sunarım.72 yıl sürmüş olan hekimlik yaşamımda, hekimlik mesleğini 

diğer meslekler arasındaki yerini nasıl gördüğüm hakkında kısa bir bilgi 

sunmak istiyorum: 

Bilgi ve özveri ile uygulanan her meslek kutsaldır fakat bunların içinde 

bir meslek vardır ki, kutsallığın üzerinde tanrısaldır. İşte o meslek 

hekimlik mesleğidir. Bu mesleği yüceltmekle şov yapıyor değilim fakat 

hakikati söylemekle gurur duyuyorum, Hekimlik mesleği tanrısaldır. 

Hekimlik yüce Tanrı’nın yaratmış olduğu en mükemmel ve en gelişmiş 

varlık olan insanın yapısındaki fizyolojik bozuklukların düzeltilmesine, 

tedavisine çalışan, yardım eden bir meslektir. O kadar ki, bu fizyolojik 

yapı içindeki birimlerden bazıları işlemez hale geldiği zaman sanki yedek 

parça değiştirir gibi, organ nakli yapılarak işleyişin devam etmesi 

sağlanmaktadır. Bu doğrudan doğruya Tanrı mesleği hizmetidir. Bu 

nedenledir ki ben bu mesleğin sahiplerini derecelerine göre, Tanrı çırağı, 

Tanrı kalfası, Tanrı ustası olarak nitelemek istiyorum. Pekala, bu 

ayrıcalığı olan bu mesleğin günümüzde uygulanmasının biçimi ne 

durumda? 

Hekimleri çok büyük maddi, manevi fedakârlıklarla yetiştiriyoruz. 

Yetişmeleri için çok özen gösteriyoruz. Çok büyük emekler sarf ediyoruz. 

Ben, bunları sera çiçeklerine benzetiyorum. Sera çiçekleri özel koşullarda 

yetiştirilir. Gelincikler kendi kendilerine biter, büyür, gelişirler, üretimleri 

yapılmaz. İşte, büyük emeklerle yetiştirdiğimiz bu sera çiçekleri 

eğitimlerini tamamlar tamamlamaz, koşulları farklı olan ayrı bir yaşam 

alanlarına tarlalara ekilirler. Bunlardan ürün vermeleri istenir. Randıman 

beklenir. Çiçek açmaları meyve vermeleri beklenir. Vermezler, çünkü 

veremezler. Çünkü bu istek, eşyanın tabiatına aykırıdır. Yetişme tarzları, 

bu duruma uygun değildir. Ne demek bu? Hekim sınıfı yurdumuzda en 

fazla devlet hizmetlerinde çalıştırılmaktadır. Devlet gözünde hekim, 
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kadrolu bir devlet memuru muamelesi görüyor. Hekimin görev durumu 

ve yetiştiği durum bu görüşe aykırıdır. Hekim kadrolu devlet sıra memuru 

değildir. Olmamalıdır da. Hekim ömrü boyunca kendini eğitim yolu ile 

mesleğini yenilemek zorundadır. Çünkü bu meslek akşamdan sabaha yeni 

buluşlarla, yeni keşiflerle değişmektedir. Şöyle ki ben, fakülteyi bitirip 

diploma alan bir hekimin diplomasının en fazla beş sene geçerli olduğu 

inancındayım. Bunun için hekimin, yeni yayınları takip etmesi, değişik 

ülkelere giderek kongrelere, sempozyumlara katılması kendini 

yetiştirmesi gereklidir. Bu iş nasıl yapılır? Para ile tabii, devletin desteği 

ile olur. Sıra memurları için bu durum söz konusu değildir, devlet bu 

imkanı sağlamaz. Ancak hekimlere bu desteği sağlaması gerekir. Eğer bu 

meslekten üstün randıman almak isteniyorsa bu mutlaka sağlanmalıdır. 

Bunlar sıra memuru değildirler. 

Bunlardan mutlaka randıman almak isteyen devlet, bu iş için değişik 

yöntemler kullana gelmiştir günümüze kadar. Hastaneler açmış,  

Hükümet Tabiplikleri açmış. Hekimliği tabana yaydırmak için evvela 

savaş kanunları çıkartmış. Trahom ile savaş, sıtma ile savaş, frengi ile 

savaş… Hekimleri bu alanda zorunlu olarak görevlendirmiştir. Sonradan 

sistem değişmiştir. Durmadan sistem değiştirilmektedir.  Benim bildiğim 

kadarıyla üç-dört sistem değişti. Sağlık merkezleri sistemi uygulanmaya 

başlandı fakat başarılı olmamışlardır. Başarılı olmayınca da sağlık 

hizmetinin sosyalizasyonuna geldi. Uygulanmaya başlandı. Başarılı 

olunamadı. Neden başarılı olunmadığını burada açıklamayacağım. 

Başarılı olsaydı devam ederdi. Başka metotlar da  denendi. Tam gün 

yasası, sözleşmeli hekim çalıştırılması yönüne gidilmiştir. Hekim yine 

kadro memuru olarak görülmüştür. Hekimler muayenehane açarak ticaret 

yapar hale getirildi. Fakat bilmiyorlar ki, bu da kanuna aykırı idi. Devlet 

memurları kanunun da kadrolu memur ticaret yapamaz deniyor.  Hekime 

ben sana veremiyorum,  git sen kazan deniyor. Bu uygulama da pek çok 

hasta hekim sorununu meydana getiriyor. 

Tam gün yasası çıkarttılar, sosyalizasyon uyguladılar, başarılı olamadılar. 

Değişen bir şey yok, hekimi yeterince besleyemiyorlar… Biz 
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veremiyoruz, hastanelerde belirli saatlerde iş yapabilirsiniz deniyor. Bu 

bir anarşidir. Durmadan tabela değişiyor. Hükümet tabipliği, ocak 

tabipliği, sağlık merkezi tabipliği, şimdi de aile hekimliği. Durmadan 

şekil değişiyor, sebebi araştırılmıyor. Yazık olmuyor mu? Hepsinin 

altında hekimliğin diğer meslekler arasında yerinin tam tespit edilip 

gereken maddi ve manevi imkanların sağlanmaması yatıyor. 

Günümüz hekimliği hasta tedavisi ile uğraşıyor. Teknik uygulamalar 

laboratuar işlemleri de tedavide önemli rol oynuyor. Bu arada hekimlik 

uygulamalarında hastanın psikolojik tarafı ihmal ediliyor. Hekimliğin 

etkisi azalıyor. Hastaların iyileşmesinde ilaçların etkisi % 70 hastanın 

hekime güvenmesi % 30 olarak rol oynar. Ancak bu psikolojik etki 

günümüzde çeşitli nedenlerle giderek azalıyor. 

 

BİR ALTERNATİF TIBBİ TEDAVİ: 

SUFİ TIBBI – SINIRLARI NEREYE KADAR? 

Kadircan Keskinbora 

Bu çalışma, Sufi Tıbbı adıyla satılan kitapların incelenmesi ve bu 

bağlamdaki literatür taraması sonunda elde edilen bilgi ve kanaatlerin 

değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Muineddin Çişti (Chishti) tarafından 

yazılan kitaplardan biri “Sufi Tıbbı” adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir. 

Aynı yazar tarafından İngilizce yazılıp, Amerika Birleşik Devletlerinde 

satılan kitabın adı “The Handbook of Traditional Healer – Geleneksel 

Şifacının Elkitabı”dır. Kitaplarda çok geniş olarak ele alınan beden ve 

sağlık konusunda; nefes, beslenme ve çiçek özlerinin kullanımı ana 

temalardır. Çiştî, "Dünyadaki en önemli hastane kendi mutfağımızdır" 

diyerek diyete dikkat çekmektedir. Günümüzde, gıda maddelerinin seçimi 

önem arz eden konulardan biridir. Çiçek özleri ve tıbbi bitki adı verilen, 

terapötik değeri bulunan bitkilerden ilaç elde edilmesini konu alan 

fitoterapi, köklü bir geçmişe sahip olup günümüzde kabul gören tedavi 

edici yöntemlerdendir. Klinik olarak bir bozukluk görülmediği halde 
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kişinin akıl ve duygu dünyasının bazı yönlerinin dengesizleşmesi 

hastalığa yol açabilir. Psikosomatik hastalıklar da bu gruptadır. 

Bu konudaki kitap ve literatür taramalarından “Sufi Tıbbı” deyimi yerine 

“Sufi Psikolojisi” deyiminin daha uygun olacağı anlaşılmaktadır. Nitekim 

gerek yabancı gerek yerli kitap ve kaynaklarda bu deyim kullanılmaktadır.  

Sufi Tıbbı adıyla Türkçeye tercüme edilip satışa sunulan kitapta, bazı 

ifadelerin, güncel tıbbi, anatomik ve fizyolojik bilgilere uygun olmadığı 

saptanmıştır. Türkçeye tercüme edilmiş kitapta, dini söylem ve ifadeler 

yoğun iken, İngilizce kitapta bu söylemler çok daha az, kullanılan dilde 

de, güncel tıbbi söylemlere uygunluk dikkat çekmektedir. Hastalıklar ve 

tedavi önerilerinde bilindik metafizik öğretiler, derin felsefeleriyle değil, 

yüzeysel bir çerçevede anlatılmaktadır. Metafizik alanındaki dev isimlerin 

adları verilmekte ama onların felsefelerinin derinliğine 

değerlendirilmediği görülmektedir. 

Sonuç olarak sufi psikolojisinin, telkine açık psikolojik rahatsızlıklarda 

yararlanılabilecek bir destekleyici/tamamlayıcı tıp konusu olabileceği; 

kişisel gelişim açısından da, manevi ve ruhsal destek için 

yararlanılabileceği anlaşılmaktadır. Konunun kötüye kullanımını önlemek 

için, sufi psikolojisi konusunda ayrıca eğitim almış, bu konuya da hakim 

bir psikiyatrist hekimin kontrolünde uygulanması tercih edilmelidir. 

 

MESİR FESTİVALLERİNİN  

MANİSA’NIN SOSYOEKONOMİK YAŞAMINA KATKISI 

Bülent Kıran,
 
Elif Gizem Taşkıran, Sevgi Şar

 

I. Selim’in (Yavuz Sultan Selim) eşi ve I. Süleyman’ın (Kanûnî Sultan 

Süleyman) annesi Hafsa Sultan 1539 yılında hastalanır. Hafsa Sultan’nın 

Manisa’da yaptırdığı Darüşşifa’da hekimlik yapmakta olan Merkez 

Efendi, kırk bir çeşit bitki ve baharattan macun hazırlar ve macunu Hafsa 

Sultan’a ilaç olarak takdim eder. Hafsa Sultan kısa sürede iyileşir. Daha 
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sonra bu macun Hafsa Sultan’ın isteği üzerine her sene nevruz gününde 

şifa niyetine Manisa’daki Sultan Camii’nin minarelerinden halka ücretsiz 

dağıtılmaya başlanır. 41 çeşit drogun karışımından yapılan hoş ve lezzetli 

kokusu olan mesir macunu, halk arasında iştah açıcı, kan dolaşımını 

düzenleyici, yorgunluğu giderici, hormonları çalıştırıcı özellikleriyle 

yüzyıllardır talep görmektedir. Bu gelenek yaklaşık 500 yıldır, halkın her 

yıl düzenlenen şenliklerde Sultan Camii önünde toplanmasıyla devam 

etmektedir. Böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğmuştur.   

Mesir Şenlikleri, macunun giderek bir endüstri ürüne dönüşmesi, bazı 

derneklerin ve yerel yönetimlerin de sürece olumlu katıklarıyla 

Manisa’nın tanıtımına önemli katkılar sağlamaktadır. Mesir Şenlikleri 

hem doğrudan sağlık turizmi, hem de inanç turizmi ile ilgilidir. Antik 

çağdan günümüze kadar gelen dünyaca ünlü ve önemli doğa ve şifa 

merkezlerinin bulunduğu Ege bölgesinde yer alan Manisa, antik çağdan 

bu yana önemli yerleşimlere sahne olmuştur. Sardes Kenti’nin Lidya 

Devleti’ne başkentlik yaptığı, Thyateira, Philadelphia ve Sardes’in 

Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde önemli dini merkezler olduğu 

bilinmektedir. Manisa, bu antik kentleri, kaplıcaları ve geleneksel tıbbın 

en önemli potansiyel ürünlerinden biri olan “Mesir Macunu” ile 

markalaşan bir kent olma yolundadır. Öte yandan, Dünya’da birçok 

tanınmış şehrin belediyeleri, şehirlerinin değerlerini daha çok tanıtarak 

turizm gelirlerini artırmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, Manisa 

Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında 475’si düzenlenecek olan festival için 

1.600.000,00 TL bütçe belirlemiştir. Bu çalışmada, Mesir Festivalinin 

Manisa Kentinin sosyoekonomik yaşamına katkıları incelenmiş ve 

gelecekte turizme daha fazla katkı için önerilerde bulunulmuştur. 

