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Değerli Katılımcılar

2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 12. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 2.Uluslara-
rası Katılımlı Türk Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumu bir arada olarak İstanbul’da, 10-13 Ara-
lık 2012’de, Türk Tıp Tarihi Kurumu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim 
Dalı tarafından düzenlenecektir. 1938 yılında kurulan Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun dünyada ve 
Türkiye’de ikinci kez yapılacak olan bu Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi’ne yurt içinden ve dı-
şından değerli meslektaşlarımızın katılacağını düşünerek mutluluk duyuyoruz. 

Türk Tıp Tarihi’ni ve Türk Diş Hekimliği Tarihi’ni çeşitli konularıyla incelemek ve tartışmak, 
bu kongrenin başlıca amacıdır. Bu bağlamda değerli bildiriler sunacak olan meslektaşlarımızın Türk 
Tıp ve Diş Hekimliği Tarihi’ni derinliğine inceleyecek olan araştırmalarını tartışarak yararlı sonuç-
lar elde edileceğini umuyoruz.

Dört gün sürecek olan bu üç toplantının bir günü 12. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi’ne ve bir 
günü de 2. Uluslararası Katılımlı Türk Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumu’na ayrılmıştır. Bu ara-
da Uluslararası Tıp Tarihi Derneği (ISHM) ve Uluslararası İslam Tıp Tarihi Derneği (ISHIM), 2. 
Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi’ni desteklemektedirler.

Bu kongrelerde sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR
Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı

Kongre Eş-Başkanı

Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ
Türk Tıp Tarihi Kurumu İkinci Başkanı

Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR   
The President of the Turkish Society                           

for the History of Medicine 
The Co-President of the Congress                         

Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ
The Second President of the Turkish Society

for the History of Medicine
The Co-President of the Congress

Dear Participants

The Second International Congress on the Turkish History of Medicine, the 12th National Cong-
ress on the Turkish History of Medicine and 2. Symposium of the Turkish

History of Dentistry with International Participation are going to be held simultaneously in İs-
tanbul between December 10th and December 13th, 2012 by Turkish Society for the History of Me-
dicine and Cerrahpaşa Medical School, Department of Medical History and Ethics. We are loo-
king forward to welcoming our colleagues from both Turkey and abroad to participate in the Second 
International Congress on the Turkish History of Medicine, held for the first time in Turkey and 
world, by Turkish Society for the History of Medicine founded in 1938. 

The main goal of the congress is to study and discuss Turkish Medical History considering se-
veral topics. We hope to get the desired results discussing the papers and studies of our colleagues 
analyzing Turkish History of Medicine and Dentistry in depth. Moreover, International Society 
for the History of Medicine (ISHM) and International Society for the History of Islamic Medici-
ne (ISHIM) support this congress.

We will be proud of being with you in the congress for four days in İstanbul, a famous Turkish 
city.

With best regards,
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Yrd. Doç. Dr. Hakan ERTİN

Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜRGAN

Yrd. Doç. Dr. Funda KADIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Berrin OKKA

Yrd. Doç. Dr. Şükran Sevimli

Dr. Burhan AKGÜN

KONGRE GENEL SEKRETERİ
GENERAL SECRETARY OF THE CONGRESS

Dr. Burhan AKGÜN
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KONGRE KONULARI

• İslam Öncesi Türk Tıbbı ve Diş Hekimliği 
•  Selçuklu Türklerinde Tıp ve Diş Hekimliği 
•  Osmanlılarda Tıp ve Diş Hekimliği 
•  Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Türk Tıbbı ve Diş Hekimliği 
• Türk Tıbbının ve Diş Hekimliğinin Batı Tıbbı İle İlişkileri 
•  Türk Tıbbının ve Diş Hekimliğinin Doğu Tıbbı İle İlişkileri 
•  Türk Cumhuriyetlerinde Tıp ve Diş Hekimliği 
•  Türk Cumhuriyetleri Arasında Tıbbi İlişkiler 
•  Türklerde Halk Tıbbı 
•  İstanbul’da Sağlık Kurumları 
•  İstanbul’da Sağlığa Hizmet Edenler 
•  İstanbul’da Halk Tıbbı 
•  Diğer Konular 

CONGRESS TOPICS

•  Preislamic Turkish Medicine and Dentistry
•  Medicine and Dentistry in the Seljuk Era
•  Ottoman Medicine and Dentistry
•  Turkish Medicine and Dentistry during the Republic of Turkey 
•  Relations between Turkish Medicine and Dentistry and Western Medicine
•  Relations between Turkish Medicine and Dentistry and Eastern Medicine
•  Medicine and Dentistry in the Turkish States
•  Medical Relations among Turkish States
•  Folkloric Medicine in Turks
• Health Foundations in İstanbul
•  Known Health Practitioners in İstanbul
•  Traditional Medicine in İstanbul
•  Varia
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GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri: 
Kongre 10-13 Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul’da, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-
tesinde yapılacaktır.

Kongre Adresi:
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çapa- İSTANBUL

Kongre Dili
Türkçe ve İngilizcedir. 

Katılım Belgesi
Kongreye kayıt yaptıran katılımcılara kongre boyunca kayıt masasından verilecektir. 

Slayt ve Teknik Olanaklar
Kongre süresince sunumlarda ekipman olarak barkovizyon, slayt makinesi, tepegöz ve video kulla-
nım olanağı sağlanacaktır. Slaytlar sıra numarası verilerek, disketler sunum yapacak kişinin adı/so-
yadı yazılı olarak, en az iki oturum öncesinden görevlilere teslim edilmelidir.

Kongre Web Adresi
www.tttk.org.tr

GENERAL INFORMATION

Congress Venue and Date:
Congress will be held at Istanbul University Faculty of Dentistry during December 10-13, 2012.

Congress Address:
Istanbul University, Faculty of Dentistry Çapa- ISTANBUL

Official Languages
The official languages will be Turkish and English. 

Official Certificate of Attendance
Official certificate of attendance will be given to the congress’ delegates during congress.

Guide for Presentation
During the congress projection, slide, overhead projector and video will be used. Slides should be 
numbered and presentations should be given to the officer before session.

Congress Web Site
www.tttk.org.tr
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KAYIT ÜCRETLERİ

REGISTRATION FEES

NOT: 25 Ekim 2012’ye kadar kongre kayıt ücreti yatırmayanların bildirileri programa alınmayacaktır. 

NOTE: Papers will be excluded from the Congress Program if the registration fee is not paid until the 
deadline, October 25, 2012. 

Son kayıt ücreti ödeme: 
25 Ekim 2012

Günlük Kayıt

Katılımcılar 150 TL 50 TL
Araştırma Görevlileri 75 TL 50 TL
Refakatçiler 75 TL 50 TL

Deadline for registration fee:
October 25, 2012

Daily 
Registration

Congress Members 100 EURO 50 EURO

Accompanying persons 60 EURO 50 EURO

KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR / REGISTRATION FEE INCLUDES
	Tüm Kongre Toplantıları / Attendance to Free Lectures and Scientific Meetings
	Açılış Kokteyli / Opening Cocktail
	2 Öğle Yemeği / 2 Lunches
	Çay, Kahve İkramları/ Tea-Coffee Breaks
	Kongre Kiti, Kongre Çantası ve Dokümanlar / Congress Bag and Documents
	Günlük Kayıt Ücretine 1 Öğle Yemeği, 2 Kahve İkramı Dahildir / One Lunch and 2 
	Coffee Breaks are included in the daily registration fee.

NOT: Kapanış Yemeği kayıt ücretine dahil değildir.
NOTE: The Closing Dinner is not included in the registration fee.

KAYIT ÜCRETLERİ / REGISTRATION FEES

TL Hesabı:
Türk Tıp Tarihi Kurumu

Türkiye İş Bankası Cerrehpaşa Tıp Fakültesi Şubesi
TR46 0006 4000 0011 2020 0883 95

Euro Account:
Türk Tıp Tarihi Kurumu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN:TR49 0006 4000 0021 2020 0783 45

SWIFT: ISBK TRIS
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KONAKLAMA BİLGİLERİ / ACCOMMODATION

HOTEL GRAND ÜMİT
www.hotelgrandumit.com
Tel :  00-90-5884450-5880455
Adres : Cerrahpaşa Caddesi, No:32, Aksaray-Fatih-İstanbul  
e-mail :  info@hotelgrandumit.com  

GRAND YAVUZ HOTEL  
www.grandyavuzhotel.com
Tel :  00-90-212 517 17 12
Adres :  Piyerloti Caddesi 51 Sultanahmet-İstanbul
e-mail :  info@grandyavuzhotel.com

HOTEL ÇAĞRI
www.info@cagrihotel.com
Tel :  00-90-212 5306363
Adres :  Kocamustafapaşa Caddesi, No.114, Cerrahpaşa-İstanbul
e-mail :  info@cagrihotel.com

HOTEL LİNDA
www.istanbulhotellinda.com
Tel :  00-90- 212 517 28 50 – 52 
Adres :  Büyük Haydar Efendi Sok. No: 22, Beyazıt-İSTANBUL
E-mail :  info@istanbulhotellinda.com

BARCELÓ SARAY
www.barcelosaray.com
Tel :  00-90- 212 498 58 00 
Adres :  Yeniçeriler Cad. No: 85, Beyazıt-İSTANBUL
E-mail :  saray@barcelo.com

CANKURTARAN ÖĞRETMENEVİ
www.cankurtaranogretmenevi.com.tr 
Adres :  Kennedy Caddesi Ahırkapı Sokak No:9 Eminönü İstanbul
Tel :  00-90-212 517 24 11 -  00-90-212 514 58 93 

BAHÇELİEVLER ABİDİN PAK ÖĞRETMENEVİ
www.bahcelievlerabidinpakogretmenevi.com.tr 
Tel :  00-90- 212 502 24 11 
Adres :  Talatpaşa Cad. No: 38, Bahçelievler-İSTANBUL

NOT: Konaklama için başvurular katılımcılar tarafından kişisel olarak yapılacaktır. 
NOTE: Requests for reservation should be made to the hotels or guest-houses by e-mail or fax.
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2. ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ
2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON THE 

TURKISH HISTORY OF MEDICINE

PROGRAM /PROGRAMME
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PROGRAM / PROGRAMME

10 Aralık 2012 Pazartesi–December 10, 2012 Monday

11.00-12.00 T.C. İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2012 Yılı 
Mezunları Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi Sertifika Töreni

 I.U. Continuing Education Application and Research Center Classical Turkish 
Decorative Arts Certificate Ceremony

 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Gazanfer Zembilci Toplantı Salonu - I.U Faculty of 
Dentistry Gazanfer Zembilci Hall

12.00-14.00 Kayıt – Registration 

14.00-15.00  Açılış Töreni - Opening Ceremony  - Saygı Duruşu - Stand in Silence
 Açılış Konuşmaları - Opening Speechs

15.00-16.30 Açılış Oturumu– Opening Session 
      İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Gazanfer Zembilci Toplantı Salonu
     I.U Faculty of Dentistry Gazanfer Zembilci Hall

Oturum Başkanları-Chairpersons
Nil SARI, Esin KAHYA

Osmanlı’larda Kadınlara Mahsus Hastane, Klinik, Koğuş ve Doğumhanelerin Gelişimi
The Development of Women’s Hospitals, Clinics, Wards and Maternities in the Ottoman State
Nil SARI

Biruni’nin Doğa Bilimleri Çalışmalarının  Tıbbi Açıdan Değerlendirmesi
A Brief Evaluation of  al-Biruni’s Studies on Natural Sciences from Medical Aspect
Esin KAHYA

Symbols of Medicine in the Seal of the Padua Medical School and in Bergama
Giorgio ZANCHIN

Konya’ da Sağlıkla İlgili Tekkeler   
Dervish Lodges for Health in Konya
Mehmet AYDIN

Theodor Meyer-Steineg ve Anadolu Tıp Tarihine Katkıları
Theodor Meyer-Steineg and His Contribution to Anatolian History of Medicine
İlter UZEL

1700-18.30 İ.Ü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Klasik Türk 
 Bezeme San’atları Atölyesi Tezhip ve Minyatür Sergisi
 I.U. Continuing Education Application and Research Center Classical Turkish 

Decorative Arts Miniature Workshop Exhibition

19.00 -21.00 Açılış Kokteyli – Opening Cocktail
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11 Aralık 2012 Salı–December 11, 2012 Tuesday

9.30-11.00 Sözlü Bildiriler/Oral Presentations 
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Gazanfer Zembilci Toplantı Salonu-
 I.U Faculty of Dentistry Gazanfer Zembilci Hall

Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Türk Tıbbı -1
Turkish Medicine During the Republic of Turkey -1

Oturum Başkanları-Chairpersons
Ulvi KESER-Murat CİVANER

Kıbrıs Türk Tıp Tarihinde Kızılay ve Doktorlar
Red Crescent and the Doctor  in Medicine History of Cyprus    
Ulvi KESER

Yeni Türkiye Devleti’nde  Adli Tıp Kurumu’nun Oluşturulması
The Establishment of the Institution of Forensic Medicine in the New Turkish State
Zafer KOYLU      

Türk Nefroloji Tarihi/ History of Turkish Nefrology 
Ayla SAN

Türkiye’de Fizik Tedavi Hekimliğinin Tarihi
History of Physical  Medicine in Turkiye             
Gökhan ÇAĞLAYAN           

Semra Çelikli’nin Bilimsel Yaşam Öyküsü ve Türkiye’de Paramediklik Mesleğinin Kuruluşu
The Scientific Life Story of Semra Çelikli and Establishment of Profession of Paramedic in Turkey
Gülay HALİDİ, Selim KADIOĞLU

Türkiye’nin Sağlık Politikaları Tarihinde 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Yeri ve Mes-
leğe Etkileri
The Importance of the Government Decree no.663 in the History of Turkish Health Policies, and Its Ef-
fects on the Profession 
Murat CİVANER

Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Tarihi Müzesi ve Kütüphanesi Kurulma Çalışmaları
Establishment of Hacettepe University Museum and Library of History of Medicine & Health 
Müge DEMİR, Aslıhan AKPINAR, Nüket ÖRNEK BÜKEN

Cumhuriyetin İİk 15 Yılında Sıhhat ve İçtima-i Muavenet Vekaletinin Faaliyetleri’nin   
Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Activities of Sıhhat ve İçtima-i Muavenet Vekaleti (Ministry of Health) in the First 
15 Years of Turkish Republic
Hülya ÖZTÜRK
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11.00-12.30 Sözlü Bildiriler/Oral Presentations
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Gazanfer Zembilci Toplantı Salonu
 I.U Faculty of Dentistry Gazanfer Zembilci Hall

Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Türk Tıbbı -2
Turkish Medicine During the Republic of Turkey -2

Oturum Başkanları-Chairpersons
Alper Tunga KÖKCÜ – Şükran SEVİMLİ

Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları
Health Policies of the Republican Period
Alper Tunga KÖKCÜ       

Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Lütfi Noyan’ın Gözü ile Hastanelerin Yapısı ve İşleyiş Tarzına Bakışı
Distinguished Professor Dr. Abdulkadir Lutfi Noyan’s View of Hospital Structure and Administrative 
Methods
Engin KURT, Mustafa Nuri GÜNÇIKAN  

Solunum Sistemi Hastalıklarında  Etkili Bir Tanı ve Tedavi Yöntemi Olan Bronkoskopi’nin Tarihçesi
The History of Broncoscopy Which is an Effective Method of Diagnosis and Treatment of Respira-
tory Diseases
Mustafa Yahya METİNTAŞ   

Cumhuriyet Döneminde Tıpta Uzmanlık Dallarının Değişimi
Exchange of Speciality Branches in Medical Science at Republican Era
M. Cumhur İZGİ, Mustafa ÇOBAN

Türkiye’nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası Kırklareli Vilayeti Adlı Esere Göre 1925 Yılında Kırklareli’nde 
Görülen Bulaşıcı Hastalıklar
Infectious Diseases in Kırklareli in 1925 According to the Book Sanitary and Social Geography of Tur-
key  Kırklareli
Nilifer GÖKÇE, Mevlut YAPRAK     

Ankara Üniversite Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde 1942 Yılında Kars’ta Düzenlenen Toplantının 
Değerlendirilmesi 
Ankara University Week Activities Evaluation of the Meetıng Held in 1942 in Kars
Şükran SEVİMLİ, Doğan CEYHAN

Türkiye’de Psikiyatri Hemşireliğinin Gelişimi
Progress of Psychiatric Nursing in Turkey
Rahime AYDIN ER, Mine ŞEHİRALTI 

Dr. Reşit Galip ve “Köy Muallimleriyle Sıhhi Musâhabe”
Dr. Reşit Galip and “Medical Conversations with Village Teachers”
Sezer ERER
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12.30-13.30 Sözlü Bildiriler/Oral Presentations
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Gazanfer Zembilci Toplantı Salonu
 I.U Faculty of Dentistry Gazanfer Zembilci Hall

Osmanlılar Döneminde Tıp 1
Medicine in the Ottomans Period 1

Oturum Başkanları-Chairpersons
Hanzade DOĞAN-İnci HOT

Mukayeseli bir Tarih Çalışmasında Neden Ahilik Teşkilatı ve Fütüvvatnameleri Araştırma İhtiyacı 
Duyduk?
Why did We Need to Make an Original Research of “Futuvvatnames” and the Society of “Ahilik” in  a 
Comparative Historical Study?
H.Hanzade DOĞAN  

Filantropi ve Tıp Eğitimi: Yirminci Yüzyılın Şafağında Osmanlı İmparatorluğu’ndan Bir Örnek 
Philanthropy and Medical  Education: an Example From Ottoman Empire at the Dawn of Twentieth 
Century
Kızılca YÜRÜR, Murat CİVANER                       

Osmanlı Arşivlerinde Halk Sağlığına Yönelik Alınan Bazı Tedbirler
Some Precautions Taken for Public Health in the Ottoman Empire
Zehra EFE

Hekim Terekelerinin  Tıp Tarihi Açısından Önemi
The Importance of Physicians’ Tereke in Medical History
Coşkun YILMAZ

19 yy Sonlarında Osmanlı İmparatorluğu  Ordusunda ve Diğer Dünya Devletleri Ordularında As-
ker Alımına Bakış ve Osmanlı Ordusunda Asker Alımında Uygulanan Sağlık Prensipleri
General Medical Principles of Military Recruitment (Gonullu İstihdam)/Conscription (Mecburi Asker 
Alımı)in the World and the Ottoman Empire: an Overlook to the Medical Recuirements of Enrollment 
in the Late 19th Century Ottoman Military
Gamze ÖZBEK,  Eray YURDAKUL   

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi Dâr-üs-Sınâası 1920 Raporu
The Term Report of 1920 of Ladies’ Art House of Turkish Red Crescent Society 
Serap TORUN, Selim KADIOĞLU, Meltem AKBAŞ

Edebiyat ve Tıp Üzerine İkili Okumalar: Türk Edebiyatında Verem Algısının Oluşması 
A Dialogue on Literature and Medicine:  Emergence of Tuberculosis Perception in Turkish Literature 
S.Dilek YALÇIN ÇELİK 
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13.30-14.30 Öğle Yemeği – Lunch 

14.30-16.00  Sözlü Bildiriler/Oral Presentations 
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Gazanfer Zembilci Toplantı Salonu
 I.U Faculty of Dentistry Gazanfer Zembilci Hall

Osmanlılar Döneminde Tıp 2
Medicine in the Ottomans Period 2

Oturum Başkanları-Chairpersons
Bayhan ÇUBUKÇU-Mehmet AYDIN

Osmanlı Hilal-i Ahmer Gümüş Madalyası ile Onurlandırılan Türk Asıllı Alman Doktor Ludwig 
Turcke (1869-1937)
A German Doctor of Turkish Origin who was awarded a Silver Medal of Ottoman Red Crescent:  
Dr. Ludwig Turcke
Bayhan ÇUBUKÇU,  Dagny WASMUND

Hekimbaşı Mustafa Behçet  Efendi ve Terekesi
Chief Physician Mustafa Behçet  Efendi and His Tereke
Çoşkun YILMAZ            

Ahmedî (1334-1412)’nin Genetik  ve Bulaşıcı Hastalıklar  Hakkındaki Farsça Şiirleri 
Ahmedî (1334-1412)’s Persian Poems  on Genetic and Infectious Diseases
Ali TEMİZEL