 

ÇUKUROVA ARAP KÜLTÜRÜNDE COSMA ve DAMİAN 

Mehmet Gazi Kobaner, Neslihan İpek Kobaner 

İsa’dan sonra üçüncü yüzyılda yaşamış olan, uygulamaları, davranışları 

hem bilimsel, hem de etik anlamda dönemine damgasını vurmuş olan 
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Cosma ile Damian kardeşlerin dönemimize hiç iz bırakmadan gitmiş 

olmaları olanaklı mıdır? 

Yoğun Arap nüfusunun bulunduğu kesimlerde Cosma ve Damian adları 

biraz değişmiş olsa da varlığını sürdürmektedir. Anlatılan halk 

hikayelerinde mucizelerine atıfta bulunulmakta; türbeleri Antakya 

Mızraklı’da bulunan ikiz kardeşlerin, para kabul etmemeleri, Cosma’nın 

hekim kardeşinin eczacı olması, ilaçların ilahi bir güç tarafından onlara 

kendilerini belli etmesi anlatılmaktadır.  

 

İSLAMİ KAYNAKLARA GÖRE COSMA ve DAMİAN 

Neslihan İpek Kobaner, Mehmet Gazi Kobaner 

Büyük İskender’e Kuran’da İskender’i Zulkarneyn denildiğine inanılır. 

İskenderin sağ meme altındaki dört parmak enindeki kesi ile Hazreti 

İsa’nın sağ  meme altındaki dört parmaklık kesi benzerlik gösterir. Bir 

döneme damga vuran Cosma ile Damian’ın izlerini Kuran ve İslami 

kaynaklarda bulabilirmiyiz? Yasini Şerifin 21. ayetinde “ittebiu mel  la 

yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun”  ifadesindeki  “la yes’elüküm” 

sözcüğü para aladan hizmet eden anlamındadır. Kutsal kitaplarda başka 

bir yerde bu ifade kullanılmamıştır. Mızraklı’daki Cosma ve Damian 

türbesi de İslami motifler içerisindedir. 

 

MATERIA MEDICA’DA MÜRRÜSAFİ BİTKİSİ 

Arif Hüdai Köken, Hasan Basri Çakmak 

Pedanius Dioscorides, Anazarba’da doğmuştur. Antik Çağın en ünlü tıbbi 

bitkiler uzmanı olarak bilinen Dioscorides, Roma İmparatorları Caligula 

(MS 37-41), İmparator Claudius (MS 41-54) ve İmparator Neron (MS 54-

68) döneminde yaşamış bir ordu hekimidir. Anadolu, Suriye ve Kuzey 
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Afrika gibi geniş coğrafyalara kadar uzanan çalışmalarını orduyla birlikte 

gittiği dönemlerde yaptığı bilinmektedir.   

Dioscorides’in yazdığı kitabın Grekçe adı “Peri Hyles İatrikes” olmakla 

birlikte, daha çok Latince adıyla “De Materia Medica” olarak 

bilinmektedir. Materia Medica’da birçoğu resimlerle tanıtılmış olmakla 

birlikte 35 civarında hayvansal, 90 civarında madensel ve 600’den fazla 

bitkisel drog ele alınmıştır.  Esere konu olan bitkinin metin içinde verilen 

resmi sayesinde bitkinin bazı özelliklerini anlamak mümkün hale 

gelmiştir. 

Sunacağımız bu bildiride Türkiye’de halk arasında “sefamür” ve “murra” 

gibi adlarla bilinen, adlarının kökeni Arapça’da ve İbranice’de acı 

anlamında kullanılan “mur” kelimesi olan “mürrüsafi” bitkisinin MS I. 

yüzyılda yazılmış olan Materia Medica’da hangi maksatla kullanıldığını 

inceleyeceğiz.  

 

TARİHSEL SÜREÇTE  

BİYOLOJİK SAVAŞ AJANLARININ KULLANIMI 

Engin Kurt, Ahmet Keser 

İnsan, hayvan ve bitkilerde hastalık meydana getiren veya başka bir 

mikroorganizma için toksik ve özel faydalı maddeler oluşturan canlı 

mikroorganizmalara ve bunların toksinlerine biyolojik madde denir. 

Biyolojik savaş amacıyla kullanılan maddelere ise genel olarak biyolojik 

harp maddesi veya biyolojik ajan adı verilir. Biyolojik savaş ise 

insanlarda, evcil hayvanlarda, tarım bitkilerinde ve malzemelerde ölüm, 

hastalık veya zarar meydana getirmek üzere mikroorganizmaları veya 

toksinleri kasıtlı olarak kullanmak sureti ile yapılan savaş şekline denir. 

Biyolojik savaşın amacının, düşmanın savaş yeteneğini, dolaylı olarak 

veya doğrudan doğruya azaltmak olduğu söylenir.  
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Bu çalışmada da biyolojik savaş ajanlarının kullanımının tarihsel sürecine 

değinilecektir. 

 

DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE AMBULANS ve TARİHÇESİ 

Özgür Kuş, Engin Kurt 

Günümüzde “ambulans” ya da “cankurtaran”, hasta veya yaralıyı 

“hastaneler arasında ya da hastaneye" ulaştırmak amacıyla taşımaya 

yarayan bir çeşit özel donanımlı motorlu araç anlamında kullanılmaktadır. 

Günümüzden 5000 yıl önce Mısır’da acil tıbbi müdahalelerin geliştirildiği 

ve uygulandığı, eski Yunan ve Roma uygarlıklarının ilkyardım ve savaş 

meydanlarından yaralıların taşınması ile ilgili uygulamalar yaptıkları 

bilinmektedir. 

Antik çağlardan itibaren “sepete benzer bir hamağın” kullanılması ile 

başlayan hasta ve yaralı tahliye faaliyetleri, yüzyıllar boyu yaşanılan 

savaşlar, doğal afetler ve salgın hastalıklar neticesinde edinilen tecrübeler, 

ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler ışığında evrim geçirmiş ve günümüzde 

de sıkça görebildiğimiz kara, deniz ve hava araçlarından oluşan 

ambulansları yaratmıştır.   

Biz bu çalışmamızda ilk kullanılmaya başlandığı çağlardan günümüze 

gelene kadar geçen süreç içerisinde, hasta ve yaralı taşıma araçlarının 

geçirdiği serüveni incelemeye çalıştık. 

 

TARİHTE SESSİZLEŞTİRME ve  

GEÇMİŞLE YÜZLEŞMEK ZORUNLULUĞU 

Nüket Örnek Büken 

Tarih, belirli bir öznenin etrafında,  öznenin yapıp-ettikleri olarak 

anlatıldığı sürece, birtakım yerler, zamanlar ve insanlar, hikâyenin 

dipnotu olarak kalmaya mahkûmdur; varlıkları, yoklukları ana hikâyeye 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorlu_ara%C3%A7&action=edit&redlink=1
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etki etmez. Daha doğrusu, aynı hikâye bu diğer (öteki) coğrafya ve 

insanlar olmasa da aynı şekilde anlatılabilir.  

Tarihin belirli ilişkiler ve gruplar etrafında anlatıldığı, geri kalanların ise 

birer dipnota, hikâyenin tali unsurlarına dönüştüğü tarih yazımlarında, bir 

yandan tekil ve çizgisel bir zamana, bir yandan da muğlâk bırakılmış bir 

mekân algısına dayanılmaktadır. Bazı tarihsel öznelerin öne çıktığı, 

diğerlerinin ise ya tamamen yok sayıldığı ya da bilindik bir unsura 

dönüştürülerek, tabir yerindeyse evcilleştirildiği söylenebilir. 

Michel Rolph Trouillot, Silencing the Past (Geçmişi Sessizleştirme) adlı 

kitabında tarihin erki elinde tutanlar tarafından nasıl oluşturulduğunu, bir 

iktidar ve yıldırma aygıtı olarak nasıl kullanıldığını, tarihin kayda 

değmeyen unsurları olarak es geçilen mekânlar/insanları aktarır. 

Trouillot’ya göre örneğin Haiti Devrimi’nin unutulmuş olmasının en 

önemli nedeni başından beri Haiti Devrimi’nin “düşünülemez” olmasıdır. 

Trouillot, Pierre Bourdieu’den alıntı yaparak “düşünülemez” olanı, 

“kavramsallaştırmak” için yeterli enstrümanlara sahip olmayan olarak 

tanımlar. Haiti’deki halk siyah ve köle olduğu ve bundan dolayı da “insan 

olmayan” ya da “daha az insan olan” olarak düşünüldüğü için Haitililerin 

devrim yapması tahayyül edilememiştir. Haiti Devrimi’nin tarihi 

kaynakların dışında tutulması, yani kaynaksızlaştırılması ve de böyle bir 

devrimin düşünülebilir olmaması düşüncesi, devrim gerçekleşmesine 

rağmen buna bir türlü inanmak istemeyen Batılı güçler tarafından tarih 

içerisinde sessizleştirilmişlerdir; verili kategorileri tehdit ettiği için XIX. 

yüzyılın sonuna kadar da onu devlet olarak tanımamışlardır bile. 

Bu sunum bağlamında tarihte sessizleştirmenin Avrupa merkezli olarak 

nasıl yapıldığı, bu bağlamda tarih yazımında etkin olan güç dengesizliği 

ve yansımaları eleştirel olarak tartışılacak ve bazı öneriler sunulacaktır. 
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II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE 

HEMŞİRELİĞE ÇAĞRI POSTERLERİ 

Müesser Özcan, Deniz Ülker 

Savaş sırasında kadınlar dünyanın pek çok yerinde yaralı askerlerin ve 

diğer savaş mağdurlarının bakımını üstlenmiştir. Kadınların verdiği bu 

hizmetler profesyonel hemşirelikle tam olarak örtüşmese de zamanla 

modern hemşireliğin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Tarih boyunca 

olduğu gibi II. Dünya Savaşı sırasında da yaralı askerlerin bakım 

gereksinimi hemşirelik mesleğinin önemini artırmıştır. Cephede ve cephe 

gerisinde genç kadınların hemşire olarak görev almaları için özel eğitim 

almalarının gereği anlaşılmıştır. Bu gereklilik nedeniyle özellikle genç 

kadınları etkileme ve kitleleri harekete geçirmek için pek çok yöntem 

denenmiştir. Bunlardan biri de propaganda amaçlı hemşirelik mesleğine 

çağrı posterleridir. Bilindiği gibi gazeteler, kişisel belgeler, filmler, 

plaklar, teyp bantları, resimler, fotoğraflar, kartpostallar ve posterler 

sosyal olgulara ait çeşitli ve çok sayıda izleri içinde barındıran 

belgelerdendir. Bu çalışma ile İkinci Dünya Savaşı’nda hemşireliğe çağrı 

yapan posterler üzerindeki izlerden hemşirelik mesleğinin tarihsel 

gelişiminin bir kesitine ilişkin bilgi elde edinebilmek amaçlanmıştır.  

Bu çalışma kapsamında elde edilen posterler, Mart 2014 ile Mart 2015 

tarihleri arasında; Washington Üniversitesi, Kuzey Carolina Devlet 

Üniversitesi, Hennepin Üniversitesi, Kuzey Texas Üniversitesi, Amerika 

Birleşik Devletleri Congress ve Washington Kütüphaneleri ile Kuzey 

Carolina Greensboro Üniversitesi Arşivleri, Imperial Savaş Müzesi dijital 

koleksiyonlarından ve posterlerin online olarak satışa sunulduğu internet 

adreslerinden “nurse posters”, “worldwar II posters”, “nursing poster” 

kelimeleri ile taranarak elde edilmiştir. Çalışma çerçevesinde 1939-1945 

yılları arasında basılmış hemşireliğe çağrı niteliğindeki 45 adet postere 

ulaşılmıştır.  
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Elde edilen posterler daha çok Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere 

kaynaklı olup Avustralya ve Almanya’dan da çeşitli posterlere 

rastlanmıştır. Bu posterlerde çoğunlukla savaş sırasında hemşire ihtiyacı 

ve hemşireliğin önemine vurgu yapıldığı görülmektedir. Genç kadınlara 

mesleğin parlak bir gelecek sağlayacağı, hayat kurtarıcı şerefli bir meslek 

olduğu ve bunun vatanseverlik borcu olduğu hatırlatılmaktadır. Cephede 

savaşanlar kadar cephe gerisindekilerin de savaşı kazanmada önemli rolü 

olduğuna yapılan vurgunun yanı sıra yardımseverlik, vatanseverlik, 

fedakârlık gibi özellikler de öne çıkarılmıştır. Büyük bir bölümü Kızılhaç 

tarafından oluşturulan bu posterler hemşirelik mesleğinin 

profesyonelleşme süreci, değer dizilimi hakkında fikir vermektedir. 

 

PROTEZ ve ORTEZİN TARİHSEL SERÜVENİ 

Fatih Özden, Özge İpek, Banu Bayar, Kılıçhan Bayar 

Fizyoterapi ve rehabilitasyonun bir parçası olan protez-ortez 

uygulamalarında tarihsel süreç içinde ciddi değişimler meydana gelmiştir. 