1911-1912 Osmanlı-İtalyan Savaşında Sağlık Hizmetleri
Medical Services During the 1911-1912 Ottoman-Italian War
Hakan BACANLİ

Türkiye’de Tıp Alanında Süreli Askeri Yayınlar
Military Medicine Periodicals in Turkey
Efdal AS     

Hekimbaşı Ahî Çelebi ve Hekim Lâri’nin Edirne’deki Eserleri
Works of Chief Physician Ahî Çelebi and Physician Lâri in Edirne                
Nilifer GÖKÇE       

Şifâî Şaban Efendi’nin Panzehirler Üzerine “Şifâ’iyye” Adlı Eseri
Shifai Shaban Efendi’s Shifaiye’s Work on Antidotes
Muhittin ELİAÇIK        

Selçuklu ve Osmanlı Hastane Mimarlığına Öznel Yaklaşım 
The Subjective Approach to the Seljuk and Ottoman Hospital Architecture
M. Ertürk IŞIKPINAR, Ülkü IŞIKPINAR
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12 Aralık 2012 Çarşamba–December 12, 2012 Wednesday

9.30-11.00 Sözlü Bildiriler/Oral Presentations
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Gazanfer Zembilci Toplantı Salonu
 I.U Faculty of Dentistry Gazanfer Zembilci Hall

Osmanlılar Döneminde Tıp 3
Medicine in the Ottomans Period 3

Oturum Başkanları-Chairpersons
Rengin DRAMUR-Ahmet ACIDUMAN

19. Yüzyılın Ortalarında Bursa  Kaplıcaları Hakkında Yazılmış Bir Eser: Bursa Kaplıcalarının Havass 
ve Menafii-Tanıtım ve Değerlendirme-
Work on Hot Springs in Bursa in the Midst of 19th century: The Atmosphere and Benefits of Hot Springs 
in Bursa -Introduction and Evaluation                
Samettin BAŞOL-Ömer DÜZBAKAR  

‘’Milli Saraylar Dolmabahçe  Sarayı’nda Bulunan İlaç Sandığı
“The Medicine Chest in the National Palace at Dolmabahçe”
Rengin DRAMUR      

Contagious Metaphors: Ideas of Disease Transmission in Early Modern Ottoman Society
Nükhet VARLIK  

Mikrop Tarihinin Ana Hatları ve 1826-1908 Yılları Arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda Mikrobi-
yoloji Çalışmaları            
The Outlines of History of Microbe and Microbiologic Studies in Ottoman Empire Between 1826-1908
Emre KARACAOĞLU

Deycke Paşa ve Lübeck Faciası
Deycke Pasha and the Lübeck Disaster
Burhan AKGÜN - İnci HOT

Kadına Yönelik Şiddet: Şer‘î Mahkeme Sicillerine Göre
Aggression Against Women: According to “Şer’iyye Sicilleri (Islamic Jurisprudence Records)”
Ahmet ACIDUMAN, Serap ŞAHİNOĞLU, Önder İLGİLİ

Medical Practice in Aleppo, During Ottoman Period
Mohammad Yahya SABBAGH  

Syaikh Ahmad al-Fathani: a 19th Century Malay Medical Specialist in Ottoman Makkah
Mohd Affendi bin MOHD SHAFRI  
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11.00-12.30 Sözlü Bildiriler/Oral Presentations
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Gazanfer Zembilci Toplantı Salonu
 I.U Faculty of Dentistry Gazanfer Zembilci Hall

Osmanlılar Döneminde Tıp 4
Medicine in the Ottomans Period 4

Oturum Başkanları-Chairpersons
İbrahim BAŞAĞAOĞLU-Fuat YÖNDEMLİ

Osmanlı Devletinde Tüberküloz İle Mücadele
Struggle with Tuberculosis in Ottoman Empire 
Nilüfer DEMİRSOY, Nurdan KIRIMLIOĞLU, Ömür ELÇİOĞLU

“Kitâb-ı Müntehab fî’t-Tıbb” ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’in Kaynaklarından Birisi Olarak Kabul Edilebilir mi?
May “Kitâb-ı Müntehab fî’t-Tıbb” be Accepted as one of the Sources of ‘Alâ’im-i Cerrâhîn?
Ahmet ACIDUMAN, Berna ARDA

Râzî’nin el-Hâvî fî’t-Tıbb adlı eserinde omurların kırık ve çıkıkları üzerine
On vertebrae fractures and dislocations in al-Hâvî fî al-Tibb by Rhazes
Ahmet ACIDUMAN, HÜSEYİN POLAT 

Bursa Yıldırım Darüşşifası’nda Yapısal Çözümlemeler ve Terapötik Çevresel Etkiler
Structural Analysis of the Yıldırım Hospital in Bursa and the Environmental and the Environmental 
Therapeutic Effects
Betül BAKIR, İbrahim BAŞAĞAOĞLU  

1870’lerde Epistaksis (Burun Kanaması) Tedavisi
Fuat YÖNDEMLİ

Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Döneminde Lepralı(Cüzzamlı) Hastaya Bakış
Attitudes towards Leprosy in Ottoman Period in The Light of Archive Documents
Murat AKSU, Engin SEZER

13.30-14.30 Öğle Yemeği-Lunch
14.30-16.00 Sözlü Bildiriler/Oral Presentations
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Gazanfer Zembilci Toplantı Salonu
 I.U Faculty of Dentistry Gazanfer Zembilci Hall
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İslam Öncesi ve İslamiyet Döneminde Türk Tıbbı 1
Preislamic Turkish Medicine and Turkish Medicine in the Period of Islam-1

Oturum Başkanları-Chairpersons
Mahmut GÜRGAN-Zuhal ÖZAYDIN

Tıp Yazmalarından Bazı Örneklerle Eski Türk Tıbbında Papaver somniferum Kullanımı: 
The Uses of the Papaver somniferum in Old Turkish Medicine: Some Examples from Medical 
Manuscripts
Mahmut GÜRGAN

Asya Toplumlarında Sağlıklı Yaşama Yönelik Uygulamalar
Applications of Asia Communities Through the Healthly Life
Şükran SEVİMLİ, Gizem DOĞAN  

Ortaçağ İslam Dünyasinda Veteriner Hekimler
Veterinaries in İslam World During the Middle Ages
Nurdan KIRIMLIOĞLU, Nilüfer DEMİRSOY, Ömür ELÇİOĞLU

9-13.Yüzyıllarda Uygurlarda Tıp   
Yusufcan YASİN          

The Impact of Uıghur Medicine to the Chinese Medicine
Dilxat SIYIT          

Quranal Majeed View and Traditional Ayurvedic Unani medical contribution On Infant breast feeding 
A Natural Management for Control Prevention, Eradication, Elimination Certain Infant Disease with 
Maintaince Positive Health
M. K. REHMAN.,  Mohammed MAZHAR, Surbha KMBLE, Pradnya D. CHAUGULE 

Kaşgarlı Mahmut 11. Yüzyıl Tıp Bilimi Üzerine About Mahmud al
Kashghari About Medicine of 11th century
Ramiz ASKER, Ayla ASKER        

Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Tababeti Üzerine
Medicine in Seljuks and Anatolian Seljuks
Hülya ÖZTÜRK

16.00-17.30 Sözlü Bildiriler/Oral Presentations
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Gazanfer Zembilci Toplantı Salonu
 I.U Faculty of Dentistry Gazanfer Zembilci Hall
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İslam Öncesi ve İslamiyet Döneminde Türk Tıbbı 2
Preislamic Turkish Medicine and Turkish Medicine in the Period of Islam-2

Oturum Başkanları-Chairpersons
Ayten ALTINTAŞ-İlter UZEL

Cündişâpûr Bilim Okullarının İslam Dünyasındaki Eğitim Çalışmalarına Olan Etkisi
The Effect of Cundişâpûr Science Schools to the Educational Studies of Islamic World
Ahmet ALTUNGÖK

İbn Nafis’in İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Teşrih el-Ebdan Nushaları
İbn Nafıs’ Tashrih al-Ebdan Copies Conserved in İstanbul Libraries
İlter UZEL, Göksel BAYKAN

Mukayeseli bir Çalışmada  Tıp Tarihinin Önemli İsmi Ebubekir er-Razi’nin Etik Tarihine Orijinal 
Katkıları
Original Contributions of the Important Name of Medical History-Ebubekir er-Razi-to the His-
tory of Ethics in a Comparative Study           
H.Hanzade DOĞAN

Selçuklu Döneminde  Azerbaycan’ın Ünlü Tabipleri
Famous Doctors of  Azerbaijan During Saljugs’ Period
Yegana GEZALOVA, Nazile MAMEDOVA

Selçuklular Döneminde Anadoludan Ismarlanan Tıbbi Bitkiler 
Medicinal Plants Ordered From Anatolia in Seljuk Period
Ayten ALTINTAŞ

Ortaçağ Türk-İslam Tıp Bilim ve Çalışmalarının Gelişimini Sağlayan Faktörler
The Factors that Provided the Development of Türk-Islam Medicine Science and Researches in the 
Middle Ages
Abdulhalik BAKIR

“Büyük Selçuklular Döneminde ‘Gerçek Hekim’ İş Başında: Et-teşvîk et-tıbbî’nin Beşinci Bölümüne 
Tahlili Bir Bakış” 
The Real Physician is on Duty in Great Seljukids Period: An Analytical View on the Fifth Chapter of 
At-tashwik at-tibbi”
Ahmet GÜNER 

Selçuklular Zamanında Anadolu’da Salgın Hastalıklara Karşı Uygulanan Tedavi Yöntemleri
Treatments Methods to Seljuks Period Against the Epidemics in Anatolia
İlyas GÖKHAN           

20.00-22.30 Gala Yemeği-Gala Dinner
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13 Aralık 2012 Perşembe –December 13, 2012 Thursday

9.30-11.00 Sözlü Bildiriler/Oral Presentations
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Gazanfer Zembilci Toplantı Salonu
 I.U Faculty of Dentistry Gazanfer Zembilci Hall

İstanbul’da Sağlığa Hizmet Edenler ve Sağlık Kurumları
Known Health Practitioners and Health Foundations in Istanbul

Oturum Başkanları-Chairpersons
Fatma Arın NAMAL-Sevgi ŞAR

Erst von Dürıng Paşanın  (1858-1944) 3 Eylül 1918 Tarihli Münchner Medizinische Wochenschrift’de 
Yayınlanan “Küçük Asya’da Endemik Sifiliz Hakkında Deneyimler” Başlıklı Makalesi Üzerine
About Article of Ernst von Düring Pasha (1858-1944) Published in Münchner Medizinische  
Wochenschrift Dated September 3, 1918 With the Title of “ Experiences About Endemic Syphilis  
in Little Asia”
Fatma Arın NAMAL   

Dr. İbrahim Refik Saydam’ın Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Ordusu Sağlık Hizmetlerine Katkıları 
The Contributions of Dr. İbrahim Refik Saydam to the Health Services of the Ottoman Army in the First 
World War
Mustafa Yahya METİNTAŞ 

İlk Çocuk Hekimlerimizden  Dr. Ali Şükrü Şavlı Hayatı ve Çalışmaları (1892-1980)
The Life and Works of Our First Pediatrist, Dr. Ali Şükrü Şavlı
İbrahim BAŞAĞAOĞLU

XIX. Yüzyılda Kurumlaşma ve Hastahaneler 
Institutionalising and Hospitals in the 19th Century
Gönül CANTAY  

Daha Az Bilinen Özellikleriyle Türk Tıbbının Üçüncü Nöroşirurji Uzmanı: Dr. Cemil Şerif Baydur
The Third Neurosurgery Specialist in Turkish Medicine Dr. Cemil Şerif Baydur and His Less Known 
Features
Müesser ÖZCAN, Naki BULUT

Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi ve Terekesi
Chief Physician Mustafa Behçet Efendi and His Tereke
Çoşkun YILMAZ

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Doktorları
Physicians of Ahmet Hamdi Tanpınar
Mevlüt YAPRAK

Rebul Eczanesi Tarihi
History of “Rebul” Pharmacy 
Nazlı ŞENCAN, Metin UYAR
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Bir Osmanlı Tımarhanesi: Süleymaniye Bimarhanesi (1839-1873)            
An Ottoman Lunatic Asylum: Süleymaniye Bimarhanesi (1839-1873)
Fatih ARTVİNLİ       

11.00-12.15 Sözlü Bildiriler/Oral Presentations
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Gazanfer Zembilci Toplantı Salonu
 I.U Faculty of Dentistry Gazanfer Zembilci Hall

Türklerde Halk Tıbbı - Folkloric Medicine in Turks

Oturum Başkanları-Chairpersons
Gülsel KAVALALI-Berrin OKKA

Anadolu’da Geleneksel Tıbbi Tedavi Yöntemleri Geçmişte ve Bugün
Traditional Medical Practice in Anatolia (Ancient Time, Today)
Gülsel KAVALALI 

Konya Yöresinde Kadınlara Hamilelik, Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Yapılan Geleneksel 
Uygulamalar
Traditional Practices to Women During Pregnancy, Birth and After Birth Period in Konya 
Berrin OKKA, Yasemin DURDURAN, Neslihan KODAZ

Tunceli’de Bir Yerel İyileştirici – Mustafa Sılij
A Folk Healer in Tunceli – Mustafa Sılij
Kızılca YÜRÜR

Yerel İyileştirme Gelenekleri ve Modern Tıp İlişkisi: Ülkemizdeki Attarlar ve Eczacılar Örneğinden 
Bir Tartışma
The Relation Between Local Healing Traditions and Modern Medicine: A Discussion  Based on the 
Example of the Herbalists and Pharmacists in Turkey
Kızılca YÜRÜR

İbn Sina’nın Ağrı Yaklaşımı
Avicenna’s Pain Concept
Cengiz MORDENİZ, H.Kadircan KESKİNBORA     

12.15-13.30  Sözlü Bildiriler/Oral Presentations
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Gazanfer Zembilci Toplantı Salonu
 I.U Faculty of Dentistry Gazanfer Zembilci Hall
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Diğer Konular-1
Varia-1

Oturum Başkanları-Chairpersons
Selim KADIOĞLU-Funda KADIOĞLU

Bitkilerin Sağlık İçin Kullanımının Tarihsel Dönüşümü Nasıl Değerlendirilmeli? Bu Olguya Nasıl 
Yaklaşmalı?
How to Evaluate the Historical Transformation of Using Medical Herbs? How to Approach This  
Phenomenon? 
Murat CİVANER         

Roma Döneminde Anamur’da Hekimlik Yapan Bir Çift
A Couple Practicing Medicine in Anamur in Roman Period
Oya ÖGENLER, Selim KADIOĞLU

Sense Clinique”e Veda
Farewell to Clinical Sense
Zahide OLGUN HENZEL, Selim KADIOĞLU

İnsan Genom Projesi ve Tıp Bilimlerinin Geleceği
Human Genom Project and Future of Medical Sciences
Murat ÖNER 

Akademik Tıp Yazınında Yaşam Kalitesine Tarihsel Bakış
The Quality of Life in the Medical Literature: A Historical Point of View
Zehra EDİSAN, Funda Gülay KADIOĞLU

Ortaçağ’da Tıp Etik  Anlayışına Bir Örnek: Salerno Tıp Okulu           
An Example to the Perception  of Medicical Ethics in Middle Ages: Salerno Medicine School
Seyhun ŞAHİN           

13.30-14.30 Öğle Yemeği-Lunch
14.30-16.00 Sözlü Bildiriler/Oral Presentations 
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Gazanfer Zembilci Toplantı Salonu
 I.U Faculty of Dentistry Gazanfer Zembilci Hall
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Diğer Konular- 2
Varia-2

Oturum Başkanları-Chairpersons
Gülbin ÖZÇELİKAY, Ömür ELÇİOĞLU

Edebi Literatürde Tüberküloz
Tuberculosis in Literary Texts
Ömür ELÇİOĞLU, Nurdan KIRIMLIOĞLU, Nilüfer DEMİRSOY 

Türkiye’de İlaç Fiyatlandırması ve Etik
Drug Pricing and Ethics in Turkey
Gülbin ÖZÇELİKAY        

Geç Ortaçağ’da Tıp Bilimine Işık Tutan Kadın Hekimler 
The Woman Doctors Shedding Light on Medicine Science  in the Late Middle Ages 
Pınar ÜLGEN               

Bizans Tıbbında Plastik Cerrahi Uygulamaları
Plastic Surgery Interventions in Byzantine Medicine
Ahmet ATAMAN, Elif VATANOĞLU LUTZ, İnci HOT     

Afet Tarihi ve Hazırlıklar
Disaster History and  Preparedness
Şükran SEVİMLİ, Gizem DOĞAN

Hem Büyücü, Hem Rahip, Hem de Tabip: Uzmanlaşma Neden Yok?
Magician, priest and physician All in One: Why no Specialisation?
Osman KARATAY   

Metafizik Tıp
Metaphysical Medicine
Hakan KIZILTAN  

Bilimin Tarihsel Süreç İçerisinde Algılanışı ve Bilimsel Yöntemin Geçirdiği Evreler
Perception of Science Throughout History and the Development of Scientific Method
Hülya ÖZTÜRK
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13 Aralık 2012 Perşembe –December 13, 2012 Thursday

9.30-11.00 Sözlü Bildiriler/Oral Presentations
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Altan Gülhan Özerkan Toplantı Salonu
 I.U Faculty of Dentistry Altan Gülhan Özerkan Hall

Diğer Konular- 3
Varia-3

Oturum Başkanları-Chairpersons
Bozena PLONKA SYROKA, Francisco JAVIER MARTINEZ-ANTONIO 

An Overview of the Polish School of Medical Philosophy since the 19th Century to Today 
Bozena PLONKA SYROKA

Studies on Nature within the Methodological Concepts of  Selected Polish Scholars
Bozena PLONKA SYROKA

Humanitarian Activities of the Turkish and Egyptian Red Crescent Societies During Morocco’s Rif War 
(1921-27)
Francisco JAVIER  MARTINEZ-ANTONIO 

The Problem of Intimate Partner Violence in the Globalizing World 
Petya TRENDAFILOVA 

Traditional Ayurvedic and Unani Holistic Approach and Periodic Checkup for Prevention of Life Style 
Diseases
M.K.Rehman, Mohammed MAZHAR, Pradnya D.CHAUGULE, Busra FARHEN

Is General  Practitioner  in Bulgarıa Concerned  for Health of Their Patients
Tsvetelina PETROVA-GOTOVA, Tihomira ZLATANOVA, Ralitsa ZLATANOVA-VELIKOV       

To What Extent did Ibn  Nafis Influence Turkish Medicine?
Zohor IDRISI            

Method for Optimizing Revenues and Expenditures of Hospital Departments
Rumyana YANEVA, Stefan GLADILOV, Vasko KATZAROV, Asva GLADILOVA         

Nature of Bogomilism and the Influence of the Concepts of Health on the Domestic Life Culture of the 
Population 
N. ZAPRYANOV, V. MIHAYLOVA-ALAKIDI, M. LYOCHKOVA
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11.00-12.00 Poster Bildiriler/Poster Presentations
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Altan Gülhan Özerkan Toplantı Salonu
 İ.Ü Faculty of Dentistry Altan Gülhan Özerkan Hall

Oturum Başkanları-Chairpersons
Sultan ALAN, Elif VATANOĞLU LUTZ 

Adana’da İkinci Kuşak Bir Halk Hekimliği ve Geleneksel Ebelik Uygulayıcısı
A Second Generation Folk Medicine and Traditional Midwifery Practitioner in Adana
Sultan ALAN, Melike ÖZTÜRK, Şule GÖKYILDIZ

Beyrunî ve Eczacılık Tarihindeki Yeri
Biruni and His Place in the History of Pharmacy 
Sevgi ŞAR, Esin KÂHYA, Adnan ATAÇ

Cundişapur Okulu
The Jundishapur School
Berrin OKKA

Ülkemizdeki Meslek Hastalıkları Hastaneleri
Occupational Diseases Hospitals in Turkey   
İnci HOT, Elif VATANOĞLU LUTZ

Ataman Kliniği
Ataman Clinic
Ahmet DOĞAN ATAMAN        

Türk Edebiyatında İlk Türk Psikoanalist Dr. İzzeddin Şadan 
The First Turkish Psychoanalist Dr. İzzeddin Şadan in Turkish Literature
Mevlüt YAPRAK 

Pulmoner Dolaşımı İlk Keşfeden Hekim-Ibn al-Nafis
First Discoverer of the Pulmonary Circulation Ibn al-Nafis
Emre Özgür BULDUK, Sıdıka BULDUK            

Antik Dönemden Modern Zamanlara İlaç Kimyası
Iatrochemistry - from Ancient to  Modern           
Emre KARACAOĞLU     

Etik Kurullarda Eczacı Sorumluluğu
Responsibilities of Pharmacists in Ethics Committees
Vildan YEŞİL, Gülbin ÖZÇELİKAY
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Access to General  Practitioners Through the Eyes of the Patients
Ralitsa Zlatanova-VELIKOVA, Thomira ZLATANOVA, Dobrina LALEVA, 
Tsvetelina PETROVA-GOTOVA 

The Assessment of Femoral Anthroposcopic Features in Sex Determination      
P. TIMONOV, T. RADOINOVA, A.FUSOVA, S.SIVKOV, Ts. PETLESHKOVA

Training Health Professionals
A Public Health Approach to Violence Prevention               
Petya TRENDAFILOVA 

Antik Çağın Önemli Bir Sağlık Merkezi Bergama Asklepyonu 
An Important Health Center of Ancient World Asklepion of Bergama           
Banu AKGÜN, Emre Özgür BULDUK 
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2. ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ
2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH 

HISTORY OF MEDICINE

AÇILIŞ OTURUMU/OPENING SESSION

ÖZETLER (SÖZLÜ) - ABSTRACTS (ORAL)
(Alfabetik Sırayla/In alphabetic Order)
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KONYA’ DA SAĞLIKLA İLGİLİ TEKKELER   

DERVISH LODGES FOR HEALTH IN KONYA

Mehmet AYDIN
Prof. Dr. S. Ü. İlah. Fak. Öğretim Üyesi
e-mail: mhaydin@selcuk.edu.tr

ÖZET
Türkler de bazı hastalıklar için Tekkelere gidilerek tedavi yolları arama geleneği, çok eskilere dayan-
maktadır. Orta Asya’da ki ŞAMAN EVLERİ’NİN adeta bir devamı olan tedavi tekkeleri,özellikle 
Türk-Müslüman ülkelerde dikkat çekici bir boyut kazanmıştır. Şaman Türk toplumunda Hekim 
Adam olarak,Türklerin hastalıklar ve zor günler için baş vurdukları bir şahsiyet olmuştur. İşte bu 
Şaman Evlerinin ve Ata mezarlarının,klanın ve kabilenin mutluluğu ve sağlığı için önemli birer zi-
yaret yeri olmaları,onlardan,uğur,bereket ve sağlık beklemelerine yol açmış ve toplumda bu konuda 
önemli bir sağlık kaynağı olmalarını sağlamıştır. 