Günümüzde kullanılan bu çağdaş protez-ortez uygulamalarının geldiği 

noktayı anlayabilmek için bu süreci incelemek gerekir. MÖ 2500 

yıllarında erken Roma mozaiklerinde ve Mısır hanedanlarına ait 

hiyerogliflerde protez ve ortez giyen adamların tasvir edildiği 

görülmüştür. O zamanlara ait ortez uygulamalarının daha çok yürüme 

yardımcıları şeklinde olduğu bilinmektedir. Mısır’da özürlüler üst kısmı 

kemerli, yüksek tahta sopalar kullanmıştır. Hipokrat’tan bu yana eski 

antik Yunanlılar insan vücudunda yaralanan bir ekstremitenin hareketini 

düzeltmek için veya fonksiyonuna yardımcı olmak için tahta cihazlar 

kullanmışlardır. MÖ dördüncü yüzyılda kırık, çıkık ve konjenital 

deformitelerin tedavisi için kullanılan çeşitli ortezler Hipokrat’a 

atfedilmiştir. MS 129-200 yılları arasında yaşayan Galen düşünceleri ile 

tıp eğitimini yönlendirmiş ve eserleriyle Orta Çağ sonuna kadar etkili 

olmuştur. Galen kolumna vertebralise ait deformiteleri skolyoz, kifoz ve 

lordoz terminolojisini kullanarak tariflemiştir. Hipokrat’ın distraksiyon 
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cihazlarının yanı sıra çeşitli sargılar ve ceketler kullanarak eğriliği kontrol 

etmeye çalışmıştır. Heredot’un MÖ 484 yılına ait kayıtlarına göre ilk 

ampütasyon, bir Pers askeri olan Hegesistratus’un travmaya bağlı olarak 

kendi ayağını kesmesiyle gerçekleşmiştir.  XVI. yüzyılda Brueghel’in 

resimlerinde bacakları olmayan, polio ve serebral paralizi gibi 

hastalıkların sonucunda fonksiyonunu kaybeden ekstremitelere sahip 

insanlar açıkça resmedilmiştir. Savaşlar ve çatışmalar protez ve ortez 

teknolojisindeki gelişmeleri teşvik etmiş ve Orta Çağ döneminin zırh 

yapımcıları erken protez-ortez uygulayıcıları olmuşlardır. Malzeme 

olarak da tahta ve deri yirminci yüzyıla kadar en çok kullanılan 

malzemeler olmuştur. Protez açısından bakıldığında tahta kazıklı bacaklar 

binlerce yıldır yürüme için etkin yardımcılar olmuştur. Asil Alman 

Şövalye Gotz Von Berlichingen, Goethe’nin Demir El eserinde savaşta 

kullandığı demir elin, et ve kemikten oluşan orijinal elinden çok daha iyi 

hizmet ettiğini söylemiştir. Fransız ordusunda cerrahlık yapmış Ambroise 

Pare 1575 yılında ilk çalışmalarını yayınlamış amputasyon cerrahisinin ve 

protezin babası olarak adlandırılmıştır. 1800’lü yıllarda Amerika’da 

protez sanayi kurulmasına rağmen modern protezlere geçiş I. Dünya 

Savaşı ile olmuştur.  

 

GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDA 

YENİ DÖNEM: YÖNETMELİK ve ÖTESİ 

Hafize Öztürk Türkmen 

Sağlık hizmetlerinde köklü dönüşümün gerçekleştiği günümüzde, toplum 

sağlığını ve hekimlik mesleğini doğrudan etkileyecek yeni bir 

uygulamaya daha imza atılmıştır. Sonbahar 2014’de Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Uygulamaları Yönetmeliği, aralarında akupunktur, fitoterapi, hipnoz, 

mezoterapi, ozon tedavisi, homeopati, sülük tedavisi ve kupa çekmenin de 

yer aldığı 15 uygulamaya yasal meşruiyet kazandırmıştır. Böylece son 

yıllarda özel sektör öncülüğünde düzenlenen sözde bilimsel kongreler ya 
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da kampanyalarla kamuoyuna sunulan ve tartışma yaratan bir dizi 

uygulama, geçerliği kanıtlanmış bilimsel tıp uygulamalarına bir “paralel” 

kulvar olarak yasallaşmıştır. Metodolojik olarak farklı niteliklere sahip 

geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, açıkça tanımlanmadan, 

aynı düzlemde, adeta bir “torba yasa” biçiminde ele alındığı yasalaşma 

sürecinde, ilgili uzmanlık alanlarından ve uygulamaların hedef kitlesini 

temsil eden sivil toplum örgütlerinden görüş alınmamıştır.  

Söz konusu Yönetmelik bu içeriğiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından “tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık 

hizmetleri” olarak tanımlandığı için SGK ödeme kapsamına alınmayan 

işlemleri, birey ve toplum sağlığına zararlı olup olmadığı kanıtlanamamış 

“her derde deva” etiketli uygulamaları, zaten hekimlik diploması olan 

hekimlere “sertifika” zorunluluğunu, sertifika eğitimini ticari kazanca 

dönüştürme beklentisi içindeki özel ve kamusal organizasyonları ve bu 

tablo içinde hastalığının tedavisi için öncelikle nereye başvuracağı 

konusunda kafası karmakarışık hale gelen hastaları gündeme getirme riski 

taşımaktadır.  

Bu çalışmada,  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 

Yönetmeliği’nin biçim ve içerik açısından değerlendirilmesi, sürecin 

sağlık politikaları bağlamında temel dayanaklarının sorgulanması, 

yasalaşan uygulamaların hekimlik mesleği ve halk sağlığı açısından olası 

yarar ve risklerinin tartışılması amaçlanmıştır.  

 

TIBB-I NEBEVÎ: TARİHSEL GERÇEKLİK Mİ KURGU MU 

Levent Öztürk 

Günümüzde alternatif, koruyucu veya tamamlayıcı tıp uygulamalarına 

ilginin bir hayli arttığı, bu bağlamda da Tıbb-ı Nebevî olgusuna özel bir 

merak gösterildiği açıktır. On üçüncü yüzyıldan itibaren Tıbb-ı Nebevî 

başlığı altında karşımıza çıkan bu literatürün içeriği henüz bilimsel olarak 

incelenmiş değildir ve Hz Peygamber’e duyulan sevgi veya sünnet 
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algısının bir yansıması olarak popülarite kazanmaktadır. Buna ilave 

günümüzde artan bir seviyede, alternatif tıp adı altında karşımıza çıkan 

bazı tedavi yöntemlerinin ve kullanılan bitkisel ilaçların, Tıbb-ı Nebevî 

ile ilişkilendirildiği ve bu uygulamalara ayrı bir anlam (kutsallık) 

yüklendiği görülmektedir. Bu durum, tarihsel gerçekliğin doğru tespit 

edilmesine engel olan bilgi karmaşasını doğurması bir yana, daha da 

önemlisi yanlış bilgi ve kullanımlarla insan sağlığını tehdit eden yeni bir 

boyut kazanmıştır. 

Tıbb-ı Nebevî adı altında karşımıza çıkan bilgileri değerlendirmede çok 

yönlü araştırmalara (bilim tarihi, medeniyet tarihi irdelemeleri, laboratuar 

çalışmaları, farklı ülke ve bakış açılarına sahip heyetlerin ortak çabaları 

gibi) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sunumda Tıbb-ı Nebevî kavramının neyi 

ifade ettiği, alanla ilgili literatürün hangi tarihsel akış içinde gerçekleştiği 

ve bu literatürün içeriği hakkında bilgi sunulmaya çalışılacaktır.  

 

MEZAR TAŞLARIMIZDA TIBBİ BİTKİLER: BARTIN ÖRNEĞİ 

Narin Sadıkoğlu 

Ölülerini toprağa gömme ve mezarı üzerine taş dikme kültürü Türklerin 

Orta Asya’dan beri geleneğidir. Anadolu’daki antik çağ kültürüne ait izler 

şamanizm sembolleriyle sentezlenmiş, Osmanlı döneminde ve daha sonra 

batının da etkisiyle mezar taşlarındaki motifler çeşitlenmiştir. Bitkisel 

motifler en çok tercih edilen süslemeler olmuştur.  

Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Bartın antik çağlardan beri önemli 

bir yerleşim yeri olup köklü bir kültüre sahiptir. Şehir mezarlığında çok 

sayıda bitkisel motifli mezar taşları barındırmaktadır. Bu çalışmada 

Bartın ilindeki mezar taşları araştırılmış ve diğer bölgelerle 

karşılaştırılmıştır.  

Folklorik değerlerin araştırılması tıp ve eczacılık alanına, geleneksel 

kullanımlardan hareketle modern ilaçların keşfi gibi önemli katkılar 

sağlamaktadır. Ölümden sonraki hayattaki beklentilerinden yola çıkılarak 
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sembolleştirilen mezar taşı motifleri arasında tıbbi bitkilerin varlığı, 

insanların sağlıklı bir ebedi hayat sürme dileğini, ölümsüzlüğü 

çağrıştırmaktadır.  

 

TRABZON VİLAYETİ HAYVAN EKOLOJİSİNİN  

TARİHSEL PANORAMASINDAN BİR ÖRNEK:  

OSMANLI SALNAMELERİ 

Şule Sanal, Mehmet Yavuz Erler, Ayşe Menteş Gürler
 

Salname bir yıllık olayları topluca göstermek üzere yazılmış eserler için 

kullanılan ve Türkçeye de Tanzimat’tan sonra girmiş olan bir terimdir. 

Özellikle Fransızların “annuel” adıyla yayınladıkları, devletin insan ve 

materyal kaynaklarını istatistik verilerle kayıt altına alan yıllıkların, 

Osmanlı Salnamelerinde örnek alındığını belirtmek mümkündür. Osmanlı 

Devleti’nde ki ilk salnameler devlet tarafından 1847 yılında “Devlet-i 

Aliye-i Osmanî” ismi ile basılmıştır. Bazı dönemlerde “Nevsal” adıyla da 

yayınlandıkları tespit edilmekle beraber ülke genelinde 

yaygınlaşmadıkları anlaşılmaktadır. Yayınlanan salnameler Osmanlı 

devlet teşkilatının 1847–1922 tarihleri arasındaki 75 yıllık dönemini 

yansıtmaktadır. Bu dönem Osmanlı tarihi, idari, askeri ve kültürel ve 

diğer sahalarda ki önemli bilgiler içermektedir. Sınırları bu günkü 

Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Sivas, 

Amasya, Tokat şehirlerinin bazı kazaları arasındaki bölümü kapsayan 

Trabzon Vilayeti’nin ilk salnamesi 1869 yılında basılmıştır. Trabzon 

Vilayet Salnamesi 1869–1904 yılları arasında toplam 22 adet 

yayınlanmıştır. Çalışma, bu salnamelerde Trabzon Vilayetinin hayvan 

ekolojisinin tarihsel panoramasını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Yayınlanmış salnameler incelendiğinde üç önemli başlık olduğu tespit 

edilmiştir. Bunlar (1) Evcil ve yabani hayvan varlığı ile bunların sayısal 

değerleri, (2) Deniz ürünleri özellikle hamsi balığının nasıl avlandığı, 

değerlendirildiği ve bunu tüketim şekli, (3) Yunus balıklarına yaklaşım ve 

avlanma şekilleri ile horoz dövüşleridir.  
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Sonuç olarak, salnamelerin XIX. yüzyıl son çeyreğinde Trabzon 

vilayetinin kapsadığı Karadeniz bölgesinin hayvan varlığı ile özellikle 

Canik Atı gibi nesli tükenmekte olan hayvanlara ilişkin bilgilerin 

edinilmesi açısından önemli kaynaklar olduğu iddia edilebilir. Ayrıca, 

yunusların avlanma şekillerinin eleştirilmesi gibi hayvan hakları 

açısından günümüzde yeni yeni tartışılan konuların da ele alınmış 

olmasının,  döneme ışık tutması açısından önemli olduğu söylenebilir. 

 

ANADOLU’DA BAZI FOLKLORİK TIP UYGULAMALARINA 

ETNOFOTOGRAFİK YAKLAŞIM 

Alparslan Santur 

Etnografik ya da halkbilimsel bakışla fotoğrafın bakışını üst üste koyan 

bir okuma ve yorum sürecinin gerçekleştirildiği etnofotografik çalışma, 

halk kültürü konulu çalışmalara yeni bir yaklaşım olarak önerilmektedir. 

Konu aynı zamanda, halkbilim alan araştırmaları ve derlemelerinde belge 

amaçlı kullanılan fotoğrafın ötesinde bir kullanımı ve değerlendirmeyi 

içermektedir. 

Anadolu’da folklorik tıpla ilgili çeşitli uygulamaları kapsayan ve ekte iki 

örneği verilen çalışmada ayrıca “Göz Ocağı, Zeytinyağı, Tokmak, Kilit, 

Toktor Karı, Sıçak Sineği Tedavisi, Delikli Taş, Çentici, Çocuk, Deliler 

Kuyusu, Deve, Taş” başlıklarını taşıyan fotoğrafların söz konusu kavram 

çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmesi planlanmıştır. 