Bu açıdan Orta-Asya’da ve Anadolu’da binlerce Tekke ve Türbenin bu amaçla fonksiyonel oldu-
ğunu görmek mümkündür. 

Bu konuda Konya merkezdeki belirli hastalıklar için bir takım tekkeler, hala günümüzde halkı-
mız tarafından ziyaret edilmekte ve bazı hastalılar için şifa istenmektedir. Tebliğimde bu tekkeler ve 
hastalıklar konusunda geniş bilgi verilecektir

Anahtar Kelimeler: Tekke, Şaman, Hastalık, Şifa, Ata Mezarları. 

SUMMARY
Going to the dervish lodges by Turks for the cures of the diseases is a agelong tradition. Nearly as a 
continuation of the Houses Of Shamans in Central Asia, dervish lodges for health  gain a noteworthy 
importance in Turkish-Moslem countries. In the Shaman-Turkish society there is a person called 
Medicine Man to whom Turks consult for the diseases and in the hard times. So, as an important vi-
siting place for the health and the happiness of the clan and tribe, these Houses of Shaman and The 
Tombs Of Ancestors give way to an expectation for sake, abundance and health from them and pro-
vides them to be an important health center in the society. 

In this respect it is possible to see that thousands of dervish lodges and tombs in Central Asia and 
Anatolia are functional for these purposes. 

Some dervish lodges in Konya are being visited by people for specific diseases and demand for 
cures for some diseases.  A detailed information about these dervish lodges and diseases will be gi-
ven in my presentation,

Key Words: Dervish Lodges, Shaman, Disease, Cure, Tombs of Ancestors
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BİRUNİ’NİN DOĞA BİLİMLERİ ÇALIŞMALARININ TIBBİ 
AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ

A BRIEF EVALUATION OF AL-BIRUNI’S STUDIES ON NATURAL SCIENCES 
FROM MEDICAL ASPECT

Esin KÂHYA
Emekli Öğretim Üyesi
e-mail-Esin.Kahya@humanity.ankara.edu.tr

ÖZET
İslam Dünyasındaki bilimsel çalışmalar genellikle matematik, astronomi ve tıp konularında yoğun-
laşmıştır. Ancak diğer birçok bilim adamından farklı olarak Biruni doğa bilimlerine de çok önem 
vermiştir. Bu konudaki eserlerinden biri kıymetli taşlarla ilgili eseri Kitab el-Cevahir fi Marifeti’l- 
Cevahir’dir; diğeri eseri ise Saydana’dır. Her ne kadar ikinci eseri, Saydana daha çok eczacılıkla ilgili 
olarak kabul edilse de eser, bitki bilim açısında ilginç açıklamalar içerir. Ayrıca ele aldığı ilaç olarak 
kullanılan hemen bütün maddelerin Klasik dillerde ve Türkçe adlarını verir. Bu bakımdan adeta bir 
eş anlamlı kelimeler sözlüğü niteliğindedir. 

Taşlarla ilgili olarak kaleme aldığı Kitab el-Cevahir fi Marifeti’l- Cevahir adlı eserinde ise o sade-
ce taşların fiziksel özeliklerini vermez, aynı zamanda onların nerede bulunduğu, özelliklerinin diğer 
taşlardan hangisine benzediği, terkibi konusunda da bilgi verir. Onların insanlar tarafından nasıl de-
ğerlendirildiğini anlatır. 

SUMMARY
As is known that, scientific studies in Islamic World were focused on mathematics, astronomy and 
medical sciences. Apart from them, Biruni was interested in natural sciences in addition to mathe-
matical disciples, as mathematics, astronomy mechanics and optics. One of his books on this sub-
ject is about precious stones, named  Kitab al- Camahir fi Ma’rifeti’l-Cavahir (The Book Most Com-
rehensive in Knowledge on Precious Stones). The other book, named Saydana. Although the second 
book, Saydana is accepted that it was mostly about pharmacology, but it contains interesting expla-
nations from the point of view of botany. In addition to them he also gave their Turkish, Greek, La-
tin, Sanskrit, Arabic and Persian names of all of the items. For that reason it is a kind of dictionary 
of synonyms.

His work on precious stones, Kitab el-Cevahir fi Marifeti’l- Cevahir does not only give the physical 
specialties of precious stones and their place where they can be found but it also explains their con-
tents. It also tells about the evaluation and usage of them.
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OSMANLI’LARDA KADINLARA MAHSUS HASTANE, KLİNİK, KOĞUŞ VE 
DOĞUMHANELERİN GELİŞİMİ 

THE DEVELOPMENT OF WOMEN’S HOSPITALS, CLINICS, WARDS AND 
MATERNITIES  IN THE OTTOMAN STATE 

Nil SARI
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı
e-mail: hnilsari@gmail.com

ÖZET     
19’uncu yüzyıldan önce kadınlara hizmet verilen ilk Osmanlı hastaneleri İstanbul’da Eski Saray hare-
mindeki “Hastalar Dairesi” ve 17 yüzyılda kurulduğu tahmin edilen, Topkapı Sarayı Hareminde yer 
alan Cariyeler Hastanesiydi. Haseki Darüşşifası, 19’uncu yüzyılda kadınlara tahsis edilen ilk kamu 
hastanesi olarak bilinmekle birlikte, aslında bir kadın hastanesi olarak kurulmamıştı. Pertevniyal Va-
lide Sultan’ın vakfettiği ve 1875 tarihi civarında Medine-i Münevvere’de inşasına başlanan,  Ebniyye-i 
Hayriyye olarak tanımlanan hastane kuruluşundan itibaren “düşkün ve hasta kadınlar için” yaptırıl-
mış olması bakımından ilktir. 1875’de temeli atılan Zeynep-Kâmil Hastanesi ise, vakfiyesi doğrultu-
sunda, “kadın - erkek ve mezhep ayırımı yapılmaksızın” garip hastaların cümlesine hizmet için ku-
rulmuştu.

Hasta kadınların hastanede tedavi ihtiyacını karşılamak üzere 19’uncu yüzyılın sonlarında ve 
20’inci yüzyılın başlarında kadınlar için açılan sağlık kurumlarının sayısı giderek arttı. Merkezden 
uzak bazı vilayetlerde de kadınlara mahsus hastaneler yaptırıldı. Kadın hastanesi yaptırılamayan bir 
takım bölgelerde yoksul ve kimsesiz kadın hastalar için gureba hastanelerinde ayrı bölümler ve do-
ğumhaneler açıldı.

Haseki Nisa Hastanesi’nin 1884 ve 1891 yıllarında yeniden yapılandırılmasında kurulmuş olan 
doğumhanelerden sonra dönemin diğer sağlık kurumlarında da Vilâdethâne adı verilen doğumha-
neler açıldı. 1892’de, Mekteb-i Tıbbiye talebeleri ile ebelerin klinik eğitimi amacıyla Demirkapı’daki 
bir binada modern bir doğum kliniği (Seririyat-ı Viladiye) kuruldu.

18 Haziran 1906 tarihli bir belgeden edindiğimiz bilgiye göre, kadın hastalara hizmet verecek 
kliniklerin kazalara kadar yaygınlaştırılması öngörülmüştü. Bu çalışmada, Osmanlı döneminde 
kurulan ve kadınlara hizmet verilen hastane, klinik, koğuş ve doğumhanelerden örnekler sunularak 
konu işlenecektir.

SUMMARY
Before the 19th century the earliest Ottoman hospitals for women were founded in Istanbul at the 
Old Palace’s Harem/Seraglio, named Patients’ Rooms (Hastalar Dairesi); and the Concubine’s Hos-
pital at the Harem of the Topkapı Palace, founded probably in the 17th century. Although known 
as the first public hospital dedicated to women in the 19th century, the “Haseki Darüşşifası” was 
not intended for female patients when founded in 1550. Pertevniyal Valide Sultan’s foundation, 
the “Ebniyye-i Hayriyye”, which was started to be built around 1875 in Medina was dedicated to 
the “poor and sick women” at the very beginning of its establishment. The Zeynep-Kâmil Hospi-
tal laid its foundation in 1875 for poor patients, without distinction between “women-men and 
religion”.
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The health institutions founded for women patients increased in number during late 19th and 
early 20th centuries, so as to satisfy the need for the treatment of women.  Hospitals for women were 
founded in some distal provinces as well. In some regions where a women’s hospital could not be fo-
unded, separate sections and maternities were established for the poor and lone female patients in 
“the poor’s hospitals”, named “gureba hastanesi”.

After the establishment of maternities during the Haseki Women’s Hospital’s renovation in 1884 
and 1891, maternities named “Vilâdethâne” were also established in other health institutions.   In 
1892, an obstetrics clinic (Seririyat-ı Viladiye) was founded at the Medical School (Mekteb-i Tıbbiye) 
in Demirkapı, where medical and midwifery students were to be educated.

A document dated June 18th, 1906 indicates to the fact that clinics serving sick women were 
planned to be established in distant districts of the Empire. In this study, hospitals, clinics, wards and 
maternities founded for women during the Ottoman period are to be discussed.
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THEODOR MEYER-STEİNEG VE ANADOLU TIP TARİHİNE KATKILARI

THEODOR MEYER-STEINEG AND HIS CONTRIBUTION TO ANATOLIAN 
HISTORY OF MEDICINE

İlter UZEL
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul-Türkiye 
e-mail:ilteruzel@aydin.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmada Alman hekim, tıp tarihçisi ve hukukçu Theodor Meyer-Steineg ve o zamanlar Osman-
lı toprakları içinde yer alan İstanköy ve Antik Ninova ile Efes’e 1905 yılında yaptığı gezide elde ettiği 
ve tıp tarihindeki önemli yeri tanıtılmıştır.

SUMMARY
During his voyages of Anatolia, Cos and Mesopotamia the German historian of medicine Theodore 
Meyer-Steineg found some very important medical and surgical instruments. In this presentation we 
discussed the importance of these instruments and also Anatolia, in the history of medicine.



SYMBOLS OF MEDICINE IN THE SEAL OF THE PADUA MEDICAL SCHOOL 
AND IN BERGAMA

Giorgio ZANCHIN  
Department of Neurosciences
Padua University Medical School
e-mail: giorgio.zanchin@unipd.it

SUMMARY
In order to provide the Padua School of Medicine with its own symbol, I made a thorough search 
aimed at identifying the previous seals of our University. The iconographic choice of the new seal was 
dictated by the following general criteria: the reference to the most significant moment in the long 
history of the Padua Medical Faculty, that is, its School of Anatomy of the 16th century; the inclusion 
of universally recognized symbols of medicine; the affirmation of a commitment that, referring to 
the illustrious traditions of our Medical School, would express programmatic concepts of lofty value. 
Based on these considerations, the seal currently in use was conceived and officially adopted. An 
unexpected contribution was given by a very special encounter, representing a kind of omen, which 
took place in Bergama and will be illustrated during my presentation.

The seal, approved by the Academic Senate and officially adopted, symbolizes the contribution of  
preclinical -the DNA structure- and clinical -the snake and the staff of Asclepius-components of  the 
Padua Medical School, tightly connected in order to promote the advancement of medical knowl-
edge. 

It also make reference -the Fabrici’s Anatomical Theater-to milestones of the long search to un-
derstanding the physiopathology of disease, which were set up in Padua: the development of the 
demonstrative lesson in anatomy during Renaissance mainly by Vesalius and d’Acquapendente,  and 
the shift of  paradigm from the humoral hippocratism to the solidistic pathology through the intro-
duction of the anatomo-clinical method by Morgagni in 18th century. 

The philanthropic and scientific commitment of the Padua Medical School are expressed in the 
motto “Natura, Ratio, Ethica”. It clearly refers to well known verses taken from the poem De Rerum 
Natura by Titus Lucretius Carus (ca. 98-54 a.C.), the manifesto of the Classic Antiquity in favour of 
the rational study of the nature, asserting that only the light of the scientific knowledge, along with 
its ethical use, will free mankind  from ignorance and anguish.
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET: ŞER‘Î MAHKEME SİCİLLERİNE GÖRE

AGGRESSION AGAINST WOMEN: ACCORDING TO “ŞER’IYYE SICILLERI 
(ISLAMIC JURISPRUDENCE RECORDS)”

Ahmet ACIDUMAN* Serap ŞAHİNOĞLU* Önder İLGİLİ*
*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara - Türkiye
e-mail:aciduman@medicine.ankara.edu.tr

ÖZET
On beşinci yüzyılın sonundan başlayarak XIX. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı toplumunun sos-
yal, ekonomik ve siyasi yaşantısına ait bilgileri içermesi nedeniyle çok önemli kayıtlar olan “Şer‘iyye 
sicilleri” Türk tarihinin ana kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Uzunçarşılı bu kayıtları, en az 
eski Hıristiyan tarihlerine temel oluşturan Kilise kayıtları kadar, hatta onlardan daha önemli ve gü-
venilir kaynaklar olarak değerlendirmektedir. İçerdikleri konular kapsamında da bu sicil kayıtlarının 
tıp tarihimiz açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son on yılda et-
kileri ve sonuçları ile hem sosyal, hem de tıbbi yaşantımız açısından önemli bir sorun haline gelmiş 
olan “şiddet” ve bunun altbaşlığı olarak “kadına yönelik şiddet” hakkında herhangi bir kayıt olup ol-
madığı İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi örneğinde incelenmiştir. Bunlar arasında “darp”, 
“eziyet (işkence)”, “bekâret muayenesi”, “kadın (bedeni) ticareti”, “sarkıntılık”, “tecavüz” ve “öldürme” 
gibi fiziksel şiddet unsurları içeren vaka örnekleri olduğu gibi, “hakaret” ve “iftira” gibi daha çok sö-
zel şiddet unsurları da içeren mahkeme kayıtlarının bulunduğu görülmüştür. Kadına yönelik şiddeti 
uygulayan kişilerin, erkek ya da kadın olduğu; şiddet uygulayan bu kişilerin kadının yakını olabildi-
ği gibi, yakını olmayan kişilerin de şiddet uygulamış olduğu kayıtlarda görülmektedir. Çalışmamızda 
“kadına yönelik şiddet” olgusunun tarihsel boyutunun Şer‘iyye Mahkeme Sicillerine yansıyan olay-
lar özelinde ve özellikle günümüze de göndermeler yapılarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

SUMMARY
 “Şer’iyye sicilleri” (Islamic Jurisprudence Records) constitutes an important source for Turkish His-
tory reflecting economical, social and political aspects of Ottoman Society form the beginning of 
XVth century until the end of XIXth century. Uzunçarşılı regards these records at least as valid and im-
portant as the church records founding Christian history or more. We can consider these records as 
valuable sources for history of medicine according to their content. Aggression has already become 
an important issue of our social life and medicine practice in recent ten years, concerning its impacts 
and consequences. An inquiry conducted over Uskudar Mahkemesi (Uskudar Court) as a sample of 
Istanbul Kadi Sicilleri (Istanbul jurisprudence records) for any records concerning aggression against 
women as a subtitle of aggression were determined. These records includes occasions related to “po-
unding” , “torture”, “virginity examination”, “exploitation of women body”, “molestation”, “rape” and 
“murder” as samples of physical aggression, “insulting”, “aspersion” as verbal aggression. Both men 
and women were determined as perpetrators of these acts. Also both intimate people and total stran-
gers were involved as perpetrators in these occasions concerning aggressive behaviour. Main objecti-
ve of this study is to make an evaluation of historical aspects on “aggression against women” over the 
Şer’iyye Court Records with reflection on contemporary examples.
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“KİTÂB-I MÜNTEHAB FÎ’T-TIBB” ‘ALÂ’İM-İ CERRÂHÎN’İN KAYNAKLARINDAN 
BİRİSİ OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?

MAY “KİTÂB-I MÜNTEHAB FÎ’T-TIBB” BE ACCEPTED AS ONE OF THE SOURCES 
OF ‘ALÂ’İM-İ CERRÂHÎN?

Ahmet ACIDUMAN - Berna ARDA
Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik A.D., Ankara – Türkiye
e-mail: aciduman@medicine.ankara.edu.tr

ÖZET
İlk Türkçe tıp yazmaları arasında sayılan Kitâb-ı Müntehâb fî’t-Tıbb ve ‘Alâ’im-i Cerrâhîn Anadolu’da 
telif ve tercüme edilmiş iki önemli tıbbî yazma eserdir. Yapılan çalışmalar Abdülvehhâb bin Yûsuf 
ibn-i Ahmed el-Mardânî’nin Kitâb-ı Müntehâb fî’t-Tıbb adlı eserinin 1420 yılında yazıldığını ortaya 
koyarken, Cerrâh İbrâhîm’in ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’inin saptanabilen en erken tarihli nüshası ise 1505 
tarihini taşımaktadır. Adı geçen iki eser arasında oldukça önemli bir zaman farkı bulunmasına rağ-
men, araştırmalarımız sırasında, birbiriyle çok benzerlik gösteren ortak bazı bölümlerin bulundu-
ğu görülmüştür. Kitâb-ı Müntehâb fî’t-Tıbb ve ‘Alâ’im-i Cerrâhîn arasında saptanan bu oldukça ilginç 
ve araştırmaya değer bulguların karşılaştırılarak değerlendirilmesi bu çalışmanın konusunu oluştur-
muştur.