 

MEYVELERDEN HAZIRLANAN İLAÇLAR: 

OSMANLI DÖNEMİ TÜRKÇE TIP YAZMALARINA GÖRE 

Nil Sarı, Elif Gültekin 

Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınan tıp kitaplarında birçok meyve türü 

ilaç hammaddesi olarak ele alınır. Elma, kayısı, kiraz, üzüm, incir, nar, 

limon, dut, armut ve ayva tedavide en sık kullanılan meyvelerdir. 

Meyvelerin tıbbi nitelikleri unsurlar nazariyesi kapsamında değerlendirilir.  
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Meyveler en başta tıbbi şerbetler olarak hazırlanır. Ancak, meyveler aynı 

zamanda birçok ilaç karışımı içinde de yer alır. Tıp kitaplarında, 

meyvelerle tıbbi bitkilerin karışımından elde edilen pek çok ilaç terkibi 

bulunur. Meyvelerden yapılan ilaç terkiplerini hazırlama işlemleri de tıp 

yazmalarında tarif edilir.  

Tıp yazmalarında, meyvelerden hazırlanan ilaçların çeşitli tıbbi etkilerinin 

olduğu bildirilmektedir. İleri sürülen tıbbi etkilere göre meyvelerden elde 

edilen ilaçlardan bazıları; kusmayı önleyen, ishali kesen, ağrıyı dindiren, 

uykusuzluğu gideren, ateş düşürücü, iştah açıcı gibi etkilere sahiptir. 

Meyveli ilaçların, hastanın mizacı göz önünde bulundurularak reçete 

edilmesi tavsiye edilmektedir. 

Yukarıda sözü edilen konularla ilgili örnekler bildiride sunulacaktır.   

 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA DİPLOMASIZ HEKİMLER 

Gürkan Sert, Emre Dölen 

Osmanlı Devleti 1912’den itibaren yoğun bir savaş dönemine girmiş ve 

birbirini izleyen savaşlar devleti her konuda savaşa yönelik tedbirler 

almaya yönlendirmiştir. Bu yıllarda tıp ve veteriner mesleklerinin 

uygulanması ile ilgili yasal düzenlemeler de yapılmıştır. Bu 

düzenlemelerden bazılarının doğrudan savaşa yönelik olarak yapılmış 

olduğu açıkça ifade edilmese de gerek düzenlemelerin çıkarılma tarihleri 

gerekse içeriği bu konuda önemli belirtiler içermektedir.  

Bu düzenlemelerde bazı şartları taşıyan kişilere o dönemde devam eden 

eğitim, eğitim süresi ve müfredatından bağımsız olarak tabip, eczacı, 

tabip yardımcısı, veteriner uygulamaları ile ilgili yetki verilmesi dikkat 

çekicidir(Tabip Muavinliği Nizamnamesi, Takvim-i Vekâyi, 15 Eylül 

1331/28 Eylül 1915). Düzenlemeler ile kısa sürede hekimlik yetkisi 

verilecek kişileri yetiştirme amacı kendini göstermektedir. Kısa sürede 

sağlık personeli yetiştirmek üzere hazırlanan bazı düzenlemelerde ise 

doğrudan savaşa dönük olarak önlem alındığı anlaşılmaktadır. Orduda 
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diplomasız cerrah, eczacı ve veteriner istihdamına ilişkin düzenleme buna 

örnek gösterilebilir (Diplomasız Cerrah ve Eczacıların Orduda Suret 

İstihdamları Hakkında Kanun, Takvim-i Vekâyi, 13 Şubat 1332/26 Şubat 

1917). Bunun gibi küçük sıhhiye zabiti istihdamına yönelik düzenlemeler 

de bulunmaktadır (Sıhhiye Küçük Zabitanı Mektebleri Tesisi hakkında 

Nizamname, Takvim-i Vekâyi, 24 Eylül 1330/7 Ekim 1914).  

Bu düzenlemelerin ortak yanı kendine özgü şartlar ile kişilere yetki 

verilmesidir. Bildirimizde konu ile ilgili olan bu düzenlemeler 

değerlendirilecektir. 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİN DÜZENLEDİĞİ  

ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTESİ HAFTASININ DEĞERLENDİRMESİ:  

22-30 EYLÜL 1942 ELAZIĞ 

Şükran Sevimli 

Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı devletinin çökmesinin ardından 

Mustafa Kemal ve değerli arkadaşları Kurtuluş savaşı gerçekleştirilerek 

bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş ve sistemi yeniden 

yapılandırmış; politik, hukuki, kültürel, eğitimsel, sosyal ve ekonomik 

reformlar gerçekleştirerek çağdaş bir devletin temellerini oluşturmuştur. 

Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti toplumun eğitim seviyesini 

geliştirmek amacıyla çocukların yanı sıra yetişkinlere yönelik eğitim 

programları da başlatmış ve devam ettirmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı 1939 yılında başlamış ve başta Avrupa olmak üzere 

tüm dünya ülkelerini etkilemiştir. Bu trajik süreçte, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti savaşın yarattığı trajedinin içinde aktif olarak yer almamayı 

başarmıştır. Böylelikle savaştan nispeten daha az zarar görülmekle 

birlikte söz konusu programlarda aksamalar yaşanmıştır. Örneğin 1942 

yılında toplanması planlanan Sekizinci Ulusal Türk Tıp Kongresi 

katılımcıların gelemeyişi nedeniyle ertelenenmiş ve ancak ertesi yıl 

gerçekleştirilebilmiştir.  
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Aynı dönemde zor koşullara rağmen, İstanbul Üniversitesi tarafından 

düzenlenen “üniversite haftaları” Konya, Antalya, Van, Çanakkale, 

Diyarbakır, Elazığ ve gibi farklı bölgelerde yer alan şehirlerde 

gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 1942 yılı 22-30 Eylül tarihleri arasında 

Elazığ’da “Üçüncü Üniversite Haftası” gerçekleştirilmiştir. Üniversite 

haftalarının öncelikli hedefi olarak yetişkin nüfus olarak belirlenmiştir. 

Üniversite haftasında konuşmacı olarak yer alan akademisyenler, eğitim, 

coğrafya, tarım, sağlık ve uluslararası ilişkiler gibi önemli konulardaki 

bilgilerini paylaşmayı ve toplumun sorunları hakkında bilgi sahibi olmayı 

amaçlamıştır.  

Çalışmamızda Elazığ ilinde gerçekleştirilen “Üçüncü Üniversite 

Haftası”nın önemi ve içeriği ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

 

TÜRK HALK HEKİMLİĞİ – GENEL DEĞERLENDİRME 

Ekrem Sezik 

Türk halk ilaçları üzerindeki araştırmalarımız 1980’li yıllarda başladı, 

1985’den sonra hızlandı, 1990 sonrasında 10 uluslararası yayın ile Türk 

halk ilaçlarının ilk envanteri yapılmış oldu. Daha sonra hem tarafımızdan 

hem de diğer araştırıcıların yayınları ile bu konudaki bilgiler arttı ve 

artmaya devam ediyor. 

Köylüler genellikle basit rahatsızlıklarını kendi kendine uygun bitkiler 

kullanarak tedavi etmeye çalışırlar. Bazen, hastalıkları için yaşlı kişilere 

danışırlar. Şeyh ve şıhlar da bazı hastalıkların tedavisinde bitkileri 

kullanmaktadır. Halk hekimi adı verilen kişiler de bazı bölgelerde 

bölgede bulunan bitkileri ilaç olarak kullanmaktadırlar. 

Türkiye’de halkın hastalıklarını tedavi etmek için kullandığı bitkiler,  

yöntem ve uygulamalar, danıştığı kişiler aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılabilir:   

- Kırsal kesimde köylülerin kendi kendilerine yaptıkları tedaviler veya 

yaşlı kişiler tarafından yapılan uygulamalar.  
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- Kasaba ve şehirlerdeki halk hekimleri.  

- Kasaba ve köylerdeki şeyh ve şıhlar. 

- Şehir, kasaba ve köylerdeki Ocaklar. 

- Şehir ve kasabalardaki kırık-çıkıkçılar ( sınıkçılar). 

- Ziyaretler. 

Konferans çerçevesinde yanlış mülakat tekniği kullanılmasının sebep 

olduğu yanlış bilgiler de gözden geçirilecektir.  

 

BYERLEY TURK:  

İNGİLİZ ATLARININ ATASI BİR TÜRK ATI 

Çağrı Çağlar Sinmez,
 
 Ali Yiğit,

 
Gökhan Aslım

 

Yapılan araştırmalara göre, bugünkü İngiliz atlarının soyu Byerley Turk, 

Darley Arabian ve Godolphin Arabian adlarındaki üç aygıra 

dayanmaktadır. Bu üç aygır İngiltere’ye XVIII. yüzyılda Osmanlı 

Devletinin hâkim olduğu topraklardan ithal edilmiştir. Çalışmada, safkan 

İngiliz atlarının baba kan hattını oluşturduğu kabul edilen “Byerley Turk” 

adlı atın pedigrisinin saptanabilen yeni bilgiler ışığında değerlendirilmesi 

ve tarihsel sürecinin incelenerek atçılık ve veteriner hekimliği tarihine 

katkı sağlanması amaçlandı.  

Çalışmanın materyalini, yerli-yabancı at ırkları, atçılık tarihi ve veteriner 

hekimlikle ilgili kitap, dergi ve makalelerden elde edilen kaynaklar 

oluşturdu. Çalışma materyali, medikal tarih araştırmalarında uygulanan 

analiz ve sentez yöntemleriyle değerlendirildi ve konu kronolojik olarak 

yazıya aktarıldı.  

Karaman, Ahal Teke veya Arap atı olduğu konusunda tartışmaların 

odağındaki “Azaraks” (ateşin oğlu) isimli at, 1678’de Osmanlı Devleti 

sınırları içindeki Sırbistan’ın Bor Sancağı’nda doğmuştur. İstanbul’da 

imparatorluk ahırlarında bulunmuş, Osmanlı’nın Viyana kuşatmasında 

(1683) ve Buda Kalesi savunmasında (1686) savaş atı olarak 

kullanılmıştır. Buda kalesinin düşmesiyle savaşa gönüllü olarak katılan 
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İngiliz şövalyelerinin eline geçmiş ve ganimet olarak İngiltere’ye 

götürülmüştür. Burada bir İngiliz albayı olan Robert Byerley tarafından 

satın alınan Azaraks, bundan sonra sahibinin soyadıyla anılmıştır. Byerley 

Turk, Albay Byerley ile İrlanda savaşına katılmıştır. Savaş döneminde 

düşman iki kralın kendi adına düzenlediği yarışlarda (Downroyal 

yarışları-1690) birinci olmuştur. Savaş bitiminde İngiltere’ye tekrar 

dönmüş ve damızlık olarak kullanılmıştır. 16 Mart 1703’te ölen Byerley 

Turk’un soyundan gelen başta Herod, Diomed ve onların kan hattından 

oluşan atların modern İngiliz atlarının gelişmesinde önemli katkısının 

olduğu bildirilmektedir. 

Sonuç olarak, modern genetik araştırma sonuçlarına göre İngiltere’de 

erkek yarış atlarının soyunun Byerley Turk’e dayandığı konusunda 

önemli verilerin olduğu söylenebilir. Ayrıca, Byerley Turk’ün başta 

Türkiye yerli at ırkları ile karşılaştırılmak suretiyle kökeni hakkında bilgi 

edinilmesi amacıyla araştırmalar yapılması önerilebilir. 

 

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE ADLİ TIP 

Ataman Sivaslı, Sadık Nazik 

Adli tıp, tıbbi bilgilerin hukuka uygulanışını ve hekimlerle ilgili yasal 

noktaları ele alan bir bilim dalıdır. Adli tıbbın tarihçesi; birkaç bin yıl 

süren ve ayrı bir bilim dalı olarak bulunmadığı birinci dönem ile on 

yedinci yüzyıldan sonra uzmanlık dalı olarak geliştiği ikinci dönem 

olarak iki safhada incelenir. Osmanlılarda ise bu bilim dalının gelişimi 

hemen hemen Batı ile aynı dönemde olmuş, 1800’lü yılların ortasında 

teşkilatlanma ve eğitim alanlarında ilk adımlar atılmıştır. 

Bu çalışma ile Osmanlı döneminin 1768-1922 yılları arasına ait adli tıpla 

ilgili orijinal arşiv belgeleri ışığında ülkemizde bir bilim dalının tarihi 

gelişiminin, bu gelişime etki eden kişilerin ve olaylar kronolojik olarak 

sıralanarak anlatılması amaçlanmıştır. 
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BÜTÜNLÜĞÜ YENİDEN KAZANMA ve KORUNMA SANATI: 

AYURVEDA 

Bilge Sözen Şahne, Miray Arslan, Sevgi Şar
 

Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde 

değişik geleneksel tedavi sistemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu 

tedavi sistemlerinden birisi de temel felsefesi denge yaratmak ve bedenin 

iyileştirme yeteneğini güçlendirmek olan Hindistan kökenli “Ayurveda”dır. 

Türkçe’ye Yaşam Bilgisi olarak çevrilen Ayurveda, sağlıklı hayatın 

uzatılması, hastalıklardan korunma ve bunlara ilave olarak, hastalıkların 

tedavisi anlamına gelmektedir. 

Beden ve zihin bütünlüğünü yeniden kazanma ve korunma sanatı olarak 

ifade edilen bu tedavi sistemi yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişe sahiptir.  

Ayurvedik tedavide hastalığın, bedenin hastalığa yönelik dayanıklılığını 

azaltan bedensel ve zihinsel unsurlardaki dengesizlikten kaynaklandığına 

inanıldığından, bu dengesizliğin düzeltilmesi amacıyla bitkisel formüller, 

masaj, hayat stili değiştirilmesi ve diyet gibi yöntemlerle bedene hastalığı 

yok edecek şekilde denge kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında Ayurveda tıbbının tarihi gelişimi incelenerek, bu 

tedavi sistemine ait kavramlar açıklanacaktır. Bunun yanı sıra 

günümüzdeki Ayurveda uygulamalarına yer verilerek, konu çeşitli 

yönleriyle ele alınacaktır. 

 

SAÇ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE ve SAÇ BAKIMINDA 

KULLANILAN BAZI TIBBİ BİTKİLER 

Sevgi Şar, Miray Arslan, Bilge Sözen Şahne 

İnsanoğlu yeryüzünde var olduğu günden itibaren her türlü hastalığın 

tedavisinde doğadaki bitkilerin kök, yaprak, çiçek ve meyve gibi 

kısımlarından faydalanmıştır. 
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Son yıllarda doğal kaynaklara dönmek, doğal besinlerle beslenmek, 

hastalıkları doğal yöntemlerle iyileştirmek tüm dünyada yükselen bir 

değer haline gelmiştir.Zengin bir floraya sahip ülkemizde de gerek 

tedavide gerekse kozmetik alanda pek çok bitkiden yararlanılmaktadır. 

Türkiye’de halk arasında bitkilerle tedavi genel olarak aktarlardan alınan 

tarifler, kulaktan dolma bilgiler, arkadaş önerileri, medya ve internet 

aracılığıyla yapılmaktadır. 

Bireyler, tarih boyunca içinde yaşadıkları dönemin ve toplumların 

kültürlerine, gelenek ve göreneklerine göre her zaman süslenmeye önem 

vermişlerdir. Özellikle kadınlar dış görünümlerinde ciltlerinin yanı sıra 

saçlarına da gerekli özeni göstermişlerdir. 

Bu çalışmada saç hastalıklarının tedavisinde ve saç bakımında kullanılan 

tıbbi bitkilerden örnekler verilerek konu değişik yönleriyle tartışılarak 

değerlendirilecektir. 

 

TEDAVİDE KULLANILAN BAZI BİTKİLER ve MİTOSLARI 

Nilay Tarhan, Miray Arslan,  Sevgi Şar 

İnsanlığın başlangıcından beri çeşitli sorunların çözümünde ve 

ihtiyaçların karşılanmasında doğadan yararlanılmıştır. Doğanın önemli 

bileşenlerinden olan bitkilere hastalıkların tedavisi ve hafifletilmesinden 

mobilya yapımına, kozmetikten dekorasyona kadar birçok alanda 

başvurulmaktadır. 

Zaman zaman mitolojide yer alan kişilerin hayatları ile özdeşleştirilen bu 

bitkiler, çeşitli olayların gidişatının etkilenmesinde de rol oynamıştır. Bu 

etkilerin anlaşılmasında ve incelenmesinde, tarih öncesi dönemlerde 

yaşananları anlatan mitoslar önemli bir yer tutmaktadır. Bir toplumun 

evreni ve doğa olaylarını açıklamak için inanç, duygu ve hayal gücüyle 

yorumladığı mitoslarda yer alan bitkilerle ilgili bilgiler bu alanda yol 

gösterici olmaktadır. 



IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri 

Malatya 10-13 Haziran 2015 

 

  
68 

Bu çalışma kapsamında tedavide kullanılan bazı tıbbi bitkilerin tarih 

boyunca kullanım alanlarına değinilecek ve bu bitkilere ait mitoslara yer 

verilecektir.  

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KINA 

Elif Gizem Taşkıran, Sevgi Şar
 

Tarih boyunca pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan kına (Lawsonia 

inermis);  kınagiller (Lythraceae) familyasından olup, 2-6 metre 

yüksekliğinde büyük çalı ya da küçük ağaç şeklinde tanımlanabilecek, 

çiçekli bir bitkidir.  Anavatanı Kuzeydoğu Afrika olmakla birlikte 

günümüzde bütün Kuzey Afrika, Hindistan, Pakistan ve Seylan gibi 

ülkelerde yetiştirilmektedir. 

Kınanın kozmetik ve ilaç olarak kullanımı antik devirlere kadar 

uzanmaktadır.  Antik Mısır’da mumyaların tırnak ve sargılarının kına ile 

boyanması bilinen en eski kullanımdır. Hindistan’da ve çöl ikliminin 

hâkim olduğu bölgelerde ise kınanın serinletici etki yaratması nedeniyle, 

çamurla karıştırılarak el ve ayaklara sürüldüğü bilinmektedir.  Ayrıca 

kınanın, özellikle kadınlar arasında yaygın bir süslenme aracı olduğu, 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki ritüellerde de sıkça kullanıldığı 

bildirilmektedir. 

Kına, Türk tıp tarihinde de çok eski dönemlerden beri kullanılmaktadır. 

XVI. yüzyılda kuru üzümle dövülüp hap şekline getirilen kına, halk 

arasında balgam söktürmek için kullanılmıştır. Yine aynı yüzyılda rezene 

tohumu ile yoğurularak hazırlanan kına lapası baş ağrısına karşı 

kullanılmış, nezle için de karpuz suyu ve sirke ile karıştırılıp yakı 

biçiminde başa sarılmıştır. XVII. yüzyılda ise Türk hekimi Salih Bin 

Nasrullah Efendi, kınanın kaynamış suyunu ağızdaki yaralar için gargara 

şeklinde kullanmıştır. Öte yandan, kınanın halk hekimliğinde; romatoid 

artrit, göz ağrısı, ülser, diyare, cüzzam, mantar, yanık, ateş iltihabı, 



IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri 

Malatya 10-13 Haziran 2015 

 

  
69 

diyabet, kalp hastalıkları gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı 

bildirilmiştir.  

Günümüzde yapılan pek çok in-vivo ve in-vitro çalışmalar sonucunda da 

kınanın antibakteriyel, analjezik, antifungal, antiparaziter, antiviral, 

antikanser, antienflamatuar, hepatoprotektif ve yara iyileştirici etkilerinin 

olduğu saptanmıştır. 

Bu çalışmada, tarihi süreç içerisinde kınanın gerek kozmetik amaçlı, 

gerekse halk hekimliğindeki geleneksel kullanımı ve bu kullanımların 

günümüze yansımaları incelenecektir. 

 

ANATOMİ TİYATROLARINDAN GALERİLERE BEDEN 

Suzan Tepe Yılmaz, Cebrail Yılmaz 

Beden, insanoğlunun ölümden sonra yeniden dirilme inancıyla 

bütünlüğünün korunduğu, diğer taraftan da meraktan ve bilme isteğinden 

dolayı araştırma konusu yaptığı bir varlık olmuştur. Mumyalama, rahat 

taşınabilmesi ve gömülebilmesi için parçalara ayrılması, ölüm sebebinin 

öğrenilmesi amacıyla açılması (otopsi) dışında müdahale edilmeyen 

beden, Arap-Yunan tıbbının etkisiyle, anatominin tıbbın temeli olduğu 

düşünülerek, XII. yüzyıldan itibaren Ortaçağ Avrupası’nda araştırılmaya 

başlanmıştır. Daha sonraki dönemlerde hekim ve ressamlar aracılığıyla 

resmedilen anatomik çalışmalar hem o dönem tıp eğitiminin temelini 

oluşturmuş hem de bu araştırmaların yapıldığını gösteren tarihi belgeler 

olarak günümüze kadar gelmiştir.  

XVI. yüzyıla gelindiğinde ise bedenin keşfedilmesi ve bilginin toplumla 

paylaşılabilmesi amacıyla, ilk olarak 1584’te Padova’da, kalıcı anatomi 

tiyatroları inşa edilmiş ancak ölüm sebebini öğrenme ve insanı tedavi 

etme, toplumu bilgilendirme amacıyla anatomi tiyatrolarında bedenlerin 

sergilenmesi yerini günümüzde gelişen teknolojiye rağmen bedenin 

öğrenilmesi  (kas, iskelet yapısı, organlar) söylemiyle gönüllülerden ya da 

hastanelerden alınan sahipsiz bedenlerin plastinasyonla galerilerde 
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sergilenmesine bırakmıştır. Bu çalışmada, bilme isteğinden 

nesneleştirmeye uzanan bedenin izlenme süreci görsel belgelerle 

sunulmaya çalışılacaktır. 

 

Dr RATİP KAZANCIGİL’İN  

SAĞLIK ve KÜLTÜR ALANLARINDAKİ ÇALIŞMALARI 

H Murat Tuğrul, Nilifer Gökçe 

Dr Ratip Kazancıgil 1920 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta eğitimini 

Malatya’da tamamladı.  Tıp Talebe Yurdu’nda kalarak 1937 yılında 

girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1943’te mezun oldu. 

Göreve başlamadan askere çağrıldı, askerliğini, İstanbul I. Ordu’da yedek 

subay hekim olarak yaptı. Askerlik sonrası 29.05.1946’da Aydın Sıtma 

Savaş Bölgesi Merkez Şubesi Tabibi adayı olarak atandı. Hekimlik 

hayatının büyük bir kısmını önce Aydın’ın, Edirne’nin, sonra tüm 

Trakya’nın her yöresini köy köy dolaşarak geçirdi. Sıtma savaşında 

göstermiş olduğu başarılarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından 

takdirnamelerle ödüllendirildi. 

İl Sağlık Müdürü olarak atandığı 1963 yılından sonra yaptığı çalışmalarla 

Edirne’de sağlık hizmetlerini örnek alınacak duruma getirdi. Halkla el ele 

vererek Edirne’de sağlık evleri, sağlık ocakları kurdu. Edirne’de devletten 

hiçbir yardım almadan Sağlık Hizmetlerinin sosyalize edilmesini sağladı. 

İstanbul Üniversitesi’nde Prof Dr Süheyl Ünver’in yanında Tıp Tarihi ve 

Deontoloji doktorası yaptı. 

Türk Tabipler Birliği, “Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülü”nü, 1991 yılında 

ilk defa Dr Ratip Kazancıgil’e verdi. Edirne Tıp Fakültesi’nin 

kurulmasında da büyük katkıları bulunan Dr RatipKazancıgil 1985’de 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliğine atandı. Edirne’nin 

tarihi, şehir tarihi ve kültürü ve sosyal hayatı ile ilgili çok sayıda eser 

yayınladı. 2004 yılında Avrupa Konseyi Avrupa Müze ödülünü alan 
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Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nin de 

kurucusudur. 

 

KİŞNİŞİN TARİHİ ve TIBBİ AÇIDAN İNCELENMESİ 

Elif Ulutaş, Bilge Sözen Şahne, Selen Yeğenoğlu 

Ülkemiz özellikle ilaç ve baharat bitkileri üretimi bakımından önemli bir 

potansiyele sahiptir.  Bu önemli bitkilerden biri de aşotu ve kuzbere gibi 

isimlerle de bilinen Coriandrum sativum’dur. Ülkemizin ihraç ettiği tıbbi 

bitkiler içerisinde bulunan kişniş bitkisinin yeşil herbası ve kurutulmuş 

meyveleri geçmişten günümüze çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. 

Tohumlarının hipolipidemik, yağının ise antimikrobiyal etkili olduğu 

bilinen kişniş ayrıca halk arasında yemeklere tat vermek amacıyla 

kullanılmaktadır. 

Kişniş tarımının yapıldığına dair en eski kayıtlar XVI. yüzyıla kadar 

uzanmaktadır. İncil’de ve Binbir Gece Masalları’nda da adı geçen 

kişnişin Mısır’da ilaç olarak kullanıldığı, Çin kültüründe ölümsüzlük 

aracı olarak görüldüğü, Ortaçağ’da ise afrodizyak olarak çeşitli iksirlerde 

kullanıldığı bilinmektedir. Türkiye florasında, C tordylium türü 

Adıyaman, Ankara, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde 

bulunmaktadır. 

Bu çalışmada,  Coriandrum sativum bitkisinin tarihçesinden bahsedilerek 

terapötik özellikleri üzerinde durulacaktır. 