SUMMARY
Kitab-i Muntehab fi al-Tibb and  Ala’im-i Cerrahin, which were considered as unique samples of the 
very first medical books in Turkish language,  are two important manuscripts written and translated 
in Anatolia. While studies revealed that Kitab-i Muntehab fi al-Tibb of Abdülvehhab bin Yusuf ibn-i 
Ahmed el-Mardani was written in 1420, one of the oldest copies of Surgeon İbrahim’s Ala’im-i Cer-
rahin bears the date of 1505. Although there was a significant time difference, it was realized that 
some parts were common in these works. Comparing and evaluation of these interesting findings 
determined in the mentioned manuscripts are the subject of this study.
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RÂZÎ’NİN EL-HÂVÎ FÎ’T-TIBB ADLI ESERİNDE OMURLARIN KIRIK 
VE ÇIKIKLARI ÜZERİNE

ON VERTEBRAE FRACTURES AND DISLOCATIONS IN AL-HÂVÎ FÎ AL-TIBB BY 
RHAZES

Ahmet ACIDUMAN1 - Hüseyin POLAT2

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı (Ankara University, Faculty of 
Medicine, Department of History of Medicine and Ethics), Ankara, Türkiye;
e-mail:aciduman@medicine.ankara.edu.tr;
2Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (Gazi University School of Foreign Languages), An-
kara, Türkiye;  e-mail:polat312@hotmail.com.

ÖZET
İslâm Coğrafyasında Uygarlık ve Tıbbın Altın Çağı olarak adlandırılan dönemin en önemli bilimsel 
figürlerinden birisi olan Ebû Bekr Muhammed bin Zekeriyyâ er-Râzî (865-925) kaleme aldığı bilim-
sel eserleriyle önce Doğu Ortaçağı bilim dünyasına ve daha sonra bu eserlerin çevirileriyle de Batı 
Ortaçağı bilim dünyasına çok önemli katkılarda bulunmuş bir bilim insanıdır. Râzî’nin yaşarken 
aldığı notların ölümünden sonra öğrencileri tarafından bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan ve 
çok kapsamlı bir eser olan el-Hâvî fî’t-Tıbb’ında yer alan omurların çıkıkları ve kırıkları ile ilgili 
kısımların değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Eserin kırıklar, çıkıklar, incin-
meler ile bunların ilaçları ve tedavileri gibi konuları içeren 13. bölümünde yer alan konumuzla ilgili 
bölümler saptanmış, el-Hâvî fî’t-Tıbb’ın yazıldığı dil olan Arapçadan Türkçeye çevrilmiş ve elde ed-
ilen bulgular tartışılarak, bu bilgilerin tıp tarihindeki yerleri saptanmaya çalışılmıştır.

SUMMARY
Abû Bakr Muhammad bin Zakariyyâ al-Râzî was one of the most scientific figures during the era 
called Golden Age of civilization and medicine in Islamic geography. He was a scientist who made 
important contributions to either Eastern Medieval scientific world with his scientific works or West-
ern Medieval scientific world with translations of his work. Evaluation of sections on vertebrae frac-
tures and dislocations in Al-Hâvî fî al-Tibb, which was a huge work formed by his students after 
Rhazes’ death using his notes recorded by Rhazes when he was alive, is the aim of this study. The 
sections regarded to our subject were determined in 13th part of Al-Hâvî, which contains subjects on 
fractures, dislocations, injuries and their treatments and medicines, and were translated from Arabic 
into Turkish. After discussion, it was tried to be determined what these findings mean in the history 
of medicine.
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DEYCKE PAŞA VE LÜBECK FACİASI

DEYCKE PASHA AND THE LÜBECK DISASTER

Burhan AKGÜN - İnci HOT
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik A.D., İstanbul - Türkiye
e-mail:drburhanakgun@yahoo.com

ÖZET
1898 yılında Prof. Rieder ile İstanbul’a gelerek Rieder’in kurduğu Gülhane Seririyat Hastanesin-
de çalışan ve Rieder’in 1903’te ayrılmasından sonra 1907 yılına kadar aynı hastanenin yöneticili-
ğini yapan Deycke Paşa’nın İstanbul’dan ayrıldıktan sonraki hayatı hakkında bildiklerimiz çok az-
dır. Kendisinin 1930 yılında Lübeck’te yaşanan BCG aşısı faciasının sorumlusu olduğu da pek bi-
linmemektedir. 1930’lu yıllarda sadece Almanya’da değil tüm dünyada çok konuşulan bu olayda 
Deycke Paşa, 1921 yılında A. Calmette ve C. Guérin tarafından geliştirilen oral tüberküloz aşısını 
(BCG), kendi çalıştığı hastanenin laboratuarında orijinal Calmette suşunu kullanarak çoğaltmıştı. 
Aşının güvenirliğinden hiç şüphe duyulmadığı için hayvanlarda denemeye de gerek görülmemiş 
ve 1930 yılının Şubat ayında başlanarak iki ay zarfında Lübeck’teki 256 yeni doğan bu aşıyla aşılan-
mıştı. Ancak bir süre sonra aşılanan çocuklardan birçoğunda tüberküloz hastalığı ortaya çıkmış ve 
60 kadarı hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Alman Federal İçişleri Bakanlığı olaya el koymuş 
ve soruşturma başlatılarak başta Deycke Paşa olmak üzere iki doktor ve iki sağlık çalışanı hakkın-
da dava açılmıştı. Dava konusunun fazla bilimsel olmasından ötürü mahkeme heyetine yardımcı 
olmak üzere bilim adamlarından oluşan bir heyet oluşturulmuştu. Ekim 1931’de başlayıp 6 Şubat 
1932’de biten ve tüm dünyada ilgi ile izlenen mahkeme sonunda hastalık ve ölümlerden Calmette 
suşunun (hakiki BCG) değil bu suşun kullanılarak uygun olmayan bir hastane laboratuarında aşı 
hazırlanması sırasında aşı materyaline karışan hastalık yapma (patojen) gücü yüksek başka bir tü-
berküloz basilinin sorumlu olduğu fikri ağır basmıştı. Dolayısıyla aşı hazırlanmasından sorumlu 
olan Dr. Deycke Paşa, ihmal nedeniyle (taksirle) ölüme sebep olma ve yine taksirle yaralama suç-
larından iki yıl hapis cezası almıştı.

Bu bildiride hem Deycke Paşa’nın Türkiye’den ayrıldıktan sonraki hayatı ve çalışmalarından hem 
de Lübeck faciasının ayrıntılarından ve çıkarılan derslerden bahsedilecektir.

SUMMARY
Dr. George Deycke, known as Deycke Pasha in Turkey, came to Istanbul in 1898 with Prof. Ro-
bert Rieder in order to reorganize the Imperial Medical School. Prof. Rieder established a new tra-
ining hospital named as The Gülhane Clinics and Dr. Deycke worked there until 1903 as vice direc-
tor. After Rieder left Turkey, he became the director to the hospital and served until the end of his 
contract in 1907. So after that time we know very less about his life and works. As well as its almost 
unknown that he was responsible for the BCG inoculation misfortune in Lübeck in 1930. Oral tu-
berculosis vaccine (BCG) was developed by Calmette and Guérin in 1921 after thirteen-year old 
preliminary work. Until 1928, before the BCG vaccination was begun in Germany, 150,000 child-
ren had been inoculated abroad. In 1929, Dr. Altstaedt, the director of the public health authoriti-
es in Lübeck, and Dr. George Deycke, the director of the general hospital in Lübeck, decided to int-
roduce the inoculation at newborn children in Lübeck. At the beginning of August 1929, the origi-
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nal BCG culture, obtained from the Pasteur Institute of Paris, was used to produce vaccine in the 
laboratory of the general hospital under the patronage of Dr. Deycke. The vaccination was begun 
in February 1930 and in the following two months 256 newborn children (about 84% of all new-
born children) in Lübeck were inoculated orally against tuberculosis. In April 17th the first child 
died of tuberculosis and after it was followed by three more deaths Dr. Deycke stopped the inocu-
lation. The large number of the inoculated children became ill and finally 68 of them died of tu-
berculosis. Dr. Deycke and those who assisted him were put on trial on October 12, 1931. A scien-
tific committee was ordered to investigate what caused such a catastrophe. On February 6th 1932, 
after 76 days of inquiries and trials, Dr. Deycke was found guilty of negligent killing and negligent 
bodily injury and sentenced two years in prison.
    In this paper, both the life and the works of Deycke Pasha after the year 1907, and the details of Lü-
beck Disaster and the lessons learned from it will be discussed in detail.
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ÖZET
Lepra insanlık tarihi boyunca önemli hastalıklardan biri olarak görülmüştür. Değişik kaynaklarda in-
sanlığın kökeni 650 bin yıl önce Afrika’ya uzanırken, lepranın ana vatanının Asya olduğu vurgulan-
maktadır. Lepra tek ve ayrı bir hastalık olmasına karşın tarih boyunca birçok yerde birçok “kötü/kötü-
cül” hastalığın lepra olarak anıldığı ya da lepra sanıldığı bilinmektedir.  Bu yaklaşım nedeniyle tarih bo-
yunca bu hastalara yönelik kötü muamele, sosyal ve fiziki izolasyon ve ayrımcılık uygulanmıştır. 

Hastalık insan bedeninde yapmış olduğu yıkımın yanı sıra kişinin sosyal yaşamında da olumsuz-
luklara yol açmıştır. Hastalığın tedavi edilebilirliğine karşılık hakkındaki yanlış inanç önemli bir halk 
sağlığı sorunu olmayı sürdürmüştür. Modern tedavi olanakları öncesinde lepralı olarak ilan edilen 
kişi ölüme mahkum edilmiş olarak görülmüştür. Bu kişiler çan veya zil giymeye zorlanır, diğerlerin-
den ayırt edici giysi giyme ve kırsal bölgeye sürgüne gönderilmeye zorlanmıştır. Sosyal izolasyon ola-
rak görülen bu uygulamalara Osmanlı döneminde de lepralı hastalar maruz kalmıştır.

Osmanlı arşivi belgelerinden bu yönde birçok örnek tespit edilmektedir. Bu örneklerden bir tane-
si 1890 yılında İstinye Mavnacılar Kethüdası olan Hüseyin Ağa’nın lepra tanısı almasından sonra izo-
lasyon amacıyla polis nezaretinde Üsküdar Miskinhanesine yatırılmak istenmesidir. Hüseyin Ağa bu 
uygulamaya itiraz etmiş ve Cemiyet-i Tıbbiye tarafından verilen yeni rapora göre Ağa serbest bırakıl-
mıştır. Bu gelişmelerden sonra Hüseyin Ağa’nın sosyal ortamdan izole edilmemiş olması halk arasın-
da rahatsızlık yaratmaya devam etmiştir.

Osmanlı döneminde tüm vakıf ve diğer sosyal yardım çalışmalarına rağmen, lepra(cüzzam) has-
talığına yönelik, geçmişten gelen tüm olumsuz etkilerin bir yansıması olarak, negatif bakış açısının 
olduğu sonucuna bu tür arşiv belgelerinden ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, lepra(cüzzam), bakış açısı, sosyal izolasyon.

SUMMARY
Leprosy is mentioned as the most ancient disease affecting the human being.  Various sources date 
back the history of mankind to Africa about 650 thousand years ago, but the motherland of leprosy is 
emphasized to be Asia. The exact location and time of the initiation of leprosy is unclear but the pre-
sence of the disease through many centuries is well-known. Although it is a unique disease it is well 
known that many bad diseases in the past were assumed or misnamed to be leprosy. Additionally, for 
these patients, cruelly treatment modalities were used and they isolated/alienated from others. Until 
recently, we know that one who suffers from leprosy; this is equal dead for him. This approach to pa-
tients continued to antibiotics therapy. 
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Throughout the history, infection with leprosy results in social isolation as well as destruction on 
human body. The social stigma connected to leprosy makes this disease completely different from 
others. Even people affected by leprosy have to leave their village or are socially isolated. People who 
suffer leprosy also have prejudice about leprosy in Ottoman society like other common. 

In the light of Ottoman archive documents, we know that patients who suffer leprosy forced to 
migrate from their home to outside of the village. In 1890, Kethuda Huseyin Aga had leprosy and 
was complained to judge (Kadı) by his neighbors for isolation. We see in the archive documents, 
police was appointed for this issue. Then, Hüseyin Aga had expressed to willing to re-examine and 
Cemiyet-i Tıbbiye examined Hüseyin Aga. According to new Cemiyet-ı Tıbbiye’ report, Hüseyin Aga 
was release by judge. But discussions related to Aga were continued because of public attitudes and 
complaints.  

Although all efforts which are foundations and charitable initiatives for patients with leprosy, in 
light of this case, we can recognize that Ottoman population had negative attitudes against patients 
who suffer leprosy.  

Keywords: Ottoman, leprosy, attitudes, social isolation.
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MEDICINAL PLANTS ORDERED FROM ANATOLIA IN SELJUK PERIOD
                                                                         
Ayten ALTINTAŞ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
e-mail: aytenaltintas@mynet.com

ÖZET
Tıbbi bitki konusunda Anadolu’nun çok zengin olduğunu, Hititler döneminden beri kendine has 
tıbbi bitkilerinin oradan ısmarlandığını biliyoruz. Anadolu hem kendi yetiştirdiği bitkilerle hem de 
önemli ticaret yolu üzerinde olduğundan diğer merkezlerden gelen ürünlerle ünlenmişti. Anadolu 
Selçukluları döneminde tanınan ve kullanılan ilaçları araştırırken meşhur İlhanlı hekimi Reşîdu’d-
dîn Fazlullâh el-Hemedânî’ nin Anadolu valisi olan oğlu Celaleddin’e yazdığı mektup da bu bilgile-
re ilave edilmelidir. Reşîdu’d-dîn tabip Tebriz yakınlarında 1300 yılında inşa ettirdiği yeni bir şeh-
rin içinde yaptırdığı önemli darüşşifası için Anadolu’dan önemli ilaçları sipariş vermişti. Bu ilaçlar; 
Revgan-ı Efsentin-i Tokati  5 men, Revgan-ı Mastakiy-i Efrenci 10 men, Revgan-ı Kundus-ı Kıri 
10 men. Revgan-ı Laden-i Kubrusi 5 men, Süsen-i Antaki 10 men, Ustu-hudus  10 men. Bu ilaçlar 
ve yapıldığı bitkiler ne idi, nasıl hazırlanıyor, nerede yetişiyor, etkisi ve bugüne sürekliliği nedir soru-
larına cevap verilmeye çalışılacaktır. 

Bu bildiri ile Osmanlılar döneminden önceki Selçuklu ve Anadolu Beylikleri dönemlerinde 
Anadolu’da yetiştirilen veya ticareti yapılan tıbbi bitkiler hakkındaki bilgilerimize yeni bilgiler ila-
ve edebileceğimizi düşünüyoruz. 

SUMMARY
We know that Anatolia is rich in medicinal plants and specific medicinal plants were ordered from 
there since Hittites period. Anatolia had become famous both for the plants grown in the lands and 
for the products arrived from other places due to being on important trade routes. While researc-
hing the medicines known andusedin Anatolian Seljuks period, the letter which was written by the 
famous Ilkhanid doctorReşîdu’d-dînFazlullâh el-Hemedânî his son Celaleddin who is Anatolia go-
vernor should be included in these information. Doctor Reşîdu’d-dîn had ordered important medici-
nes from Anatolia for the important hospital built by him in a new city around Tebriz in 1300. These 
medicines are; Revgan-ı Efsentin-i Tokati  5 men, Revgan-ı Mastakiy-i Efrenci 10 men, Revgan-ı 
Kundus-ı Kıri 10 men. Revgan-ı Laden-i Kubrusi 5 men, Süsen-i Antaki 10 men, Ustu-hudus  10 
men.  It is aimed to answer what these medicines were, how they were prepared, where they were 
grown, their effects and sustain ability up to this time. 

With this paper we believe we would add new information to our current information about me-
dicinal plants which were grown and sold in Anatolia in Seljuk and Anatolian Beyliks Period befo-
re Ottoman period. 
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CÜNDİŞÂPÛR BİLİM OKULLARININ İSLAM DÜNYASINDAKİ EĞİTİM 
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THE EFFECT OF CUNDİŞÂPÛR SCİENCE SCHOOLS TO THE EDUCATİONAL 
STUDİES OF ISLAMİC WORLD
 
Ahmet ALTUNGÖK
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ÖZET
Sâsânî hükümdarı I. Şapur’un Roma savaşları sonrasında elde etmiş olduğu savaş esirlerini, İran ül-
kesinin imarında kullanmak üzere iskân ettiği Cündişâpûr şehri, daha sonraları erken ortaçağların en 
önemli eğitim ve bilim merkezi haline gelmiştir. Buraya iskân ettiği Romalı ve Yunanlı sanatkârların 
mesleklerini icra edebilmeleri ve yeni elemanlar yetiştirmeleri amacıyla açmış olduğu okullar za-
manla büyüyerek; Antakya ve İskenderiye üniversitelerini geride bırakacak derecede gelişerek o dö-
nemin en modern üniversiteleri haline gelmiştir. I. Hüsrev döneminde Cündişâpûr şehri dünyanın 
en önemli tıp, felsefe, edebiyat, astronomi, eczacılık ve mimari okullarına sahip büyük bir eğitim şeh-
ri halini almıştır. Bizans’ın seküler anlayışı bırakarak katı bir teist yapıya yönelmesi ve kendi ülkele-
rindeki Yunanlı ve Romalı bilim adamlarının dışlanarak okullarının kapatılması, onların Sâsânî ül-
kesine göç etmelerine neden oldu. Özellikle Cündişâpûr bilim okullarına yönelen bu bilim adamı ve 
filozoflar Sâsânî ülkesinde katı Zerdüşt dini anlayışı üzerinde büyük etki bırakarak sekülerizmin bu 
ülkede yayılmasının önünü açtılar. 

Edebiyat, bilim ve felsefede büyük bir çığır açan Cündişâpûr bilim okulları Yunan, Roma, Hint ve 
İran bilim, sanat ve felsefesinin buluşma noktası haline gelerek Mezopotamya’yı MS 5. ve 6. yüzyıllar-
da dünyanın en önemli bilim merkezi konumuna getirmiştir. Bu okullar Sâsânîlerin yıkılışından son-
ra da önemini koruyarak devam ettirmiş ve İslam Dünyasına çok sayıda bilim adamı kazandırmıştır. 
Bağdat’ın kurulmasından sonra bu şehirdeki bilim adamları Bağdat’a davet edilerek burada kurulan 
bilim okulları ve hastanelerde istihdam edilmişlerdir. Abbasiler dönemi bilim, sanat ve felsefesi İslam 
tarihinin aydınlık yüzünü teşkil eder. Cündişâpûr bilim okullarında yetişen bilim adamlarının orta-
ya koyduğu bilimsel eser ve çalışmaları ile batıdan Irak topraklarına taşınan Yunan ve Roma ilim ve 
kültür öğeleri, Sâsânîlerin yıkılmasından sonra İslam dünyasında; özellikle Abbasiler döneminde İs-
lam Rönesans’ının yaşanmasına vesile olmuştur.   

SUMMARY
A large ground breaking which Cundishâpûr science schools for literature, science and philosophy, 
becoming the meeting point of Grek, Roman, Indian and Persian’s science, art and philosophy has 
made the Mesopotamia, world’s most important science center in the AD 5th and 6th centuries. The-
se schools while maintaining of the importance continued after the fall of the Sassanids and has bro-
ught many scientists in the Islamic World. Scientists who in this city were invited to Baghdad after 
the foundation of Baghdad. They were employed at science schools and hospitals where established 
here. The Abbasid period of science, art and philosophy represents the modern face of the history 
of Islam. Scientists have grown Cundişâpûr science schools that they releaved by scientific work and 
studies with moved to the Iraqi territory from west knowledge and culture elements of Greek and 
Roman, in the Islamic World after the fall of the Sassanids; the Islamic Renaissance be experienced, 
especially has been instrumental in the Abbasid area.
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The Rif War (1921-27) was a harsh conflict that confronted Spain and France with northern Moroc-
can tribes led by the local leader Mohammed ben Abdelkrim el-Khattabi. The war had two major 
phases. The first one started with the defeat of the Spanish army at Annual in July 1921 and was 
characterized by clashes exclusively between Spain and the Riffians and by its modest international 
impact. From the second half of 1924 onwards, a second phase began in which France became fully 
involved in a conflict that captured worldwide attention. In May 1926, Abdelkrim surrendered and 
the so-called Rif Republic was dismantled, even if Franco-Spanish military operations dragged on for 
another year. Although the Rif War has been generally considered as a colonial conflict, it had a dis-
tinctive “European flavor” due to the high number of casualties (tens of thousands of dead and more 
injured); to the size of armies involved (Spain: 100.000 troops; France: 200.000; Riffians: 20.000 regu-
lars plus tens of thousands of irregulars); to the extensive use of artillery (by all sides) and aerial bom-
bardments (by Europeans); and even to the gas bombing employed by the Spanish and the French. 

The geo-strategic implications of the Rif War, the growing scale of hostilities and the power im-
balance between the Riffians and the Europeans put the basis for the display of humanitarian activi-
ties. International organizations such as the International Committee of the Red Cross, national Red 
Cross and Red Crescent societies, private charities and individuals strived to alleviate the sufferings 
of the Riffian civil population and those of Spanish and French prisoners. Among these organizations 
stood the Turkish and Egyptian Red Crescent societies. Solidarity based on common religion but 
mostly on a common effort at national self-determination led both associations to become actively 
implicated in supporting the cause of Riffians, especially during the second phase of the conflict. 
In this paper, we will describe and analyze the major initiatives undertook by both societies, which 
included pressures on the International Committee of the Red Cross, fundraising campaigns and 
the sending of a medical mission to the Rif. Relevant humanitarian and medical actors will be also 
identified.
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ÖZET
Süleymaniye Bimarhanesi, 19. yüzyıl Osmanlı başkentinin en önemli ve merkezi tımarhanesidir. 
Modern psikiyatrinin kurumsallaşmasına yönelik ilk adımlar bu bimarhanede atılmıştır. 1839 yılın-
da ilan edilen Tanzimat Fermanı’nın ardından Süleymaniye Bimarhanesi’nde bazı ıslahatlara girişil-
miş fakat daha geniş ölçekli bir reform ve dönüşüm ise Mongeri döneminde gerçekleşmiştir. “Türk-
lerin Pinel’i” olarak anılan Luigi Mongeri, 1856 yılında Süleymaniye Bimarhanesi’ne sertabib olarak 
atandı. Bimarhanenin içinde bulunduğu kötü koşulları iyileştirmeye ve Osmanlı İmparatorluğu’nda 
modern psikiyatri uygulamalarını yerleştirmeye çalıştı. Süleymaniye Bimarhanesi’nin 1839-1873 yıl-
ları arasındaki kurumsal tarihine odaklanan bu bildirinin amacı, Türkiye’de modern psikiyatrinin 
kurumsallaşmasına yönelik reform çabalarını ve sonuçlarını tartışmaktır.

SUMMARY
SuleymaniyeBimarhanesi was the most important and central lunatic asylum of the Ottoman capi-
tal city in the nineteenth century. The first attempts to institutionalize modern psychiatry took pla-
ce in this asylum. Süleymaniye Bimarhanesi witnessed a kind of reformation after the promulgati-
on of Reform Decree (Tanzimat Fermanı) in 1839 but the larger transformations and reforms took 
place in the time of Mongeri. Luigi Mongeri, who was called as ‘Pinel of the Turks’, was appointed as 
the head-physicianof the asylum in 1856. He attempted to improve the conditions in the asylum and 
established the practice of modern psychiatry in the Ottoman Empire. Focusing on the institutio-
nal history of Süleymaniye Bimarhanesi from 1839 to 1873, this paper aims to discuss the reform at-
tempts to institutionalize modern psychiatry in Turkey and their consequences.
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ÖZET
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ile birlikte başlayan birtakım köklü yenilikler, ülkedeki siyasal, sos-
yal, kültürel yapıyı da derinden etkilemiştir. Bu etkileşimin sonucu olarak ülkede basın alanında da 
değişimler yaşanmış ve aydınlar öncülüğünde, resmî olmayan ilk gazeteler (Ceride-i Havadis(1840), 
Tercüman-ı Ahvâl(1860), Tasvir-i Efkâr(1862) vb.) ve dergiler yayın hayatına başlamıştır. Önceleri 
toplumun her kesimini kapsayan yayınlar yapılırken, zamanla çeşitli meslek gruplarına yönelik ya-
yınlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Mesleksel yayınların öncülüğünü de tıp alanı yapmış, 1849’da 
ilk tıp dergisi/gazetesi sayılabilecek Vekayi-i Tıbbiye yayınlanmaya başlamıştır.  

Osmanlı Devleti’nin son döneminde tıp alanındaki neşriyatın önemli bir kısmı da ordu bünye-
sinde gerçekleştirilmiştir. 1871 yılında yayın hayatına başlayan Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye, bu konu-
da öncü rol oynadığı gibi, Cumhuriyet Dönemi’nde de değişik isimler altında (Askerî Tıp Mecmua-
sı, Askeri Sıhhiye Mecmuası, Askeri Sıhhiye Dergisi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni) yayın ha-
yatına devam etmiştir.

Bu bildiride, Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye ile başlayan ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni ile 
hâlen devam eden askerî tıp dergi neşriyatı tanıtılırken, yayımlanan makalelelerin içerikleri ve ma-
kaleleri yazan önemli tıp adamları hakkında bilgiler verilecektir. Makalelerde çeşitli konulara yöne-
lik dönemsel yoğunlaşmalar da özellikle vurgulanacaktır.  Ayrıca bildirinin sonuna, bu makalelerin 
bir dizini de eklenecektir.   

SUMMARY
A number of fundamental changes initiated with Ottoman political reforms caused profound influ-
ences on the political, social and cultural structure.

By virtue of this interaction, there had also been changes on press and the first unofficial news-
papers and magazines (Ceride-i Havadis(1840), Tercüman-ı Ahvâl(1860), Tasvir-i Efkâr(1862) etc.) 
started to be published under the guidance of intellectuals. At first, publications that embraced every 
segment of society had been made, but in time some publications for several occupations started to 
emerge. In 1849, Vekayi-i Tıbbiye was published as the first medicine newspaper/magazine.

During the last years of Ottoman Empire, a significant part of medicine publications were come 
to fruition within the military.  Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye, first published in 1971, was not only pio-
neered this issue it also went on publishing under various names (Askerî Tıp Mecmuası, Askeri Sıh-
hiye Mecmuası, Askeri Sıhhiye Dergisi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni).   

In this paper, military medicine publications started with Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye and conti-
nued with Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni were introduced and the contents and some note-
worthy physicians who wrote articles were presented. Some periodic localization about various to-
pics was notably emphasized. Moreover, a list of these articles was appended. 
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MAHMUD AL-KASHGHARİ ABOUT MEDICINE OF 11 TH CENTURY
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ÖZET
Büyük Türk dilcisi ve düşünürü Kaşgarlı Mahmud’un ansiklopedik mahiyet taşıyan Divanü Lugat-
it-Türk eseri 11. yüzyıl Türk Dünyasının aynası olarak Türk dili ve edebiyatının, tarih ve  coğrafya-
sının yanı sıra, Türklerin zengin maddi ve manevi kültürünün ve etnografisinin de en eski ve temel 
kaynaklarındandır. 

Divanü Lugat-it-Türk’te bundan bin yıl önce bilimin çeşitli alanları, o sıradan tıp ilmi üzerine çok 
değerli bilgiler verilmiştir. İlk kez bu eserde hekimlik, tıp, hastalıklar, ilaçlar ve tıp aletleri gibi kav-
ramlardan geniş bahs edilmiştir.

Makalede bu konular araştırılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lugat-it-Türk, Hekimlik, Tıp, Hastalıklar, İlaçlar, 
Tıp Aletleri.

SUMMARY 
A well-known encyclopedic dictionary of the great Turkic linguist and thinker Mahmud Kashgharis 
Diwan Lughat at-Turk as a mirror of the Turkic world of the 11th century includes rich information 
not only about the Turkic language and literature but also its history, geography, different branches 
of the material and moral culture and ethnography of Turks.  

Diwan Lughat at-Turk provides very valuable information about different branches of the scien-
ce including medicine of the millennial age. This scientific work gives for the first time frequent ide-
as and passages on diseases, medicines and medical tools, healing and medical treatment in general. 

The article is dedicated to the mentioned issues.
Key Words: Mahmud al-Kashghari, Diwan Lughat at-Turk, Doctoring, Medicine, Sickness, Me-
dicaments, Medical Instruments. 



- 52 -

BİZANS TIBBINDA PLASTİK CERRAHİ UYGULAMALARI

PLASTIC  SURGERY INTERVENTIONS IN BYZANTINE MEDICINE

Ahmet ATAMAN1,  Elif VATANOĞLU LUTZ2,  İnci HOT3 
1Serbest Hekim-İstanbul. 
e-mail: adataman@gmail.com
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı-İstanbul.
e-mail: drvatanoglu@yahoo.com
3İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı-İstanbul. 
e-mail: incihot@yahoo.com

ÖZET
Doğu Roma’nın ayrılmasıyla Roma imparatoru Constantin (306-357), Bizans imparatorluğu baş-
kenti olarak İstanbul’u seçmiştir.Bizans uygarlığı; Yunan kültürüne; Roma’nın hukuk düzeni ve Hı-
ristiyan dininin birleşimi ile ortaya çıkmıştır. Bizans tıbbında hastalık ve ölüm tanrı işi olarak ka-
bul edilmesine karşın, salgın hastalıkların nasıl bulaştığı ile ilgili fikirleri bulunmakta ve önlem 
almaktaydılar;ayrıca cerrahide ileri düzeyde uygulamalrı olduğu bilinmektedir. 

Bizans’ın en önemli hekimlerinden olan Oribasius’un (325-403) jinekolojinin babası sayıldığı ve 
gebelik takibi ve çocuk hastalıkları hakkında önemli 70 eser yazdığı bilinmektedir. Aynı zamanda yo-
ğun ve ileri düzeyde palstik cerrahi uygulamaları yaptığı ve hatta imparator II.Justinianus’a rinoplas-
ti yaptığına dair kanıtlar bulunmaktadır.Bu çalışmada dönemin plastik cerrahi uygulamalarına de-
ğinilecektir. 

SUMMARY
After the separation of East Roma, Roman emperor Constantine (306-357) chose İstanbul as the 
capital city of Byzantine Emperor. Byzantine civilization consisted of Greek culture,the legal system 
of Romans and the religion of Christianity. In Byzantine medicine, diseases and death were accepted 
as the decision of the God but they had an understanding about the contagious side of some diseases, 
they took precautions ; and it is also known that they had some developped surgical interventions.

Oribasius (325-403),who was one of the most well-known Byzantine physicians, is called as the 
father of gynecology and also he wrote 70 important books about pregnancy and pediatry. At the 
same time, there is evience showing that he had done some important and developped plastic surgery 
interventions;and also he made a rhinoplasty to II. Justinianus. This study will focus on the plastic 
surgery interventions of Byzantine period.
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1911-1912 OSMANLI-İTALYAN  SAVAŞINDA SAĞLIK HİZMETLERİ

MEDICAL SERVICES DURING THE 1911-1912 OTTOMAN-ITALIAN WAR

Hakan BACANLİ
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ÖZET
1911-1912 Osmanlı-İtalyan Savaşı’nda (Trablusgarp Savaşı) Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ta bu-
lunan askeri birlikleri ve Trablusgarp’a görevli veya gönüllü olarak savaşmaya giden askerleri savaş 
süresince sağlık işlerinde ve hastalıklarla mücadele hususunda oldukça zorluklar çekmişlerdir. Os-
manlı Devleti yapmaya çalıştığı diğer yardımların yanında Trablusgarp’ta savaşanların sağlık ihti-
yaçlarını da gidermeye çalışmış ve bölgeye doktor, hemşire ve uzmanlar gönderilmiştir. Bu kişiler 
Trablusgarp’a oldukça zor şartlarda ulaşmışlar ve bölgede zor şartlarda çalışmışlardır. Sağlık hizmet-
leri konusunda Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) de önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Sa-
vaş süresince sağlık görevlilerimizden şehitlerimiz de olmuştur. Bu çalışma kapsamında savaş süre-
since yapılan sağlık hizmetleri, salgın hastalıklar, hastalıklarla mücadele ve sağlık şehitlerimiz konu-
ları incelenecek, savaşın sağlık yönü ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Savaşı (Trablusgarp Savaşı), Sağlık Hizmetleri, 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay)

SUMMARY
The Ottoman Empire troops which were deployed to Tripoli during the 1911-1912 Ottoman-Italian 
War (Turco-Italian Tripoli War) and the troops which had already been stationed in Tripoli or the 
soldiers who voluntarily joined the war faced great difficulties in obtaining medical services or strug-
gling against several diseases during the course of the war. In addition to several attempts by the Ot-
toman Empire to meet other needs of these troops, the Empire also sought to counter medical needs 
by sending doctors, nurses and experts to the area. In terms of medical services, Osmanlı Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti (Red Crescent) also conducted important missions. During the course of the war, 
some medical personnel felt martyr. Within the scope of this paper, medical services, epidemics, 
struggling against diseases and the Turkish medical martyrs in the war will be examined and the 
medical aspect of the war will be presented. 

Key Words: 1911-1912 Ottoman-Italian War (Turco-Italian Tripoli War), Medical Services, Red 
Crescent
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THE FACTORS THAT PROVIDED THE DEVELOPMENT OF TURK-ISLAM 
MEDICINE SCIENCE AND RESEARCHES  IN THE MIDDLE AGES

Abdulhalik BAKIR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü 11210 Gülümbe/BİLECİK
e-mail: abdulhalik.bakir@bilecik.edu.tr

ÖZET
Tıp teorisi ve pratiğiyle birlikte insanlık tarihi kadar köklü ve soylu bir bilim dalıdır. İnsanlar va-
roluşlarından beri kendi sağlıklarıyla ilgili sorunlar yaşamışlar ve bu sorunların üstesinden gel-
mek için de yoğun bir çaba harcamışlardır. Tarih öncesini ve sonrasını kapsayan bu upuzun tarih-
sel süreç içerisinde tıp bilimi ve çalışmaları da uygarlığın gelişimiyle birlikte büyük bir ilme kazan-
mıştır. Ebette ki bu gelişimde Mezopotamya, Eski Mısır, Eski Anadolu, Eski Yunan, Eski Hindis-
tan, Eski Çin uygarlıklarının rolü büyük olmuştur. Ortaçağlara gelindiğinde artık Yakın doğu’nun 
Cündişapur, İskenderiye, Antakya  gibi belli başlı şehir ve merkezlerindeki okul ve üniversiteler-
de her yönüyle tıp bilim ve çalışmalarına dair eğitim ve öğretimin profesyonelce yapıldığını tes-
pit etmek mümkündür. Anılan yoğun birikimin, Arap, Fars ve Türklerin ortak çabalarıyla kuru-
lan Abbasî devletine taşınması ve bu arada Beytü’l-Hikme bilim akademisinin faaliyetleri sonu-
cunda Tıp bilim ve çalışmalarında büyük bir canlanma yaşandı. Bu önemli gelişmenin sonrasın-
da ise gönül rahatlığıyla “Türk-İslam Tıp Bilimi ve Çalışmaları” diyebileceğimiz bir alan doğmuş 
oldu. İslam dünyasının batısında, doğusunda ve hatta merkezinde Türkler tarafından kurulan kü-
çüklü büyüklü birçok devlette tıp eğitimi, öğretimi ve uygulamasında büyük gelişmeler meydana 
geldi. Çalışmamızın zaman dilimi olarak sınırı daha ziyade Türklerin Orta Doğu’da hakimiyet kur-
duğu Geç Ortaçağı kapsamaktadır. Çalışmamızın özü ise Türklerin büyük birikim ve çabalarıyla 
tıp bilim ve çalışmalarında gerçekleştirdikleri gelişmenin arka planındaki faktörleri değerlendir-
mekten ibaret olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, Geç Ortaçağ, Tıp, Bilim, Türk, İslam.

SUMMARY
The medicine is a noble and essential science as to history of mankind with teoric and  practices. 
People has some problems with their healths   since they were created and they efforted to over-
come these problems. The medicine science and researhes developed with improvement of civi-
lization in historical period  that contained pre and post history. Surely, the role of the civilizati-
ons of Mesopotamia, old Egypt, old Anatolia, old Greece, old India, old Chine was big. It is pos-
sible to determine that education about medicine science and researches in the school and uni-
versities in the centers of certain cities like Antioch, Alexandria, Cundişapur of the Near East in 
the middle ages. So these data was carried to Abbasid State by efforts of Arabs,Turks and Persi-
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ans. However there was a big recovery in the medicine science and researches as a result of acti-
vities of theBeytü’l-Hikme Academy. After this development, a field that we will name  heartly “ 
The Science and Researches of the Turk-Islam Medicine” appeared. Several developments happe-
ned in the medicine education and application in the small and large several states that established 
by Turks  in the west, east and even center of the Islamic World, Our study contains mostly “late 
middle ages”that Turks dominated in the Middle East. The basic of our study will contain evalua-
tions about the factors in the back of the development that happened in the medicine science and 
researches with efforts of Turks.

Key Words: Middle ages, Late Middle ages,  Turk, Islam, Medicine, Science.
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ÖZET
Sultan Yıldırım Bayezid, (1389-1402) yılları arasında Osmanlı başkenti İznik’ten Bursa’ya alındığın-
da kendi ismiyle anılan, bünyesinde darüşşifanın bulunduğu bir külliye inşa etmiştir. 

XVIII. yüzyıla kadar tüm hastalara hizmet veren hastane, bu tarihten sonra sadece akıl hastala-
rına bakmış, 1954 depreminde hasar görerek işlevini yitirmiş ve XX. yüzyıl başına kadar baruthane 
olarak kullanılmıştır. Günümüzde restore edilen yapı “Göz Vakfı”na tahsis edilmiştir.

Bursa Yıldırım Bayezid Külliyesinde yapılar, eğimli topoğrafik şartlar nedeniyle araziye açık 
aralarla yerleştirilirken cami, külliyeye hakim tepede, diğer yapılar camiden düşük kotlarda inşa edil-
mişlerdir. Darüşşifa yapısı camiye en uzak mesafede 250-300 m. doğusunda küçük bir tepe üzerin-
de konumlanmıştır. 

İlk Osmanlı darüşşifa yapısı sayılan Yıldırım Darüşşifası büyük, yeşil bir alanın ortasına yerleş-
tirilmiştir. Evliya Çelebi’nin Yıldırım Camii çevresiyle ilgili “…şehrin cennet bahçeleri içinde gül-
lük gülistanlık, sümbül ve reyhan bahçeleri içinde..” ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla camii dış av-
lusunun, külliye bahçelerinin, çiçekler yetiştirilen cennet gibi yeşil bahçeler olduğu anlatılmaktadır.

Eğimli arazide 4 kademeli avluda bulunan sekizgen şadırvan ve dört setten akan kaskadlı kanal-
lar, kanalların her iki yanında çiçek tarhları, sağlığa yararlı ağaçlar ve bitkiler hastalara görsel rahat-
latıcı ortam sunarken, onların kullanımına da sunulmaları büyük ihtimaldir. Kademeli avlu, me-
kanların daha fazla güneş ışığından yararlanmasına ve daha fazla hava akımına olanak vermektedir. 

Darüşşifa yapısı, yaklaşık %40 eğimli bir araziye oturduğundan arazide 4 adet seki yapılmış ve 
odalar bu kotlara yerleştirilmiştir.

Selçuklu darüşşifalarının 4 eyvan tiplemesinden ayrılan planında, dikdörtgen bir avlunun girişe 
göre sağında ve solunda yerleştirilmiş odalar, avlunun tam karşısında kapalı bir dershane ya da çok 
amaçlı bir mekan, bunun iki yanında yer alan, bir sekiyle avludan ayrılmış, hatta önünde açık bir gi-
rişle geriye çekilmiş köşe hacimler yeni bir darüşşifa tiplemesine yönelimi göstermekteydi. Mekanla-
rın revaklı avluya açılan kapısı, dış çevreye açılan birer adet penceresi, dershanenin ve onun sağında 
ve solundaki mekanlar ile girişin iki yanındaki hacimlerin ikişer adet penceresi dışarı, bazılarının da 
birer adedi avluya bakmak üzere üç adet pencereyle aydınlık mekanlar yaratılmıştır.