 

TÜRKİYENİN İLK SAĞLIK MÜZESİ SIHHİ MÜZE’NİN  

HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ ve  

YAPTIĞI ÇALIŞMALAR 

Güler Uygun 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaşanan savaşlar ve buna 

bağlı olarak gelişen göç hareketleri, yetersiz hijyen ve beslenme koşulları 

gibi olumsuzluklar salgın hastalıkların artışına sebep olmuştur. Böyle bir 
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ortamda toplumu hastalıklar hakkında bilinçlendirmek, hijyenin, sağlıklı 

beslenmenin önemini anlatmak için yeni bir yönteme ihtiyaç duyulmuştur. 

Ülkemizin ilk sağlık müzesinin kurulması için hazırlıklar 1915 yılında 

Sıhhiye Umum Müdürü Dr Adnan Adıvar tarafından başlatılmış, Sıhhi 

Müzenin resmi açılışı 23 Temmuz 1918’de yapılmıştır.  

Toplumun sağlık konusunda eğitilmesini amaç edinerek Osmanlı 

döneminde kurulmuş olan Sıhhi Müze, kesintisiz bir biçimde Cumhuriyet 

döneminde de varlığını sürdürmüş; 1989 yılına kadar 72 yıl boyunca 

İstanbul'da Sultanahmet Divanyolu caddesinde halka hizmet etmiştir. 

Sıhhi Müze, kendi koleksiyonunu kendisi üreten ilk ve tek müze olması 

nedeniyle Türk müzeciliğinde önemli bir yere sahiptir. Toplumda okuma 

yazma oranının düşük olması nedeniyle tüm kesimlere ulaşmak istenmiş; 

müzede üretilen görsel eğitim materyalleri, dönemin şartlarına uygun 

olarak halkın anlayacağı bir dille sunulmuştur. Sanatçı ve tıp doktoru olan 

müze müdürleri sağlık ve sanat bilgisini birleştirerek üretimler yapmıştır. 

Sıhhi Müze, sonraki yıllarda Türkiye’nin 13 ilinde daha sağlık müzesinin 

açılmasına öncülük etmiş; atölyelerinde hazırladığı yağlı boya tablo, 

mulaj, anatomik modellerden oluşan sergileme ve eğitim materyalleri ile 

bu müzeleri desteklemiştir.  

Bildiride, Sıhhi Müze’nin halkın sağlık eğitimi için yaptığı çalışmalar 

tanıtılacaktır. Bu bağlamda, müzedeki sergiler, yurtiçi ve yurtdışı 

fuarlarda müzenin yaptığı sergilemeler, resim ve mulaj atölyelerinde 

ürettiği eserler, sinema salonunda gösterilen filmler, hazırlanan eğitici 

yayınlardan “Sıhhi Müze Rehberi” ve “Sıhhi Müze Atlası” incelenerek 

Sıhhi Müze’nin halk sağlığına katkıları üzerinde durulacaktır.  

 

KEÇİLER ve FOLKLORİK TIP 

Cemal Ün, Oya Öğenler, İsmail Ün 

Dünya Sağlık Örgütünün bildirdiğine göre 1993 yılı itibariyle tüm Dünya 

nüfusunun % 80’inden fazlası hayvan ve bitkilerden elde ettikleri 
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ürünlerle tedavi yollarını kullanmaktadırlar. Bu nedenle hayvan ve 

bitkilerden elde edilen ürünlerin tıp alanında kullanımları Dünya nüfusu 

açısından halen kritik role sahiptir. Etinden ve sütünden yararlanılan 

hayvanlar arasında ilk evcilleştirilen hayvan keçidir. Arkeolojik kazılar ve 

genetik analizler keçinin günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önce 

Mezopotamya’da evcilleştirildiğini göstermektedir. Binlerce yıllık keçi-

insan etkileşimini gözden geçirdiğimizde keçinin insan yaşamında derin 

izler bırakmıştır. Arkeolojik veriler, kaya kabartmaları, heykeller, 

müzikte kullanılan terimler ve dini akımlarda bu derin izleri takip etmek 

olanakladır. Keçinin bu derin izlerini folklorik tıp alanında da görmek 

olasıdır.  Yunan mitolojisinde bütün tanrıların babası olan Zeus’un, 

sağlığını gücünü ve kudretini korumak için keçi sütüyle beslendiği 

mitolojik kaynaklarda yer alır. Zeus’un düzenli olarak sütünü içtiği 

Amalthea adındaki bu keçinin sadece sütü değil boynuzları da özel bir 

önem taşır. Amalthea’nın boynuzları verimlilik ve bolluğun simgesi 

olarak görülür.  Keçi sütünün insan sağlığına yararlı olduğunu 

Hipokrat’ın reçetelerinde de görüyoruz. Hipokrat hastalarına sıklıkla şu 

reçeteyi yazmaktadır “Dağlara gidin ve keçi sütü için”. Eski Mısırda keçi 

sütü ve bu sütten yapılan ürünler günlük tüketimin önemli bir parçasıydı. 

İnsanlar sadece tadını çok sevdikleri için değil aynı zamanda bu sütün 

tüberkülozdan koruduğuna, yaşlanmayı geciktirdiğine ve hatta gücü 

arttırdığına inandıkları için bolca tüketmeye özen gösterirlerdi. Kore’de 

yapılıp 2013 yılında yayınlanan bir araştırma keçilerden elde edilen yağın 

letarjiye karşı kullanıldığını ortaya koymuştur. Yine aynı çalışma aynı 

keçi ürününün postpartum rahatsızlıkların tedavisi amacıyla da 

kullanıldığını göstermektedir. Hindistan’da yapılan bir araştırma ise keçi 

idrarının halk tarafından tüberküloz ve öksürüğe karşı doğrudan oral 

olarak tüketildiğini bildirmektedir. Aynı araştırıcılar keçi idrarının aynı 

zamanda astım ve böcek ısırığına karşı da kullanıldığını bildirmektedirler. 

Mitolojik, tarihsel kaynaklar ve güncel araştırma makaleleri keçi 
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ürünlerinin folklorik tıpta tarihsel olarak önemli bir yeri olduğunu ve 

bunun güncel olarak sürdüğünü göstermektedir.   

 

OSMANLI MEZAR TAŞLARINDA LOKMAN HEKİM –III 

İsmail Yakıt 

Vaktiyle Osmanlı Türkçesiyle yazılmış mezar taşı kitabelerinde ebcet 

hesabı kullanılarak düşürülmüş tarihler konusunda yapmış olduğum 

araştırmalarda Lokman Hekim’in isminin geçtiği taşlara da rastlamıştım. 

Birçok kabristanda mevcut olan bu taşların hem fotoğrafını çekmiş hem 

de üzerindeki yazıyı okuyup arşivime almıştım. Onlarca olan bu taşları 

birkaç sempozyumda bildiri olarak sunmayı düşündüm. Bu arada 

yayımlanan bazı çalışmalara bakarak gerekli ilaveler ve düzeltmelerde de 

bulunmak istiyorum. 

Daha önceki sempozyumlarda içinde Lokman adının geçtiği ve bir 

kısmını sunduğum taşların ikinci grubunu da bu bildirimde ele almak 

istiyorum. Mezar taşlarında Lokman Hekim nasıl ele alınmış, niçin adı 

zikredilmiş ve hangi özelliğiyle nitelendirilmiş bunlar üzerinde de 

durulacaktır. 

 

SEFALET-İ FİZYOLOJİYE 

Mevlüt Yaprak 

Dr Ahmet Hamit Selgil’in 23.02.1951 tarihli Pazar Postası adlı haftalık 

dergide çıkan yazısının adı Sefalet-i Fizyolojiye’dir. Bu, İtilaf 

devletlerinin İstanbul’u işgal ettikleri günlerle ilgili bir yazıdır. İtilaf 

devletlerinin askeri güçleri tıp fakültesi öğrencilerine Haydarpaşa 

kampusu içinde askeri üniforma giymelerini yasaklarlar. Ancak bazı tıp 

fakültesi öğrencilerinin üniformalarından başka giysileri yoktur. Bu 

yüzden bu öğrenciler derslere pijamaları ile girmeye başlarlar. Fizyoloji 

profesörü Kemal Cenap Bey karşısında pijamaları öğrenciler görünce 
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şaşırır ve sorar: Ne oluyor? Niçin pijama giydiniz? Giritli İbrahim Hasan 

adlı öğrenci ilginç bir yanıt verir: “Bu Sefalet-i Fizyolojiye’dir!”  

Ünlü yazar Aziz Nesin’in aynı yıl yazdığı Özgeçmiş adlı şiiri ise şu 

dizelerle biter:  

Anlaşılmadı neden öldüğü 

Defter boş kalmaz 

Yazdı ambar memuru deftere 

Ölüm nedeni 

Sefalet-i fizyolojiye 

Sefaleti fizyolojiye kavramı 1920’lere kadar biyolojik-tıbbi anlamlarda 

kullanılmıştır. İşgal altındaki bir ülkenin tıp fakültesi o ümitsiz günlerin 

şartlarını anlatmak için sosyoekonomik bağlamda kullanırlar. 

 

KONYA BÖLÜMÜ FOLKLORİK VETERİNER HEKİMLİĞİNDE  

BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
* 

Aşkın Yaşar, Gökhan Aslım, Çağrı Çağlar Sinmez
 

Türk kültürü, binlerce yıllık göçebe-hayvancı veya bozkır deneyimine 

sahiptir. Yüksek ovalara ve yaylalara sahip bozkır coğrafyasında Türk 

ekonomisinin temelini, iklim şartlarından dolayı çobanlık ve hayvan 

yetiştiriciliği oluşturmuştur. Bu bağlamda, Konya bozkırları yüzyıllar 

boyunca koyunculuğun ve önemli yün üretiminin merkezi olmuştur. 

Türkiye’de kültürel değişimin bir sonucu olarak yaşama biçiminin 

farklılaşması pek çok eski gelenek ve görenekleri değişime uğratmış ve 

halk kültürü ürünleri küreselleşmeyle birlikte yok olmaya başlamıştır. 

Çalışmada, İç Anadolu Bölgesi Konya Bölümü’nde (Aksaray, Karaman 

ve Konya) büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik 

folklorik verilerin ortaya çıkarılarak Türk folklor envanterine ve halk 

kültürüne katkı sağlanması amaçlandı. Çalışmanın materyalini, “bilgi 

derleme formu” kullanılarak, Konya bölümü içerisinde kalan yörelerde 
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yaşayan halk hekimliği uygulayıcıları, hayvan sahipleri ve hayvancılıkla 

uğraşan 216 kaynak kişiden mülakat yoluyla elde edilen veriler oluşturdu. 

Çalışmada, yetiştiricilik kapsamında elde edilen veriler “barınma, bakım 

ve besleme”, “üreme ve doğum bilgisi” başlıkları altında değerlendirildi. 

Konya folklorunda hayvan yetiştiriciliğinin yayla-mera ya da ahır 

hayvancılığı üzerine oluştuğu; hayvanların folklorik bilgilere dayalı 

yöntemlerle bakım-besleme ve üretimlerinin yapıldığı; “seçim seçmek”, 

“örüm yayma”, “emişmek”, “en”, “dağ”, “kesme”, “ığındırık”, “yakma” 

ve “koşana koşma” gibi birçok uygulama olduğu tespit edildi. Sonuç 

olarak, Konya Bölümü’nde yaşatılan folklorik hayvan yetiştiriciliği ve 

uygulamaların Anadolu’da Türk halk kültürünün halen canlı bir şekilde 

yaşadığını göstermesi bakımından önemli olduğu ileri sürülebilir. 

[TÜBİTAK Tarım, Orman ve Veterinerlik Araştırma Grubu  (TOVAG) 

tarafından desteklenen 112O428 numaralı “İç Anadolu Bölgesi Konya 

Bölümünde Folklorik Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Üzerine 

Araştırma” başlıklı projeden yararlanılarak hazırlanmıştır.] 

 

HİTİTLER’DE BİTKİLER 

Selen Yeğenoğlu, Bilge Sözen Şahne, Elif Ulutaş 

Anadolu, bulunduğu coğrafi konumu nedeni ile tarih boyunca pek çok 

uygarlığa ev sahipliği yaparak zengin bir kültür mirasına sahip olmuştur. 

Hitit Uygarlığı da bu mirasın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

Yerleştikleri coğrafya nedeni ile başta buğday olmak üzere, pek çok 

bitkiden faydalanan Hititler’in, gerek kültürleri gereği gerekse sağaltıcı 

özelliklerinden dolayı çeşitli bitkilerden faydalandıkları bilinmektedir. 

Çeşitli bilimsel eserlerin yanı sıra tarihi belgelerde de Hititler’de 

kullanılan bitkiler ilgili bilgilere rastlamak mümkün olmaktadır. Bu 

belgelerin başında ise Homeros’un “İlyada”sı yer almaktadır. Hitit 

Uygarlığı hakkında bilgi veren metinlerde bitkilerin gerek bazı 

kutlamalarda, gerek dini törenler de gerekse sağlık alanında kullanıldığı 
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bilgisi yer almaktadır. Ayrıca çeşitli fal metinlerinin de aralarında 

bulunduğu o döneme ait kalıntılarda güneş otu, sarımsak, şeytan teresi, 

tekesakalı gibi bitkilerden faydalanıldığı görülmektedir. 

Bu çalışma kapsamında, Hititler Uygarlığı’nda bitkilere verilen önemden 

bahsedilerek, o dönemde sağaltıcı olarak kullanılan çeşitli bitkilerden 

örnekler sunulacaktır. 

 

MALATYA’DA YAŞANAN BULAŞICI HASTALIKLAR ve  

KARANTİNA UYGULAMALARI (1889-1922) 

Cebrail Yılmaz, Nermin Ersoy 

On dokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti, başta kolera 

olmak üzere veba, sıtma, çiçek, tifo, tifüs, sarıhumma gibi bulaşıcı 

hastalıkların neden olduğu salgınlardan etkilenmiştir. İstanbul’da ve 

Anadolu’nun birçok vilayetinde bu salgınlara karşı önlemler alınmasına 

rağmen ciddi ölümlerin yaşandığı görülmektedir. 1894 yılında, özellikle 

yaz aylarından itibaren bu salgınlar Mamüretülaziz (Elazığ) vilayetine 

bağlı bir sancak olan Malatya’yı da etkisi altına almıştır. 

1889-1922 yılları arasına ait Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgelerinde 

Malatya ve kazalarında salgınlar yaşandığı, özellikle koleranın ölümlere 

sebebiyet verdiği ve Mamüretülaziz, Diyarbakır, Sivas gibi vilayetlere 

salgının geçmesinin önlenmesi için Malatya’da ciddi karantina 

önlemlerinin alındığı görülmektedir. Örneğin,1894 yılına ait bir belgede 

Kayseri, Yozgat, Malatya ve Anadolu'nun bazı mahallerinde devam eden 

koleranın sirayetine meydan verilmemesi için önlem alınması gerektiği 

belirtilmektedir.  

Çiçek ve difteri hastalıklarının da Malatya’nın kazası olan Eğin’de 

salgınlar yaptığı, çocuklara aşı yapıldığı ve difteri için bakteriyoloji 

haneye başvurulduğu 1906, 1907 ve 1909 tarihli belgelerde ifade 

edilmektedir. 1920 yılına gelindiğinde ise Anadolu’da olduğu gibi 
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Malatya’da da trahom hastalığı etkili olmuş ve bu bölgede “Körler 

Mektebi” denilen Trahom Hastanesi açılarak uzun yıllar hizmet vermiştir. 

 

HEMŞİRELİK TARİHİNDE BİR ÖNCÜ  

“SAFİYE HÜSEYİN ELBİ” 

Şerife Yılmaz Gören, Neyyire Yasemin Yalım 

Bir mesleğin bugünkü durumunu anlamak ve yorumlamak için geçmişe, 

hatta ilk çağlara kadar gitmek, tarihsel gelişimine göz atmak; mesleğin 

nasıl ortaya çıktığını, tarihsel süreçte nasıl geliştiğini ve günümüze gelene 

kadar geçirdiği dönemleri bilmek gerekir. 

Hemşirelik insan gereksinimlerinden doğmuş ve başlangıcı, insanın 

varoluşuna kadar uzanan bir meslektir. Oldukça zengin bir geçmişe sahip 

olan hemşirelik mesleğinin köklerini binlerce yıl öncesine götürmek 

mümkündür. Her ne kadar tarih sadece büyük adamlar tarihi olmasa da, 

alanlarında öncü kişilerin hayatları, meslek adına yaşadıkları sıkıntılar, 

mesleklerinin ilerlemesine sundukları katkıların gün yüzüne çıkarılması, 

gelecek nesillerin bundan faydalanması, mesleklerin ilerlemesi adına 

büyük katkılar sunacaktır. 

Türk tıp tarihi ve hemşirelik tarihi adına önemli bir öncü olan Safiye 

Hüseyin Elbi adının son yıllara kadar toplum, hatta hemşireler tarafından 

bile bilinmiyor olması ve Safiye Hüseyin Elbi hakkında yapılmış 

çalışmaların azlığı dikkat çekicidir. Türkiye’de modern hemşireliğin 

öncüsü olarak kabul edilen Safiye Hüseyin Elbi’nin hemşirelik alanına 

katkılarının topluma yeterli düzeyde ulaştırılamadığı görülmüştür. Elbi 

hakkında yapılan çalışmalarda da bilimsel kimliği ve yaptığı çalışmaları 

yerine, ağırlıklı olarak hayatı ve anıları ele alınmıştır.  

Yaptığımız bu çalışmada hemşirelik mesleğinin tarihsel süreç içerisindeki 

gelişimine kısaca değinilerek Türk hemşirelik tarihinin önemli ismi 

Safiye Hüseyin Elbi daha görünür kılınmaya çalışılmış; elde olan kısıtlı 
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bilgilerle, hemşirelik adına değerli katkıları olan Elbi’nin tanınırlığının 

artırılması amaçlanmıştır.  

 

TIP TARİHİNDE BİR TERKİB:  

HABB-I LOKMÂNİ ve YARARLARI 

Ali Yiğit
 

Tıp tarihi alanında yapılan pek çok çalışmada, farklı amaçlarla tedavilerde 

kullanılan terkiplerden bahsedilmektedir. Ancak yapılan literatür 

taramasında “Habb-ı Lokmani” ismine rastlanmamıştır. 

Çalışmada, üç sayfadan oluşan ve “Menafi’-i Habb-ı Lokmânî” başlığını 

taşıyan Osmanlıca bir metin incelendi. Türkçeye çevirisi yapılan metinde 

sözü edilen terkibin yararları ve içeriği, konu ile ilgili tıp tarihi literatürü 

çerçevesinde değerlendirildi. 

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi İslami Yazma Eserler Dijital Kataloğu, 

“1829,3” şeklinde kaydı bulunan metin kırmızı mürekkep ile “Menâfi’-i 

Habb-ı Lokmânî” başlığını taşımaktadır. Metnin, başlık ve 41 satır ile 

terkibin yararlarının ardından, “sıfatı budur” açıklaması ile terkip 

içeriğindeki maddeler ve oranları hakkında bilgiler yer almaktadır. 

“Hikmet-i Lokman’ın aslını bilmek istersek budur” ifadesi ile başlayan 

açıklamada, terkibin her derde deva olduğu belirtilmektedir. Kişiye canlı 

(gülgûni) bir görünüm kazandırma, iştahı açma, mideye güç verme, 

öksürüğü giderme, kan işemeyi durdurma, kulak sancısını giderme, diş 

çürümesine engel olma, cinsel gücü artırma gibi yararlarından 

bahsedilmektedir. Topalak, rezene, karanfil, günlük, rezene, meyan kökü, 

altın gibi 26 maddenin yer aldığı içerikte maddelerin oranları da yer 

almaktadır. 

Tıp tarihinde medeniyetlerin çoğunda tıp ve eczacılık alanının başlangıçta 

birlikte yürütüldüğü, ilaç terkiplerinin de kullanım alanları ile birlikte 

veriliği ifade edilmektedir. Benzer şekilde çalışmada da terkibin 

yararlarından söz edilmesi ile bu yöntemin izlendiği söylenebilir. Çalışma 
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konusu terkibin içeriğinin oranları ile beraber verilmiş olması, Osmanlı 

dönemi tıp yazmalarındaki terkip bilgileri ile uyumlu, ancak ayrıntılı 

olarak nasıl hazırlanacağının belirtilmemesi de eksiklik olarak kabul 

edilebilir.  

Sonuç olarak, çalışma konusu terkibin kısa ve genel yararlarından 

bahsedilmesine rağmen, içeriğinin oranları ile beraber verilmesinin 

anlamlı kabul edilebileceği ve bu çalışmanın tıp tarihi çalışmalarına katkı 

sağlayabileceği ileri sürülebilir. 

 

VETERİNER HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA  

“KAN AKITMA / ALMA” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Ali Yiğit, Çağrı Çağlar Sinmez, Aşkın Yaşar
 

Eski medeniyetlerin bilgilerine yer veren İslam Uygarlığı Dönemi 

Veteriner hekimliğinde hastalıkların tedavisinde kan akıtma 

uygulamasının da yapıldığı ve kan akıtmak için genelde boyun, mahmuz, 

koltuk, safen damarlarının seçildiği bildirilmektedir. Hipokratik 

hekimliğe dayandırılan bu tedavi yönteminin İslam Uygarlığı çağında el 

yazması eserler olan baytarnamelerde ve günümüz folklorik veteriner 

hekimliği uygulamaları içerisinde yer aldığı belirtilmektedir. Çalışmada, 

hayvanlarda kan akıtma yönteminin kullanım alanlarının retrospektif 

olarak değerlendirilmesi amaçlandı.  

Çalışmanın materyalini el yazması bir baytarname ile Anadolu’da 

folklorik veteriner hekimliği üzerine yapılan araştırmalar oluşturdu. Bu 

tedavi yönteminin kullanıldığı hastalık/vakalar belirlenerek geçmiş ve 

günümüz uygulamalarının benzerlikleri ve farklılıkları değerlendirildi. 

Ayrıca veteriner hekimliği alanında yapılan ve konu ile ilgili diğer 

çalışmaların tarih metodolojisi çerçevesinde kritiği yapıldı. 

Veteriner hekimliği tarihi ve folklorik veteriner hekimliği alanında 

yapılan pek çok çalışmada kan akıtma yönteminin topallık, diş hastalıkları, 

arpalama, zehirlenme, gurm, sarılık, enterotoxaemia (clostridiosis), intişar, 
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koyun ve keçi-ciğer ağrısı, delibaş gibi birçok hastalıklarda tedavi 

yöntemi olarak uygulandığı bildirilmektedir. Çalışmada, literatür 

çalışmalarla benzerlikler olduğu gibi, yöntemin uygulanması ile yapılan 

ek uygulamaların varlığı tespit edilmiş olup, uygulamaların rasyonel 

tedavi yöntemlerine paralellik gösterdiği söylenebilir. 

Sonuç olarak, kan akıtma uygulamasının geçmişten günümüze kadar 

ulaşan ve pek çok hastalığın tedavisinde uygulanan bir yöntem olup, 

uygulandığı bazı hastalık/vakalar yönünden rasyonel kabul edilebileceği 

söylenebilir. 

 

DERSİM’DE GEZHEGME, HEMGEN, KUDRET BALI,  

HIZIR’IN KUDRETİ 

Gülkızılca Yürür 

Eski Ahit’ten, Evliya Çelebi’nin gezi notlarına kadar, çeşitli yazılı 

kaynaklarda karşılaşılan manna, ülkemizde kullanılan isimleriyle gezenge, 

kudret balı ya da, hemgen, Dersim bölgesinde eskiden beri ilaç olarak 

kullanılmaktadır. Köy halklarının rafine edilmiş şekere ulaşımının zor 

olduğu, Doğu Anadolu’nun dağlık bölgelerinde, meşenin yapraklarından 

elde edilen bu tatlı maddeye oldukça kıymet biçiliyordu. Bu çalışmada, 

Dersim bölgesinde “gezhegme”nin ilaç olarak kullanımı tarif edilecektir. 