XV. yüzyılda inşa edilmiş Bursa Yıldırım Darüşşifasından itibaren yapıların duvarlarında taş ve 
tuğla almaşık malzeme kullanılmış, Süleymaniye ve Haseki Darüşşifaları tamamen taştan inşa edil-
miştir. Bacalar, ocaklar, kubbeler Bursa Yıldırım, II. Bayezid, Atik Valide, Süleymaniye Darüşşifala-
rında tuğladan yapılmıştır. 

15. yüzyıldan itibaren darüşşifalarda bezemeden ziyade sadelik hakimdir. Süsleme duvardaki 
veya kemerdeki birkaç tuğlanın motif meydana getirmesi, kûfi bir yazı, kapı üzerindeki kitabe ile sı-
nırlı kalmıştır. Selçukludaki ihtişamlı taç kapılar, üzerinde ziyaretçilere ve hastalara mesaj veren, an-
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lamlı, dönemin şaheserleri arasında yer almış bezemeler Osmanlı darüşşifalarında yerini sadeliğe bı-
rakmıştır. İç mekanlarda da pek fazla süslemeye rastlanmamıştır. Bursa Yıldırım’da girişin iki yanın-
daki nişlerde stilize bitki motifleri, giriş mekanı duvarında tuğla dekorlar yapılmıştır.  

Darüşşifada çalışanlar kayıtlara göre şerbetçiyan (sıvı ilaç yapan), kehhal (göz hekimi), cerrah, 
saydalan (eczacı) görev yapmaktadır. 

Çalışmamızda yapısal özelliklerin özellikle akıl hastaları üzerindeki olumlu etkilerine değinilecektir. 

SUMMARY
After the transfer of the Ottoman capital from İznik to Bursa, Sultan Yıldırım Bayezid (reign 1389–
1402) had a social complex built here which was named after him and included a hospital. 

The hospital that served all patients until the 18th century later admitted the mental patients only, 
and then it was damaged and lost its function in the 1954 earthquake to be used as a powder-mill un-
til the beginning of the 20th century. The recently restored building has been assigned to Göz Vakfı. 

The structures in the social complex were dispersedly positioned on the sloped land due to the to-
pographical conditions; the mosque was built on the top of a hill which saw the other structures surroun-
ding it below. The hospital was built on a mound with the farthest distance of 250–300m to the mosque.  

The Yıldırım Hospital, regarded as the first Ottoman hospital, was located in the middle of a lar-
ge green area. Evliya Çelebi described the Yıldırım Mosque as “…in a garden of paradise full of basil 
and jacinth…” and according to this description, the surroundings and the outer court of the mosque 
in the social complex must have been beautiful green gardens where flowers were grown. 

The octagonal fountain in the court terraced with the slope of the land in four grades, and the 
four-step canals with flowerbeds and curative plants on the both sides must have been visually soot-
hing, and the plants were probably used in the treatments as well. The terraced court enabled an inc-
rease in the utilization of sunlight and the circulation of air.

Because the hospital was located on a land with an approximate slope of 40%, four terraces were 
constructed and the rooms were built on these terraces. 

The plan of the hospital differed from the typical four-iwan plan of the Seljukian hospitals; the 
rooms positioned to the right and left of the entrance of a rectangular court, a class or a multipurpo-
se room in front of the court, and the corner storages next to this on the both sides indicated a ten-
dency toward an innovation in the hospital-building. The doors of the rooms opening to the court 
with porches, the window in each room opening to the outside, the two windows in each of the class 
and the corner storages, and the third window in some of the rooms opening to the court provided 
brightness in the building. 

Since the construction of the Yıldırım Hospital in the 15th century, the walls of the buildings were 
made of bricks and stones alternately; the Süleymaniye Hospital and the Haseki Hospital were comp-
letely built of stone. The chimneys, furnaces and domes were made of bricks in the hospitals of Yıldı-
rım, Bayezid II, Atik Valide, and Süleymaniye. 

Since the 15th century, simplicity rather than ornamental decoration was preferred in the hospi-
tals; the ornaments were restricted to the figures designed with a few bricks in the walls or arches, or 
a calligraphic design in the kufic script, or the inscriptions above the doors. 

The grand portals and the meaningful ornaments for the visitors and patients which were among 
the masterpieces of the Seljukian period were replaced by simplicity in the Ottoman hospitals. The 
interior decoration was simple, too. There were stylized plant figures in the niches on the both si-
des of the entrance of the Yıldırım Hospital, and the walls of the entrance were decorated with figu-
res made of bricks. 

Apothecaries, ophthalmologists and surgeons worked in the hospital, according to the records.  
This paper will discuss the positive influence of its structural features particularly on the men-

tal patients. 
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ÖZET
Dr. Ali Şükrü Şavlı, 1892 yılında Sinop’un şirin bir ilçesi olan Gerze’de dünyaya gelmiştir. Babası 
emekli Binbaşı Numan Bey ve annesi Emine Hanım’dır. İlköğrenimine Gerze’de başlayan Ali Şükrü 
Şavlı orta öğrenimini Sinop’ta, lise eğitimini de Kastamonu’da tamamladıktan sonra, 1914 yılında İs-
tanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Mezuniyet sonrası Darülaceze Çocuk Yuvası doktorluğuna tayin edilen Şavlı kısa bir müddet 
sonra Birinci Dünya Savaşı’na tabip yüzbaşı olarak katılmıştır. Dört buçuk yıl Çanakkale, Galiçya, 
Arabistan harp cephelerinde önce piyade taburunda sonra sırasıyla topçu takımında, sıhhiye bölük 
baştabipliğinde ve yirminci fırka (tümen) sertabipliği vekilliğinde çalışmıştır. Ayrıca Berlin’de zehir-
li gazlar konusunda öğrenim görmek için gönderilmiş, dönüşünde bir fırkanın zehirli gazlara karşı 
korunma öğretmenliğini yapmıştır. Birçok takdirnameler almış, Türk Harp Madalyası, Harp Liyakat 
Madalyası, Avusturya Harp Madalyası ve Alman Harp Madalyaları ile taltif edilmiştir.

1921 yılında Almanya’ya giderek Berlin Üniversitesi Çocuk Kliniği’nde üç yıl çocuk hastalıkla-
rı konusunda ihtisas yapıp uzmanlık belgesi almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra tekrar Darülaceze 
Çocuk Yuvası’nda çalışmaya başlamıştır. Darülaceze Çocuk Yuvası’nın modern bir şekil alması için 
işe önce süt mutfağından başlamış; süt pastörize cihazı, süt şişelerini yıkama makinesi, sütün yağını 
ayıracak cihazlar, buzdolapları ve raflarıyla burasını bir mutfaktan ziyade bir süt hazırlama labora-
tuarı haline dönüştürmüştür. Ayrıca yuvadaki çocuklardan hasta olanların bakım ve tedavileri için, 
pavyonun bir salonunu bölmelere ayırmış, böylece değişik hastalıkların bir çocuktan diğerine bulaş-
masını önlemeye çalışmıştır.

1930 yılında Ulu Önder Atatürk de yuvayı gezmiş ve beğenmiştir. 
O dönemde yurdumuzda çocuk hekimliği dalı henüz yeni yeni kurulmaktadır. İhtisas kanunu 

yeni çıkarılmıştır. Bütün yurtta çocuk hekimliğiyle uğraşan, kendini yetiştirmiş hekimlerin sayısı on 
beşi bulmamaktadır. Bu sebepten Ali Şükrü Şavlı önce beş ay kadar Guraba Hastanesi’nde ve iki yıl 
kadar da Cerrahpaşa hastanesinde ek görev olarak çocuk mütehassıslığı yapmıştır. 

1926’da Haseki Hastanesi Çocuk Mütehassıslığına tayin olunan Dr. Ali Şükrü Şavlı, 1926’dan 
emekliye sevk edildiği 1948 yılına kadar bu hastanede hizmet vermiştir.

Dr. Ali Şükrü Şavlı, 1950-1954 yılları arasında 9.dönem Sinop Milletvekili olarak siyaset sahne-
sine atılmıştır.

Almanca, Fransızca ve İngilizce bilen Dr. Ali Şükrü Şavlı’nın birçok kitap ve tıp dergilerinde 
Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış makalesi vardır. 

Dr. Ali Şükrü Şavlı,  bazı bilimsel derneklere üye olup bazılarında da kurucu üye ve yönetim ku-
rullarında başkan olarak görev yapmıştır. 

Bu çalışmada, 1980 yılında kaybettiğimiz Dr. Ali Şükrü Şavlı’nın yaşamı ve çalışmaları ele alına-
rak tıbba katkıları vurgulanacaktır. 
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Hizmetleri daima şükranla anılacak, ismi, Türk Pediatri Kurumu, Çocuk Hekimliği ve Türk Tıp 
Tarihindeki unutulmaz yerini daima koruyacaktır.

SUMMARY
Dr. Ali Şükrü Şavlı is born in 1892 in Gerze that is a charming town of Sinop. His father was Mr. Nu-
man, a retired major, and his mother was Mrs. Emine. Ali Şükrü Şavlı who has started his first edu-
cation in Gerze, finished his secondary education in Sinop, his high school in Kastamonu and he gra-
duated from Medical Faculty of Istanbul in 1914 . 

Şavlı, who has been inducted to the Nursery School of the Poorhouse as a doctor, has participa-
ted to the First World War as a lieutenant doctor after a short period of time. He has worked during 
four years in the fronts of Çanakkale, Galiçya and Arabistan during the war, firstly in the infantry and 
then respectively in the artillery, as the chief physician of the medical department, as the deputy head 
doctor of the twentieth division (legion). Besides, he is sent to Berlin to receive education concerning 
poisonous gas and in his return, he taught the protection from poisonous gas to one of the depart-
ments. He received many letters of recommendation and he was honored by the Turkish War Medal, 
the Turkish Order of Merit, the Austrian War Medal and the German War Medal.

He went to Germany in 1921 where he got specialized in the Pediatric Clinic of the University of 
Berlin during three years and received his certificate of expertise. After returning to Turkey, he con-
tinued working in the Nursery School of the Poorhouse. For the aim of transforming the Nursery 
School of the Poorhouse into a modern form, he started with the milk kitchen and he transformed 
this place into a milk preparing laboratory rather than a kitchen by means of the milk pasteurizing 
device, the machine for cleaning milk bottles, devices for separating the oil from the milk, refrigera-
tors and shelves. 

Besides, he separated one of the halls of the pavilion into departments for the care and treatment 
of the sick children in the nursery school, so that the infection of different diseases could be preven-
ted to pass from one child to another.

In year 1930 great leader Atatürk also visited the Nursery School and liked it. 
In this period, the pediatric medicine division was newly founded in our country. The specialized 

law was newly introduced. The number of doctors interested in child medicine and improved them-
selves in this area was not even fifteen in the entire country. For this reason, Ali Şükrü Şavlı has wor-
ked as a pediatrician firstly in the Hospital of Guraba during five months, and then in the Hospital of 
Cerrahpaşa during two years, as an additional duty. 

Dr. Ali Şükrü Şavlı, who has been inducted to the Hospital of Haseki as a pediatrician in 1926, 
has served in this hospital from 1926 until the time he has been conducted to retirement in the year 
of 1948. 

Dr. Ali Şükrü Şavlı entered into politics between the years of 1950-1954 as a Member of Parlia-
ment of Sinop in the 9th period. 

Dr. Ali Şükrü Şavlı who knows German, French and English owns many articles published in bo-
oks and medical journals in Turkish and foreign languages. 

Dr. Ali Şükrü Şavlı was a member of several scientific associations and he worked as a founding 
member and as the head of the executive board in several of them. 

In this study, the life and studies of Dr. Ali Şükrü Şavlı who lost his life in 1980 will be examined 
by emphasizing his contribution to medicine. 

His services will be always remembered with gratitude and his name will always remain in its un-
forgettable place in the Turkish Pediatric Institution, Pediatrics and the History of Turkish Medicine.
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19. YÜZYILIN ORTALARINDA BURSA KAPLICALARI HAKKINDA YAZILMIŞ BİR 
ESER: BURSA KAPLICALARININ HAVASS VE MENAFİİ 
-Tanıtım ve Değerlendirme-

WORK ON HOT SPRINGS IN BURSA IN THE MIDST OF 19th CENTURY: 
THE ATMOSPHERE AND BENEFITS OF HOT SPRINGS IN BURSA 
-Introduction and Evaluation –

Samettin BAŞOL1, Ömer DÜZBAKAR2

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tokat, Türkiye 
e-mail: sametbasol@gmail.com
2Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Bursa, Türkiye      
e-mail: oduzbakar@uludag.edu.tr

ÖZET
Mehmet Hüsrev Paşa, 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, padişah Ab-
dülmecit döneminde sadrazamlık görevinde bulunmuş önemli bir devlet adamıdır. Hüsrev Paşa, 
devlet adamlığının yanı sıra Bursa kaplıcalarına dair öncü ve rehber niteliğinde bir eser kaleme al-
mıştır. 

Paşa, İstanbul’da şiddetli bir göz ağrısına müptela olmuş, her ne kadar çeşitli ilaçlar kullanıp teda-
vi gördü ise de olumlu bir sonuç alamamış, bunun üzerine şifa aramak üzere Bursa’ya gelmiştir. Bu-
rada kaplıca tedavisi gören Paşa, kısa sürede sağlığına kavuşmuştur. Bunun üzerine Bursa’daki kap-
lıcaların özelliklerini ve faydalarını araştırmış, bu sağlık merkezlerinden diğer insanların da yararla-
nıp hastalıklarına şifa bulabilmeleri için elimizdeki kitabı hazırlamıştır. 

Hüsrev Paşanın kitabını aslında iki ana bölümde ele almak mümkündür. Kitabın ağırlıklı bölü-
münü oluşturan birinci kısım, Bursa kaplıcalarının özellikleri ve faydalarını içeren detaylı bir kaplı-
ca rehberi niteliğindedir. İkinci bölüm ise Paşanın Bursa’da kaldığı sürede Bursa ve çevresinde gezip 
gördüğü tarihi mekânları tanıttığı seyahat rehberi tarzındadır. 

Hüsrev Paşa eserinde, öncelikle kaplıcaları kullanma ve yararlanma yollarına dair genel kural-
ları belirtmiştir. Daha sonra Bursa’daki kaplıcaların fiziki durumlarını ve özelliklerini açıklamış-
tır.  Ardından her bir kaplıcayı tek tek ele alarak sularının özellikleri, hangi hastalıklara iyi geldi-
ği, bu kaplıcalara tedavi için nasıl devam edilmesi gerektiği gibi tıp ve sağlıkla ilgili bilgiler ver-
miştir. Ayrıca İstanbul’dan bu sağlık mekânlarına nasıl ulaşılabileceğine dair yol bilgileri de yer 
almaktadır.

Bu bildirinin amacı, Bursa kaplıcalarını, kaplıcaların fiziki ve kimyevi özelliklerini, kaplıca teda-
vi usullerini ve hastalık adlarını içeren bu önemli eseri tanıtmaktadır. 

Bursa kaplıcalarına dair bilgi veren ve az bilinen bu kaynak, 99 sayfa olup 1848 tarihinde 
İstanbul’da basılmıştır. Osmanlı Türkçesiyle yazılan Kitap, Süleymaniye Kütüphanesinde 465 numa-
rada yer almaktadır. 
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SUMMARY
Mehmet Khosrew (Husrev) Pasha was an important statesman who lived between the second half of 
18th cc and the first half of 19th cc and held the position of Grand Vizier in the reign of the Sultan 
Abdulmecid. Apart from this, Khosrew Pasha wrote a leading and guiding work on the hot springs 
in Bursa. 

The Pasha had a sharp eye pain in Istanbul. The medicines he used and the treatment he received 
were of no use; thereupon he went to Bursa for recovering his health. Having received a treatment in 
the hot springs of Bursa, the Pasha came up trumps in a little while. Therefore, he examined the fea-
tures and benefits of hot springs in Bursa and prepared this present book in order for other people to 
benefit from these health centers and recover their health. 

Basically, we can address Khosrew Pasha’s book under two sections: the first section is the major 
part of the book, which can be regarded as a detailed hot spring guide covering the features and be-
nefits of hot springs in Bursa. The second sections is a kind of travel guide in which the Pasha intro-
duces the historical places in Bursa and its vicinity he visited during his stay there.

In his work, Khosrew Pasha principally outlines the general rules on the ways of using and bene-
fiting from the hot springs. Afterwards, he shed light on the physical conditions and features of hot 
springs in Bursa and then informed of medicine and health such as the quality of waters, the range 
of illnesses being healed there and the pattern of treatment in the hot springs, addressing them one 
by one. Furthermore, this book covers information on the routes to reach these health centers from 
Istanbul.

The major aim of this presentation is introducing this highly-important work covering the hot 
springs of Bursa, their physical and chemical features and the methods of treatment in the hot 
springs, as well as the names of illnesses. 
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XIX.YÜZYILDA  KURUMLAŞMA  VE  HASTAHANELER

INSTUTIONALISING AND HOSPITALS  IN THE 19TH CENTURY

Prof.Dr.Gönül CANTAY
e-mail: g.cantay@hotmail.com

ÖZET
Osmanlı Türk Devleti’nin Batılılaşma adı altında başlattığı kurumlaşma hareketi, esasen 1703’lerden 
başlayan batı tarzının uygulamasının gelenekçi yapılaşmadan ayrılarak, devlet eliyle oluşturulan ku-
rumlar vasıtasıyla gerçekleştirilmesi 19. yüzyılın ilk yıllarından başlamıştı. Ancak bu kurumlaşmalar 
bir bütün halinde olmayıp, ihtiyaca bağlı olarak zaman içinde ve birer birer gerçekleştirilebildiğinden 
kurum yapılaşmaları koordineli bir bütün olarak gerçekleştirilememiştir.

Bu bildiri içeriğinde 19.yüzyıldaki kurumlaşma dikkate alınarak yapılan sağlıkla ilgili sultani iki 
külliyenin yapısal özellikleri belirlenmeğe çalışılacaktır.

SUMMARY
The instutionalising movement named Westernization which was initiated in the beginning of 19th 
century by Turkish Ottoman Empire and by the instutions which were established by the state itself, 
in fact, was started from 1703 by separating the traditional style from that of western in practice. Ho-
wever these instutionalising acts were not applied as a whole, but were accomplished step by step, in 
a length of time and depending on needs, the structurings of institution were not accomplished in a 
coordinated framework. 

In this paper the structural characters of two emperial kulliye (mosque complex), which were bu-
ilt for medical care and by regarding the instutionalising in the 19th century,  will be tried to identify.
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TÜRKİYE’NİN SAĞLIK POLİTİKALARI TARİHİNDE 663 SAYILI KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN YERİ VE MESLEĞE ETKİLERİ

THE IMPORTANCE OF THE GOVERNMENT DECREE NO.663 IN THE HISTORY 
OF TURKISH HEALTH POLICIES, AND ITS EFFECTS ON THE PROFESSION 

Murat CİVANER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD
e-mail: mcivaner@gmail.com

ÖZET
Türkiye’de yaklaşık on yıldır uygulanmakta olan Dünya Bankası projesi “Sağlıkta Dönüşüm” ile; te-
mel olarak, sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılması ve kamunun hizmet sunumu, örgütlenmesi ve fi-
nansmanından çekilmesi amaçlanmaktadır. Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği, performansa da-
yalı ödeme gibi pek çok ayağı olan bu proje ile Sağlık Bakanlığı’nın yapılanması ve işlevi de yeni-
den tanımlanmaktadır. Son olarak 2 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı 
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Bakanlık 
hizmet sunumundan denetleyici konumuna geri çekilmiş, Kamu Hastaneleri Birliği, sözleşmeli çalış-
ma, sağlıkta kamu-özel ortaklığı modeli gibi sağlık hizmetlerini piyasalaştırmanın pek çok ayağının 
daha yasal zemini oluşturulmuştur. Kararname ayrıca; “Sağlık Serbest Bölgeleri”, yabancı hekim, ilaç 
reklamları vb. uygulamalar için altyapı hazırlamakta, Sağlık Bakanlığı’nı “alternatif tıp uygulamala-
rı ile ilgili düzenleme yapmak”la görevlendirmektedir. Bu bildiride; Sağlık Bakanlığı’nın yapılanması 
ve işlevi kuruluşundan günümüze dikkate alınarak Kararname’nin getirdiği değişiklikler, bu büyük 
çaplı yasal düzenlemenin özelleştirme politikaları içindeki yeri ve mesleğe etkileri ele alınmaktadır. 

SUMMARY
A World Bank project titled “Transformation in Health”, which has been implemented for a decade, 
aims to commercialize healthcare and to minimize services financed, organized and provided by 
the state traditionally. With this project, many steps of privatization process, such as general health 
insurance, family medicine, performance-based payment, were initiated. As a major intervention, 
by the “The Government Decree no.663 on the Organization and Duties of the Ministry of Health and 
its Associated Organizations” issued at Nov 2nd 2011, organizational structure and functions of the 
Ministry of Health were redefined, and its position was withdrawn from a service provider to a su-
pervisor. Legal arrangements needed for implementing further steps of commercialization, such as 
“State Hospitals Administrations” on local level, contract-based working for healthcare workers, and 
public-private partnership, free trade zones for health, drug advertisemints etc, were set up. In this 
presentation, the Decree’s place in privatization policies and its effects on the profession are analysed, 
while historical development of organizational structure and functions of the Ministry of Health is 
taken into consideration.
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BİTKİLERİN SAĞLIK İÇİN KULLANIMININ TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ NASIL  
DEĞERLENDİRİLMELİ? BU OLGUYA NASIL YAKLAŞMALI?

HOW TO EVALUATE THE HISTORİCAL TRANSFORMATION OF USING  
MEDICAL HERBS? HOW TO APPROACH THIS PHENOMENON? 

Murat CİVANER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD
e-mail: mcivaner@gmail.com

ÖZET
İnsanlık tarihi boyunca bitkilerin; hastalıklardan korunmak, iyileşmek, güzelleşmek, kötü ruhları / 
şanssızlığı kovmak gibi pek çok amaçla kullanıldığı bilinmektedir. Tarih boyunca çeşitli uygarlıkla-
rın, farklı kültürlerin hastalık-sağlık olgularını açıklama modellerine bakıldığında, hemen hepsin-
de ortak bazı özelliklerin olduğu görülmekte ve bitkiler tedavi için en önemli araçlardan biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hastalıkların tedavisi için laksatif, halüsinatif, ağrı kesici, ateş düşürücü, so-
lunumu rahatlatıcı amaçla pek çok bitkinin kullanılması, Aydınlanma, Sanayi Devrimi, kapitalizm 
ve bunlara paralel olarak modern tıbbın gelişmesiyle birlikte, geleneksel / folklorik uygulamalar ola-
rak varlığını sürdürmüştür. Bitki kullanımı olgusunun modern ilaçların yaygın üretimi ve çeşitlili-
ği karşısında toplumsal pratikler içinde yine de kendisine yer bulabilmesi, hatta gerek yeni bir pa-
zar potansiyeli barındırması ve medyanın baskısıyla, gerekse de yasal düzenlemelerin kolaylaştırıcı-
lığıyla giderek popülerleşmesi, tarihsel olarak incelenmeye değerdir. Bu bildiride; sözü edilen olgu-
yu besleyen dinamikler çözümlenmeye çalışılmakta, ayrıca genel olarak bitkilerin tıbbi amaçlı kulla-
nımına bilimsel pozisyonu ve sağlık hakkını koruyarak nasıl yaklaşmak gerektiği üzerine savlar ile-
ri sürülmektedir.

SUMMARY
It is well-known that the mankind used the herbs throughout the history for protecting and curing 
diseases, being more beautiful, sending away the evil spirits and bad luck etc. Using herbs especially 
for curing diseases is one of the most common features of diferent cultures and civilizations. Herbs, 
that were used as laxative, purgative, antipiretic, analgesic or halusinogenic, have been constantly li-
ved in societal practices as traditional medicine despite the tremendous development of modern 
medicine along with Enlightenment, Industrial Revolution, and capitalism era. Increasing usage of 
medicinal plants, even after the development of modern drugs, is a phenomenon which is worth to 
analyse historically. In this oral presentation, the dynamics shaping this case is tried to be analysed. 
Also, some claims are justified by holding a scientific position and protecting right to health, in or-
der to be used for determining the general approach to usage of herbs.
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TÜRKİYE’DE FİZİK TEDAVİ  HEKİMLİĞİNİN TARİHİ

HISTORY OF PHYSICAL MEDICINE IN TURKIYE

Gökhan ÇAĞLAYAN
Dr,Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana bilim dalı, Ankara, Türkiye
e-mail: gokhancaglayan@yahoo.com.tr

ÖZET
Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde “fizik tedavi” olarak başlayan bilim dalı daha sonra “fiziksel tıp” adıy-
la anılmış, yüzyılın ikinci yarısında “rehabilitasyon” da eklenmiştir. Fizik Tedavi fizik vasıtaların(ısı, 
ışık, elektrik gibi) tedavi amacıyla kullanılmasına verilen addır. Fiziksel  tıp, fiziksel ajan ve teknikle-
rin yetersizlik ve sakatlığın tanı ve tedavisinde kullanılması anlamına gelir. Rehabilitasyon, fizyolo-
jik ya da anatomik yetersizliği olan bireylerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmaktır. Tıbbi rehabi-
litasyon çalışmaları, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kısmen, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra daha 
ciddi ve yaygın bir şekilde  başlamıştır. Fizik tedavi hekimliği(fiziyatri), genel olarak kas-iskelet sis-
temi sorunlarıyla ve hastanın fonksiyonel durumunun iyileştirilmesiyle uğraşır. Türklerde fizik te-
davi çok eskiye kadar  uzanan bir tedavi yöntemidir. İbn-i Sina hareketle ilgili bilgiler sunmuş, Şera-
feddin Sabuncu traksiyon hakkında kullanılacak metodu göstermiştir. Modern anlamda Türkiye’de 
fizik tedavi 1898’e inmektedir. İlk uygulamalar askeri hastanelerde başlamıştır. Bu konuda yurtdı-
şında eğitim gören ilk Türk hekimi Dr. İzzet Emin Bey’dir. 1929’da Ord. Prof.Dr. Osman Cevdet 
Çubukçu’nun çabalarıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde fizik tedavi kliniği kurulmuş ve fizik 
tedavi uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir. Dr. İhsan Doğramacı’nın önderliğinde kurulan Hacet-
tepe Üniversitesi’nde 1961 yılında Dr. Rıdvan Özker tarafından fizik tedavi bölümü açılmıştır. Gül-
hane, Ankara, Cerrahpaşa, Ege Tıp Fakülteleri fizik tedavi bölümlerinin kurulduğu diğer ilk fakül-
telerdir. Türkiye’de romatoloji alanıyla uğraşan ilk hekimler fizik tedavi uzmanları olmuştur. Türki-
ye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği(TRASD) 1947’de kurulmuş, 1959’da IV. Avrupa Romato-
loji Kongresi’ni İstanbul’da başarıyla organize etmiştir. 1978 yılında Ankara’da Hacettepe Tıp Fakül-
tesi tarafından Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği kurulmuştur. Türkiye FTR Uzman Hekimle-
ri Derneği 1996’da kurulmuştur. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği tarafından “Avrupa  
FTR Kongresi” 2000 yılında Türkiye’de yapılmıştır. Günümüzde fizik tedavi hekimliğinin ilgi alanı-
nı kas-iskelet sistemi ve romatizmal hastalıklar; EMG, ultrasonografi gibi tanı yöntemleri; egzersiz 
ve fizik tedavi modaliteleri; her türlü tıbbi rehabilitasyon uygulamaları; her yaştan hasta grubu oluş-
turmaktadır.  Fizik tedavi uzmanları romatoloji, algoloji(ağrı), spor hekimliği alanlarında yandal(üst 
ihtisas) yapabilmektedir. 

SUMMARY
This medical branch that was called “physical therapy” at the beginning of the twentieth century, 
and later “physical medicine”,  the name “rehabilitation” was added at the second half of the century 
and is now called as Physical and Rehabilitation Medicine(PRM). Physical therapy is the usage of 
physical instruments(heat, light, electricity, etc.) as a treatment method. Physical medicine is the 
usage of physical agents and techniques in diagnosis and treatment of  impairment and disabili-
ties. Rehabilitation is maximizing potentials of anatomically or functinally impaired people. In the 
world medical rehabilitation studies was started in the First World War and developed during the 
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Second World War. Physiatry is interested in musculoskeletal system disorders and patients’ func-
tionality. Pysical therapy is a very old treatment method among Turks. İbn-i Sina(Avicenna) gave 
important informations about exercise, Şerafeddin Sabuncu showed traction methods. First mod-
ern applications started in1898 in military hospitals. In 1929, Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu 
first established the Physical Medicine Clinics in Istanbul University Medical Faculty. In Hacettepe 
University Dr. Rıdvan Özker first established the Pysical Medicine Department in 1961. Gülhane, 
Ankara, Cerrahpaşa, Ege medical faculties were the first others. In Turkiye, first rheumatologists 
were physical medicine doctors. Turkish League Against Rheumatism was established in1947 and 
in 1959 organized the IV. European Rheumatology Congress in Istanbul successfully. In 1978 So-
ciety for Medical Rehabilitation was established in Ankara by Hacettepe Medical School, Depart-
ment of PRM. In year 2000, European Congress of PRM was organized in Turkiye by Turkish 
Association of Physical Medicine and Rehabilitation. Today physical medicine specialists’ main 
areas are musculoskeletal and rheumatic diseases, USG and EMG as diagnostic methods, exercise 
and physical modalities, all rehabilitation practice. Physical medicine specialists can be fellow in 
rheumatology, sports medicine and algology.
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EDEBİYAT VE TIP ÜZERİNE İKİLİ OKUMALAR: 
TÜRK EDEBİYATINDA VEREM ALGISININ OLUŞMASI 

A DIALOGUE ON LITERATURE AND MEDICINE: 
EMERGENCE OF TUBERCULOSIS PERCEPTION IN TURKISH LITERATURE 

 S.Dilek YALÇIN ÇELİK
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Beytepe, Ankara, Türkiye
e-mail: sdilek@hacettepe.edu.tr

ÖZET
Türk edebiyatında hastalık olgusu modern insanla birlikte gelişim göstermiştir. XIX. yüzyıl önce-
si Türk edebiyatında şairler aşkı ve âşıkları tanımlarken ateşlenme, titreme, kalp ağrısı, heyecanlan-
ma, dil tutulması, gözlerin ferinin sönmesi, delilik gibi kimi fiziksel değişimleri ve hastalıkları betim-
lemişlerse de genel olarak bir hastalık metaforunun derinlikli kullanımının hemen hiç görülmediği 
dikkati çeker. Bu dönem içerisinde kurmaca metinlerde hastalığa ait tanımlama ve belirtiler, hasta-
lık karşılığı olarak tasvir edilip tanımlanmaktan çok aşkın hallerini, kişinin kimlik özelliklerini an-
latmaya yöneliktir. 

XIX. yüzyıl sonrası Türk edebiyatına bakıldığında özellikle Batı tarzı roman ve tiyatronun geli-
şimi ile birlikte hastalık artık bir metafor olarak Türk edebiyatının içerisinde yerini almıştır. Bunlar 
arasında verem, dikkat çekici bir özellik taşımaktadır. Romantik akımın ve modernite düşüncesinin 
özellikle öne çıkartarak işlediği verem, ciddi ve ölümcül bir hastalık olmasına rağmen bu özellikle-
ri yumuşatılarak neredeyse sevginin sembolü haline getirilmiş ve bu haliyle işlenmiştir. Hastalık hali 
aşkın yüceliğiyle, hastalığın ölümle sonuçlanması ise aşkın değeri ile neredeyse eş görülmüştür. Bu 
yönüyle bir açıdan divan edebiyatında aşık-maşuk metaforuna bir göndermede de bulunulmaktadır.

Abdülhak Hamit Tarhan’ın Makber isimli eseri şairin veremden ölen karısı için kaleme alınmıştır. 
Fitnen isimli tiyatro oyununda veremliler hastanesinden söz edilmektedir. Halit Ziya Uşaklıgil, Aşk-i 
Memnu’da Beşir’i veremden öldürmüştür. Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’da kemik vere-
mine yakalanmış bir genci anlatmaktadır. Örnekler çoğaltılabilir.

Bu bildiride yukarıdaki örneklerden yola çıkılarak 1870’lerden 1930’lu yıllara gelene kadar Türk 
edebiyatına yansıyan verem hastalığının algılanma biçimi üzerinde durulacaktır. 

SUMMARY
The theme of diseases began to be used in the Turkish literary works with the beginning of modern 
era. Although there were some medical terms such as  fever, tremor, heart pain to describe certain 
moods and acts in the Turkish literary works before the XIX. century, there was hardly no use of 
the metaphor of illness with deeper connotations. In other words, those medical terms used in this 
period were just used to describe the reflections of love and its effects on the characters rather than 
to give full descriptions of diseases. 

After the XIX. century western-style novel and drama works became more dominant in Turkish 
literaure. One of the consequences of this development is the use of the metaphor of disease in the 
literary works.  Of these metaphors, tuberculosis has a special place. Although this disease is very 
serious threat for human health and can be fatal, these hazardous characteristics of the disease were 
mitigated in the literary works. Therefore, it can be argued that tuberculosis was used as a symbol for 
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love and employed in this manner. The illness was regarded as the supremacy of love. The death of 
lover due to this illness was also considered to be a reflection of the highness of love and affection, 
referring to the the metaphor of lover and beloved in Divan literature. 

For instance, Abdülhak Hamit Tarhan’s Makber (Grave) was dedicated to his wife died of tu-
berculosis. In the theater entitled Fitnen the setting is a sanatorium where tuberculosis patients are 
treated. In Halit Ziya Uşaklıgil’s Aşk-i Memnu (Forbidden love) Beşir died of tuberculosis. Peyami 
Safa’s Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Ninth exterior ward)  narrates a teenager suffering from tubercu-
losis. There are much more such examples in Turkish literature.

This study analyses the ways of the perceptions concerning tuberculosis in Turkish literature 
from the 1870’s to 1930’s. 
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OSMANLI HİLAL-İ AHMER GÜMÜŞ MADALYASI İLE ONURLANDIRILAN TÜRK 
ASILLI ALMAN DOKTOR LUDWİG TURCKE (1869-1937)

A GERMAN DOCTOR OF TURKISH ORIGIN WHO WAS AWARDED A SILVER
MEDAL OF OTTOMAN RED CRESCENT: DR. LUDWIG TURCKE

Bayhan ÇUBUKÇU1 ,  Dagny WASMUND2

1Emekli Prof.İstanbul Üniv, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD, ve İ.Ü Geleneksel İlaçlar 
Araştırma Merkezi
e-mail: bayhancubukcu@gmail.com
2Emekli Öğretmen, Westendallee 56 14052, Berlin-Almanya

ÖZET
1683 Viyana Kuşatması sonrası orada kalan bir askerin soyundan gelen Dr. Ludwig Turcke (1869-
1937) Balkan Savaşı sırasında aldığı Kızılhaç madalyalarının yanı sıra 1917’de Osmanlı Hilal-i Ah-
mer Gümüş Madalyası ile onurlandırılmıştır. Şu anda ailesinde bulunan madalya, ilgili belge ve fo-
toğraflarıyla değerlendirilecektir.

SUMMARY
Descended from a Turkish soldier settled in Austria after the Siege of Vienna in 1683, Dr. Ludwig 
Turcke (1869-1937) was awarded a Silver Medal of Ottoman Red Crescent at 1917 alongside vario-
us Red Cross Medals for his service during 1912-1913 Balkan War. Currently kept by his family, this 
medal will be evaluated with documents and photographs.
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP VE SAĞLIK TARİHİ MÜZESİ VE KÜTÜPHANESİ 
KURULMA ÇALIŞMALARI

ESTABLISHMENT OF HACETTEPE UNIVERSITY MUSEUM AND LIBRARY OF 
HISTORY OF MEDICINE & HEALTH 

Müge DEMİR, Aslıhan AKPINAR, Nüket ÖRNEK BÜKEN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik A.D. Ankara -Türkiye
e-mail:mdemir@hacettepe.edu.tr

ÖZET
Müzeler insanlığın kültür ve bilim mirasını gelecek kuşaklara taşıyacak en önemli araçlardan biri-
dir. Tıp tarihi müzeleri ise tıp bilimi, sanatı ve kültürünün öncelikle geleceğin hekimlerine ulaştırıl-
masında aynı zamanda halkın ve sağlık çalışanlarının eğitiminde ve tıp camiasının tarihsel bağları-
nı pekiştirmesinde önem taşır. Ayrıca Tıp Tarihi disiplininin gerek araştırma gerek eğitim faaliyetle-
ri için tartışılmaz kıymettedir.  

Son yirmi yılda ABD ve Avrupa’da yeni kurulan tıp tarihi müzelerinin ve ziyaretçilerinin sayısı-
nın hızla arttığı; bugün Avrupa’da yaklaşık 240, ABD ve Kanada’da 150 tıp tarihi müzesi bulundu-
ğu bildirilmekte, tıp tarihi müzeciliği hakkında konferanslar düzenlenmektedir. Bu durum en azın-
dan batıda toplumun tıp tarihine yönelik tutum ve algısındaki değişiklik kadar akademik ilginin ar-
tışının da göstergesidir.  

Ülkemizde, İstanbul Tıp Fakültesi’nin Deontoloji Anabilim Dalı’nda bulunan tıp tarihi koleksiyo-
nu, Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi, Gülhane Tıp Fakültesi Müzesi bu alandaki nadir örneklerdendir. 

Türkiye’de alanında öncü olan Hacettepe Üniversitesinde, Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabi-
lim Dalı öncülüğünde bir Tıp ve Sağlık Tarihi Müzesi ve Kütüphanesi kurulma çalışmaları başlamış-
tır. Bu bildirinin amacı şu ana kadar yapılan çalışmaları alanda deneyimi olan araştırmacılarla pay-
laşmak ve işbirliği alanlarını tartışmaktır.

SUMMARY
Museums are one of the most important tools to carry cultural and scientific heritage to future gen-
erations of mankind. Museums of history of medicine transmit the medical science, art, and culture 
to the the future physicians, and also are essential for the training of community and health care 
professionals, reinforcing ties of the medical community. In addition museums have unquestion-
able value for the discipline of History of Medicine in the concept of research and training activities. 
The newly established medical history museums in the U.S. and Europe, and rapidly rising number 
of visitors are notified in the last twenty years. It is reported that there were 240 history of medicine 
museums in Europe and 150 in United States and Canada, and currently conferences on history of 
medicine museums have been conducted. This shows that in the west the perceptions and the atti-
tudes are changing and the academic interest is increasing about the history of medicine. 

In Turkey, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Medical Ethics has a history of medicine 
collection. Cerrahpaşa Museum of the History of Medicine and Gülhane School of Medicine Mu-
seum are rare examples in this area.

In Hacettepe University Faculty of Medicine we as a Department of History of Medicine and 
Medical Ethics have been started to establish a History of Medicine and Health Museum and Library. 
The aims of this presentation is to announce establishment of the Museum and Library, to introduce 
its objectives, missions and vision to Turkish and international history of medicine community and 
to discuss and identify areas of cooperation.
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OSMANLI DEVLETİNDE TÜBERKÜLOZ İLE MÜCADELE

STRUGGLE WITH TUBERCULOSIS IN OTTOMAN EMPIRE 

Nilüfer DEMİRSOY1, Nurdan KIRIMLIOĞLU2, Ömür ELÇİOĞLU3
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ÖZET
Ölümün kaptanı olarak nitelendirilen tüberküloz (TB) Avrupa’dan sonra Osmanlı sarayında da gö-
rülmüştür. Hastalığa karşı alına cak önlemlerin, korunma ve tedavi yöntemleri nin uygulanabilme-
si için infeksiyon hastalıkla rında etkenin bilinmesi, tanımlanması gerek mektedir. Bu bilgilerin elde 
edilmesi için geçen süre oldukça uzun bir zaman dilimine ve sayısını düşleyemediği miz kadar cana 
mal olmuştur.