Ayrıca, “Hızır’ın kudreti” isminden yola çıkarak, Dersim’de şifa 

bilgisinin ve şifalı maddelerin Hızır ile bağdaştırılması durumu 

değerlendirilecek, iyileştirme marifetinin esas sahibi olarak Hızır figürü, 

kısaca tartışılacaktır.      
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tamerakca@gmail.com 

14 

Sultan Alan 

Doçent 

Çukurova Üniversitesi Adana SYO  

Ebelik Bölümü 15 

tasalan@cu.edu.tr 

Sibel Alemdar 

Bilim Uzmanı 

İstanbul Sağlık Müzesi 

sibalemdar@gmail.com 

 
15 

 

Emin Alkan 

Araştırma Görevlisi 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 

eminalkan@windowslive.com 

 
17 

 

Ayten Altıntaş 

Profesör 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

aytenas@mynet.com 

 

18 
 

Etem Akbaş 

Profesör 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD 

etem_a@yahoo.com 

 

 

Murat Aksu  

Yardımcı Doçent 

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

murataksumd@gmail.com 

12 

Ş Efsun Antmen 

Öğretim Görevlisi 

Mersin Üniversitesi  

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

eantmen@gmail.com 

 

18 

 

Nehir Antmen  
 
 

 



IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri 

Malatya 10-13 Haziran 2015 

 

  
83 

Ayten Arıkan 

Yardımcı Doçent 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

netyam@gmail.com 

19 

Miray Arslan 

Araştırma Görevlisi 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 

eczmirayarslan@gmail.com 

20,66,
66,67 

Gökhan Aslım 

Yardımcı Doçent 

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 

gokhanaslim@aksaray.edu.tr 

 

64,75 

 

Ahmet Avcı 

Lisans Öğrencisi 
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

 
21 

 

Rabia Zehra Bakar 

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 

 
22,35 

 

İbrahim Başağaoğlu 

Profesör 
ibasagaoglu@mynet.com 

 

32 
 

Banu Bayar 

Profesör 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Muğla SYO 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

 

36,55 
 

Kılıçhan Bayar 

Profesör 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Muğla SYO 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

 

36,55 

 

Belkıs Birden 

Doktora Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

blksbrdn@gmail.com 

 

22 

 

Alper Bulut 

Doktora Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

abulut@gata.edu.tr 

 

 

 

Rana Can 

Yardımcı Doçent 

Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay SYO  
Hemşirelik Bölümü 

rcan0131@gmail.com 

 

Hasan Basri Çakmak 

Doçent 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 

hbcakmak@gmail.com 

23,50 

İbrahim Çelik 

Tıp Doktoru 
dribrcel@gmail.com 

 

 
 

Mustafa Çoban  
Bilim Doktoru 

Akdeniz Üniversitesi  

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

mustafacoban@akdeniz.edu.tr 

 

37 
 

Engin Çoruh 

Diş Hekimi 
engincoruh@aol.com 

 

23 

 

Müge Demir 

Bilim Doktoru 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Tıp Tarihi ve Etik AD 

mydere@gmail.com 

 

25 
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Mehmet Demirci 

Doktora Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

dr_mehmet23@hotmail.com 

26 

Ayşegül Demirhan Erdemir 

Profesör 

 

aysegul.erdemir@yahoo.com 

 

 

Gülten Dinç 

Profesör 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  

Tıp Tarihi ve Etik AD 

gultendinc@yahoo.com 

 

27,27 

 

Şaziye Dinçer Bahadır  

Araştırma Görevlisi 

Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

saziyedincer@hotmail.com 

 
28 

 

Emre Dölen 

Profesör 
emredolen@gmail.com 

 
61 

 

Zehra Edisan 

Yardımcı Doçent 

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

zedisan@hotmail.com 

29 

Hasan Erbay 

Yardımcı Doçent 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Tıp Tarihi ve Etik AD 

hasanerbay@yahoo.com 

30 

Mehmet Eymen Erbay  

 

 

 

Seyhan Erbay  

 

 

 

Neşe Erdoğan 

Uzman Tıp Doktoru 

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği 

neseerdogan@yahoo.com 

 

 

 

Mehmet Yavuz Erler  

Profesör  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

myerler@omu.edu.tr 

 
59 

 

Nermin Ersoy 

Profesör 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 

nersoy@kocaeli.edu.tr 

 
31,77 

 

Tuğba Gencer 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

tugbaajan@hotmail.com 

 

32 
 

Savaş Volkan Genç 

Yardımcı Doçent 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 

svgenc@mehmetakif.edu.tr 

 

33 
 

Zehra Göçmen Baykara 

Bilim Doktoru 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Fakültesi 

gocmen@gazi.edu.tr 

 

33 

 

Nilifer Gökçe 

Öğretim Görevlisi 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

nilifergokce@gmail.com 

 

34,70 

 



IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri 

Malatya 10-13 Haziran 2015 

 

  
85 

Ömer Gökçe  

 

 
 

Şefik Görkey 

Profesör 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

gorkey@superonline.com 

 

 

 

Elif Gültekin 

Araştırma Görevlisi 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  

Tıp Tarihi ve Etik AD 

elif_biyikli@yahoo.com 

22, 
35,60 

Mukadder Gün 

Bilim Doktoru 

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Kontrol Şubesi 

gunmukadder@yahoo.co.uk 

 
33,35 

 

Nubar Hakimova 

Doçent 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 
Folklor Enstitüsü 

nubarhakimova@mail.ru 

36 

Cüneyt Halidi 

Il Planlama Uzmanı 

Mersin Valiliği 

c.halidi@hotmail.com 

 

 
 

Gülay Halidi 

Bilim Uzmanı 

Çukurova Üniversitesi  

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  

gulayhal@gmail.com 

 

 
 

Özge İpek 

Araştırma Görevlisi 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla SYO 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

ozgeipek@mu.edu.tr 

 

36,55 

 

M Cumhur İzgi 

Bilim Doktoru 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Tıp Tarihi ve Etik AD 

cizgi@akdeniz.edu.tr 

 

37 

 

Funda Kadıoğlu 

Yardımcı Doçent 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Tıp Tarihi ve Etik AD 

fgkadioglu@cu.edu.tr 

38,39 

Selim Kadıoğlu 

Doçent 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 

selimkad@cu.edu.tr 

29,30 

 

Tılsım Kadıoğlu 

 
tilsimkadioglu@gmail.com  

Onur Naci Karahancı 

Doktora Öğrencisi 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

onurnaci@gmail.com 

 

40 
 

Mehmet Karataş 

Yardımcı Doçent 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

drkaratas@hotmail.com 

40 

Turgay Karataş 

Uzman Tıp Doktoru 
Malatya Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 

drkaratas44@hotmail.com 

 

41 

 

Mehmet Kavak 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

mehmet_meka@hotmail.com 

 

43 
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Gülsel Kavalalı 

Profesör  
gulsel.kavalali@isbank.net.tr 

 

43 
 

Neşe Kayrın 

Bilim Doktoru 
nkayrin@gmail.com 

 

44 

 

Ratip Kazancıgil 

Bilim Doktoru 
 

 

44 

 

Gundolf Keil 

Profesör 
 

 
23 

 

Ahmet Keser  

Uzman Tıp Doktoru 
a123keser@gmail.com 

 
52 

 

Kadircan Keskinbora 

Profesör 

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

kadircan.keskinbora@gmail.com 

 

47 
 

Bülent Kıran  

Yardımcı Doçent 

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık İşletmeciliği AD 

kiran.bulent@gmail.com 

 

48 
 

Mehmet Gazi Kobaner 

Bilim Doktoru 

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Göğüs Kalp Damar Hastalıkları Kliniği  

kobaner@gmail.com 

49,50 

Neslihan İpek Kobaner 

Bilim Uzmanı 
ikobaner@gmail.com 

 

49,50 

 

Arif Hüdai Köken 

Doktora Öğrencisi 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 

arifhudaikoken@hotmail.com 

23,50 

Engin Kurt 

Yardımcı Doçent 

GATA Tıp Tarihi ve Deontoloji AD 

enkurt@gata.edu.tr 

 
51,52 

 

Özgür Kuş 

Doktora Öğrencisi 

GATA Tıp Tarihi ve Deontoloji AD 

okus@gata.edu.tr 

 
52 

 

Gülşen Kutbay 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

Dokuz Eylül Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji AD 

gulshen_kutbay@hotmail.com 

 

 
 

Gülvin Kutbay 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik AD 

gkutbay@hotmail.com 

 

Fatma Mızgin Kutbay 

Mütercim Tercüman 
fatma.kutbay@hotmail.com 

 

 

 

Ayşe Menteş Gürler 

Doçent 

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 

mentesgurler@yahoo.com 

 

59 
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Sadık Nazik  

Bilim Doktoru 
sadiknazik2003@yahoo.com 

 

65 
 

Selda Okuyaz 

Doktora Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

okuyazs@gmail.com 

 

 

 

Oya Ögenler 

Yardımcı Doçent 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Tıp Tarihi ve Etik AD 

oyaogenler@gmail.com 

18,72 

Özcan Ögenler  
 
 

 

Nüket Örnek Büken 

Profesör 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 

nuketbuken@hotmail.com 

40,52 

Müesser Özcan 

Doçent 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD 

muesserozcan@mu.edu.tr 

 

54 
 

Fatih Özden 

Araştırma Görevlisi 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla SYO 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

fatihozden@mu.edu.tr 

 

36,55 
 

Rahşan Özen  

Profesör 

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi  

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 

rozen@firat.edu.tr 

21 

Meltem Öztan 

Profesör, 

Doktora Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

mdartar18@gmail.com 

 

Hafize Öztürk Türkmen 

Yardımcı Doçent 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Tıp Tarihi ve Etik AD 

deonto@akdeniz.edu.tr 

56 

Levent Öztürk 

Profesör 

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 

leventozturk@outlook.com 

 
57 

 

Narin Sadıkoğlu 

Yardımcı Doçent 

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakognozi AD 

narin.sadikoglu@inonu.edu.tr 

 
58 

 

Şule Sanal 

Doçent 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 

suleo@omu.edu.tr 

 

59 
 

Alparslan Santur 

Etnolog  

Folklor Araştırmacıları Vakfı 

alparslansantur@hotmail.com 

 

60 
 

Nil Sarı 

Profesör 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

hnilsari@gmail.com 

60 

Gürkan Sert 

Doçent 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

ozgurgurkan@yahoo.com 

 

61 
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Muharrem Sevimli  

 

 
 

Nurten Sevimli  

 

 

 

Şükran Sevimli 

Yardımcı Doçent 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

sukransevimli@gmail.com 

 

62 

 

Ekrem Sezik 

Profesör 

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

ekrmsezik@gmail.com 

 
63 

 

Ekrem Sırma 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

ekremsirma@gmail.com 

 
18 

 

Çağrı Çağlar Sinmez  

Yardımcı Doçent 

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi  

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 

cagribey6038@hotmail.com 

64, 

75,80 

Ataman Sivaslı  

Araştırma Görevlisi 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Adli Tıp AD 

azazel1917@hotmail.com 

 

65 
 

Nuray Soydan 

Doktora Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

nuray51yasar@gmail.com 

 

 

 

Bilge Sözen Şahne 

Bilim Doktoru 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 

bilgesozen@yahoo.com 

20,66,

66,71,

76 

Serap Şahinoğlu 

Profesör 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Tıp Tarihi ve Etik AD 

serapsahinoglu@yahoo.co.uk 

22,26 

Adalet Şar  
 
 

 

Sevgi Şar 

Profesör 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi AD 

sevgisar98@gmail.com 

20,48,
66,66,

67,68 

Nilay Tarhan 

Doktora Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Farmakoloji AD 

nilaytar@yahoo.com.tr 

 

67 
 

 

Ayşe Taşdemir 

 
aysesurekli@hotmail.com  

Elif Gizem Taşkıran 

Araştırma Görevlisi 

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık İşletmeciliği AD 

elifgizemtaskiran@gmail.com 

 

48,68 

 

Halil Tekiner 

Yardımcı Doçent 

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık Tarihi ve Etik AD 

htekiner@erciyes.edu.tr 

 

33 
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Suzan Tepe Yılmaz 

Araştırma Görevlisi 

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Heykel Bölümü 

suzantepeyilmaz@gmail.com 

 

69 
 

H Murat Tuğrul 

Profesör 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Mikrobiyoloji AD 

mtugrul@trakya.edu.tr 

 

70 

 

Elif Ulutaş  

Araştırma Görevlisi 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 

elifulutas@hacettepe.edu.tr 

 

71,76 

 

Öztan Usmanbaş 

Profesör 

 

oztanusmanbas@yahoo.com 

 

 

Güler Uygun 
İstanbul Sağlık Müzesi 

guler.uygn@gmail.com 

 
71 

 

İlter Uzel  

Profesör 

 

dr.ilteruzel@gmail.com 
 

14,23 

Deniz Ülker  

Yüksek Lisans Öğrencisi 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik AD 

denizulker@windowslive.com 

 

54 
 

Cemal Ün  

Profesör 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi  

Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji AD 

cemal.un@ege.edu.tr 

 

72 

 

İsmail Ün 

Yardımcı Doçent 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Tıbbi Farmakoloji AD 

unisfarma@yahoo.com 

72 

İsmail Yakıt 

Profesör  

Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Felsefe Bölümü 

ismailyakit@gmail.com 

74 

Neyyire Yasemin Yalım  

Profesör 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 

yalimx001@yahoo.com 

 
78 

 

Mevlüt Yaprak 

Yardımcı Doçent 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Fizyoloji AD 

mevlutyaprak@yahoo.com 

74 

Aşkın Yaşar  

Profesör 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi  

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 

askinyasar@gmail.com 

75,80 

Selen Yeğenoğlu 

 Profesör 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık İşletmeciliği AD 

selen.yegen@gmail.com 

71,76 

Yüksel Yeğenoğlu  

 

 

 

Halis Yerlikaya 

Profesör 

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi  

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 

hyerlikaya@firat.edu.tr 
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Cebrail Yılmaz 

Doktora Öğrencisi 

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

drcebrail@mynet.com 

69,77 

Şerife Yılmaz Gören 

Doktora Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıp Tarihi ve Etik AD 

serifeyilmaz83@hotmail.com 

 

78 

 

Ali Yiğit 

Yardımcı Doçent 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi  

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 

aliyig@gmail.com 

64, 
79,80 

Gülkızılca Yürür 

Yardımcı Doçent 

Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 

kizilca2002@yahoo.com 

81 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IX. Lokman Hekim Günleri’ne  

verdikleri kurumsal ve kişisel destekler için 

Türk Tıp Tarihi Kurumu’na, 

LC Waikiki’ye, 

Sayın Profesör Doktor Cahit Tanyol’a, 

Sayın Profesör Doktor Cengiz Yakıncı’ya 

içtenlikle teşekkür ediyoruz. 

 