600 yıllık Osmanlı Devletinde, İkinci Mahmut’un annesi, analığı, kendisi ve oğlu Abdülmecit 
ve onu takip eden Sultanların hemen hemen hepsi bu hastalığa yakalanmıştır. Koch’un tüber külini, 
tedavi amacıyla kullandığını açıklama sından sonra gelişmelerin yerinde incelenmesini isteyen II. 
Abdülhamit’in emri ile  TB’un yayıl masını önleyici tedbirler alınmış, Osmanlı devleti hastalığın ya-
yılmasını önlemek için sağlık koşulları açısından uygun evler yapılması, toplumun yaşam koşulları-
nın düzeltilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, halk arasında taramalar yapılarak hasta olanla-
rın belirlenerek tedavilerinin sağlanması cihetine gitmiştir.TB hasta nesinin kurulması fikri doğmuş-
tur. II. Abdülhamit’in emriyle görevlendirilen Dr.İbrahim Bey’in başhekimliğinde Etfal Hastane-i 
Âlisi (1899) hizmete girmiştir. İlk çocuk senatoryumu 24 yataklı olarak 1905’de bu hastanede açıl-
mıştır. 1906 yılında Paris’te toplanan Uluslararası TB Kongresi’ne İstanbul’dan Besim Ömer Paşa ka-
tılmış ve dönüşünde İstanbul ve İzmir’de TB oranlarının ortaya çıkarılması için bir çalışma başlat-
mıştır. Memleketimizdeki ilk sayısal bilgileri veren bu çalışmalarda o zaman nüfusu 1,2 milyon olan 
İstanbul’da bir yılda 92.942 kişinin TB olduğu saptanmıştır. 200.000 nüfuslu İzmir şehrinde ise yıl-
lık mortalite 2.800’dur. Yıllık ölüm oranını %9-10 gibi çok yüksek seviyelerde gösteren bu çalışmalar 
hastalığın o günlerdeki vahim durumunu açığa çıkarmaktadır. 

Bu çalışmada Osmanlı devleti’nde TB mücadelesi için çıkartılan nizamnameler, açılan yataklı te-
davi kurumları, kurulan cemiyetler başlıkları altında ele alınacaktır.  
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SUMMARY
Known as the captain of death, tuberculosis was also observed in Ottoman Palace after its outbreak 
in Europe. It is necessary to identify and define the factors in infection diseases in order to apply pre-
cautions and prevention and treatments methods against them. Unfortunately, it cost long time and 
many lives to acquire such information throughout history.  

During 600-year reign of Ottoman Empire, Sultan Mahmut II,  his mother and step mother, his 
son Abdülmecit and the successive sultans all suffered from this illness. After Koch publicized that 
he had been using tuberculin for treatment purposes, serious preventive precautions were taken to 
avoid the spread of tuberculosis during the reign of Abdülmecit II. Later, a certain number of buil-
ding were constructed to serve this purpose and life and work conditions of people were bettered. 
The patients were identified through public medical examinations and treated accordingly. The idea 
of establishing a hospital specializing on tuberculosis emerged for the first time. Abdülhamit II assig-
ned Dr. İbrahim as the chief physician for “Etfal Hastane-i Alisi”, which was established in 1899. First 
children sanatorium was founded in 1905 in this hospital and had a total of 24 beds. In 1906, Besir 
Ömer Pasha from İstanbul attended “International Congress on Tuberculosis”, which was held in Pa-
ris, and conducted a study to determine tuberculosis cases in İstanbul and İzmir when he returned 
to the homeland. This study presented the first statistical figures about tuberculosis and found that a 
total of 92.942 people suffered from this illness each year in İstanbul, which had a population of 1.2 
million at that time. Similarly, the mortality rate was found to be 2.800 for İzmir, which had a popu-
lation of 200.000 at that time. These studies revealed quite high annual mortality rates (about 9 – 10 
%) suggesting that the situation was quite desperate during the period. 

The current study will be presented under the following subtitles: The regulations made regar-
ding the struggle against the disease, the institutions established for treatment purposes and the as-
sociations founded at that period. 
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MUKAYESELİ BİR TARİH ÇALIŞMASINDA NEDEN AHİLİK TEŞKİLATI VE 
FÜTÜVVATNAMELERİARAŞTIRMA İHTİYACI DUYDUK?

WHY DID WE NEED TO MAKE AN ORIGINAL RESEARCH OF 
“FUTUVVATNAMES” AND THE SOCIETY OF “AHİLİK” IN A 
COMPARATIVE HISTORICAL STUDY?

H.Hanzade DOĞAN
İ.Ü C.T.F Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
e-mail:dogan@istanbul.edu.tr

ÖZET
Tıp tarihinde mukayeseli çalışmak, bir yöntem olarak hem çok önemli, hem de aydınlatıcı ve boşluk-
ları doldurucu niteliktedir. Bir dönemi, bir hekimi, bir olguyu veya belgeyi gerek transkripsiyon, ge-
rek tercüme gerekse de inceleme değerlendirmesi ile sunarken paradigma içindeki yerine yerleştir-
mek de onun gerçek değerini ortaya koyabilmek için bir o kadar önemlidir. 

Ahlak, deontoloji ve etik,  insanlığın tarihi kadar eski uzun tarihi geçmişinde, özellikle ilk insan-
ların ve eski medeniyetlerin döneminden günümüz postmodern dönemine kadar, değişik kültürler-
de ve değişik zaman dilimlerinde farklı özellikler ve dayanaklar göstermiştir.

Eski medeniyetlerde dinlerden etkilenirken, Hipokrat dönemi ile birlikte felsefeye dayandırılma-
ya başlamış, İslam medeniyetinde çok farklı bir değerler dizisi içindeyken, Rönesans’ta günümüze de 
uzanan bir yönteme tanıklık etmekteyiz. Ayrıca uzun bir Osmanlı İmparatorluğu Dönemi de eserle-
riyle farklı bir yön gösteriyor.

Rönesans dönemindeki bilgiyi değerlendirirken, Osmanlı’ya ait farklı bir soru soruldu.
Bu çalışmada, bu sorgulama neticesinde, neden “Ahilik Teşkilatı” ve “Futuvvetnameler”i araştır-

ma ihtiyacı duyduğumuz mukayeseli bir tartışma ile sunulacaktır.

SUMMARY
Comparative studies in medical history are very important in terms of methodological approach, 
informative, illuminative and filling in the empty spaces of information.

When studying a period, a person, a case or a document either by transcription, translation or 
analytical evaluation, establishing the facts in the right paradigm is very necessary to weigh its real 
value. 

Through the long and old history,  medical morality, deontology and ethics have presented vari-
ous properties and foundations starting with prehistoric men, ancient civilizations and ending up 
with today’s postmodern understanding.

In ancient civilizations it was affected by religions and it was founded on phylosophy during 
Hipocratic medicine. During Islamic medicine, itwas in a different paradigm and we observe a meth-
odology reaching today in Reneissance. Besides, Through the long and brilliant history of Ottomans, 
it shows a different direction through the studies and books.

When evaluating the Reneissance from the viewpoint of ethics and humanities, a challenging 
question was asked about the progress  of  the concept.dddduring the Otoman period. In this study, 
to answer the question, the point of analysing the structure of “Ahilik” and “Futuvvatnamas” was 
reached and it is presented in a comparative discussion.
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MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMADA TIP TARİHİNİN ÖNEMLİ İSMİ EBUBEKİR 
ER-RAZİ’NİN ETİK TARİHİNE ORİJİNAL KATKILARI

ORIGINAL CONTRIBUTIONS OF THE IMPORTANT NAME OF MEDICAL 
HISTORY-EBUBEKİR ER-RAZİ-TO THE HISTORY OF ETHICS IN A 
COMPARATIVE STUDY

H.Hanzade DOĞAN
İ.Ü C.T.F Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 
e-mail: dogan@istanbul.edu.tr

ÖZET
Ebubekir er-Razi (865-925) Rey şehrinde doğmuştur. 20 yaşına kadar burada felsefe, matematik, ast-
ronomi ve edebiyat eğitimi almıştır. Geç denebilecek bir yaşta tıbba merak salmış, kendisini bu yön-
de geliştirerek tıp tarihinin en büyük hekimlerinden biri olmuştur. Büyük kısmı tıbba ait olmak üze-
re 200 den fazla risale ve kitap yazmıştır.

İslam medeniyetinin önemli hekim ve bilim adamlarından olan Ebubekir er-Razi’nin tıbba 
önemli katkılarından biri de çiçek ve kızamık hastalıkları hakkında yaptığı detaylı gözlemler, ayırıcı 
tanı unsurları ve bu konuda yazmış olduğu ve 1498–1866 arasında çevrilerek Avrupa’da 40 tan fazla 
baskı yapmış olan “Kitabu’l –Cederi ve’l-Hasbe” adlı eseridir.

Ahlak, deontoloji ve etiğin insanlığın tarihi kadar eski uzun tarihi geçmişinde, özellikle ilk insan-
ların ve eski medeniyetlerin döneminde, ahlağın ilk temelleri doğa üstü güçlerinin ve hastalığın ve 
sağlığın değerlendirmesi de bazı inançların yönünde oluyordu. Hipokrat tıbbında ise, ahlağın teme-
li felsefeye dayanıyordu. Ortaçağ batı tıbbında ise ahlak, Hipokrat tıbbının görüşleri ve dini görüşle-
rin bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor.

İslam medeniyeti devrinin hekimi ve filozofu olan Razi’nin tıpta ahlak adına orijinal ve kapsamlı 
bir risalesinin olduğunu biliyoruz. Kendi döneminde son derece kapsamlı ve orijinal olarak kaleme 
alınmış olan bu eser, ahlak anlayışına olan orijinal katkıları üzerine bir araştırma yapıldı ve bu çalış-
mada mukayeseli bir yöntemle tartışılarak sunulacaktır.

SUMMARY
Ebubekir er-Razi (865–925) was born in the city of Rey. Until 20 years of age, he got a comprehensive 
education about phylosophy, mathematics, astronomy and literature education in this city. Later on 
in his older ages, he got interested in medicine and educating himself, he became one of the mostly 
recognized physicians of medical history. Mostly belonging to medicine,  he wrote more than 200 bo-
oks and small boks about particular subjects (risales).

One of the very recognized contributions of Razi to medicine and medical history was the di-
agnose criteria and differential diagnosis criteria of measles and variola. He wrote a comprehensive 
book about those topics called  “Kitabu’l –Cederi ve’l-Hasbe” and it was tranlated between the years 
of 1498 and 1866 and had been printed 40 times in Europa.

Through the long history of morality, deontology and ethics, especially during the early times of 
medicine and ancient civilizations, the real source of the morality has been the guidance of superna-
tural forces and some issues of health and disease have been evaluated by belief systems In Hipocc-
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rathic medicine, the source or morality has been phylosophy. In medieveal medicine, morality was a 
mixture of the viewpoints of Hipocratic medicine and religious viewpoints.

Razi who was an İslamic age physician, had written an important small book (Risale) about mo-
rality in medicine, patient-physician relationship and relevant various topics. A research about this 
piece of valuable work in his era and his original contributions to morality, deontology and ethics has 
been made and will be presented and discussed comparatively in this presentation. 
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‘’MİLLİ SARAYLAR DOLMABAHÇE SARAYI’NDA BULUNAN İLAÇ SANDIĞI’’*

‘’ THE MEDICINE CHEST  IN THE NATIONAL PALACE AT DOLMABAHÇE ‘’

Rengin DRAMUR
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Emekli Öğretim Üyesi
e-mail: rengindramur@ttmail.com                                      

ÖZET
1838- 1908 yıllarında Osmanlı Devletinde hizmet veren başlıca Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, 
Yıldız Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı eczanelerini zikredebiliriz. Dolmabahçe Sarayı Eczanesine ait olan 
incelediğimiz ilaç sandığı bugün Milli Saraylar Dolmabahçe Sarayı depolarında bulunmaktadır. Bu 
çok eski ilaç sandığı iki bölmelidir. Üst bölmede 58 şişe ilaç vardır. Sandığın üst bölmesinin sol köşe-
sinde, üzerinde kuru kafa resmi bulunan küçük bölmede zehirli ilaçlar vardır. 

Dolmabahçe Sarayı’nın eski eczanesine ait bu ahşap ilaç sandığının sarayın içinde bulunduğu zik-
redilmiştir. Eski eczane saray dışında bulunduğundan acil lüzumlu ilaçların, saray içinde bir nevi ilk 
yardım ilaç dolabı olan bu sandıkta muhafaza edildiği düşünülmektedir. 19. y.y.a ait bu ilaç sandığı 
tıp tarihimiz açısından kullanılan bilimsel aletlere önemli bir belgedir.

SUMMARY
The primary apothecaries to have served between the years 1838- 1908 in the Otoman Empire can 
be named as follows: Topkapı Palace, Dolmabahçe Palace, Yıldız Palace and Beylerbeyi Palace apoth-
ecaries.

The examined medicine chest which belongs to the Dolmabahçe Palace Apothecary now resides 
in the Dolmabahçe Palace National Museum storage. This ancient chest has two chambers. The top 
partition contains 58 bottles of medicine. In the top left corner of the chest where we see the image 
of a skull, are the poisonous medicine. The bottom partition also contains regular medicine. It’s been 
said that this chest has been found in the palace. Since the old apothecary was located in the exterior 
of the Dolmabahçe Palace, it’s assumed that this chest was used to store urgent medical aid, sort of 
a first aid cabinet. This medicine chest from the 19th century is an important sample for our history 
of medicine. 
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ÖZET
Yaşam kalitesi felsefe, ekonomi, sosyal bilimler ve tıp gibi birçok farklı disiplin tarafından ele alınan 
ve akademik yazında uzun süredir boy gösteren bir kavramdır. Felsefede bu kavram, Aristo’nun 
“mutluluk” ve “iyi yaşam”ı konu edinen çalışmalarıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Ekonomide ise ya-
şam kalitesi, çevre kirliliği, nüfus artışı, yeraltı ve enerji kaynaklarının tükenmesinin yaşamı et-
kilemesi bağlamında, ilk kez 1920 yılında İngiliz ekonomist Cecil Pigou tarafından akademik or-
tama taşınmıştır. Sosyoloji, siyaset bilimi, antropoloji ve psikoloji gibi disiplinleri kapsayan sos-
yal bilimler çerçevesinde kavramın ele alınışı 1940’lı yıllara rastlamaktadır. Yaşam kalitesinin sağ-
lıkla ilişkisi Dünya Sağlık Örgütü’nün 1946 yılında sağlığı “yalnızca hastalığın ve sakatlığın olma-
yışı değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlaması-
na dayanmaktadır. Akademik yazında, “sağlıkla ilgili yaşam kalitesi”ne ilişkin ilk iki bilimsel ma-
kale Long’un 1960 tarihli “Yaşamın Kalitesi ve Kantitesi Üzerine” ile Elkington’un 1966 yılında ya-
yımlanan “Tıp ve Yaşam Kalitesi” isimli makaleleridir. Altmışlı yıllardan günümüze kadar yaşam 
kalitesini konu edinen çalışmalar giderek artmıştır. Yaşam kalitesi, Türkiye’de yoğun ilgi gören bir 
konu olmakla birlikte kavramın akademik alanda ele alınışı öteki ülkelere göre oldukça ileri tarih-
lere rastlamaktadır. Çalışmamızın amacı tıp alanında “yaşam kalitesi” kavramının Türk ve dünya 
akademik yazınına dahil oluşunu niceliksel açıdan incelemektir. Bu amaçla Türk Tıp Dizini’nde ve 
Pubmed’de  “yaşam kalitesi”, “sağlıkla ilgili yaşam kalitesi” ve “sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçek-
leri” terimleri taranarak kavramların akademik yazında ortaya çıkışları ve geçmişten günümüze 
bunlarla ilgili hangi çalışmaların yapıldığı araştırılmıştır. 

SUMMARY
The quality of life is a multi-faceted concept that has been studied by different disciplines such as phi-
losophy, economics, social sciences and healthcare, and also emerged in medical literature over the 
past few decades. It dates back to philosophers like Aristotle who wrote about “living well’ and “the 
good life”. In the academic field of economics, in the context of conditions affecting life as pollution, 
rise of population and depletion of underground and energy resources, quality of life was discussed 
by British economist Cecil Pigou for the first time in 1920. During the 1940’s, this concept was appe-
ared in social sciences involving sociology, politics, psychology and anthropology. The relationship 
between quality of life and health is based on a definition of World Health Organization (WHO). In 
1946, health was defined as “a state of complete physical, mental, and social wellbeing and not me-
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rely the absence of disease and infirmity” by WHO. In literature, the first  two articles on “health re-
lated quality of life”  are “On the Quantity and Quality of Life” (Long, 1960) and  “Medicine and the 
Quality of Life” (Elkington, 1966). Studies on quality of life have gradually increased since the 1960’s. 
Despite extensive attention to the quality of life, this topic has been investigated relatively recent in 
Turkey when compared with other countries. The purpose of this study is to examine quantitatively 
the emergence of “quality of life” in Turkish and general medical literatures. Therefore, reviewing the 
keywords of “quality of life”, “health related quality of life” and “health related quality of life measu-
res” in Turkish Medline and Pubmed, it was chronologically investigated that the appearance of the-
se terms and the studies performed on them.
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ÖZET
Bilindiği gibi Osmanlı devleti, halktan gelen şikâyet ve dilekleri ya doğrudan mahallin yöneticilerine 
gönderilen emir ve fermanla ya da o konuda daha önce alınmış olan kararların uygulanmasını iste-
yen yazılarla kontrol ve takip ederdi. Nitekim halk sağlığı konusunda da Osmanlı Arşivlerindeki bel-
geler incelendiğinde, bu konuda çok zaman titiz davranıldığını, zaman zaman genelgeler yayınlaya-
rak yöneticilerin uyarıldığı görülmektedir. 

Bunların başında özellikle cenazelerin gelişigüzel defnedilmemeleri gelmektedir. Mutlaka hıf-
zıssıhha ve genel halk sağlığı yönetmeliklerine uygun olarak definlerin yapılıp yapılmadığının takip 
edildiği, buna uymayanların uyarıldığı belgelerden anlaşılmaktadır. 

Haber verilmeden yapılan definlerin, çevreye zarar vereceği düşünülerek önüne geçilmiş, vefat 
edenlerin hangi hastalıktan öldüğü belirlenmeye çalışılmış, bunlarla ilgili araştırmalar yapılmıştır.

Gelişigüzel defin yapılamayacağı, isteyenin istediği yere izinsiz defin yapamayacağı ısrarla belir-
tilmiştir. 

Bir diğer tedbir olarak, su şebekesindeki toprak künkler değiştirilerek bunların yerine ziftle kap-
lanmış demir boruların döşenmesi yoluna gidilmiştir. 

Ayrıca defin yapılacak olan mahallerde gerekli tedbirlerin alınması istenmekte, kabristan, mezar-
lık ve defin yapılacak yerlerden geçecek olan su kanallarının en az altı metre uzaktan geçirilmesi yö-
nünde tedbirler alındığı görülmektedir. 

İşte bu konularda Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan belgelerden bazıları bu tebliğin konu-
su olacaktır. Çalışmaya konu olan belgeler şunlardır:

BEO-254-19030
BEO-3276-245651
BEO-3143-235685
BEO-2963-22199
BEO-2152-161357
BEO-1920-143969
BEO-1336-100175
A.MKT.UM-1276.B.26-398-2
A.MKT.UM-1276.B.30-397-77
A.MKT.UM-1276.Ş-398-15
A.MKT.UM-1276.B-398-13
A.MKT.NZD-1278.ZA.26-421-12
A.MKT.NZD-1276.C.18-301-35
A.MKT.NZD-1271.L.26-154-54
A.MKT.MHM-1276.B.11-178-68
Y.PRK.ASK-227-96
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SUMMARY
As is well known, the Ottoman State checked and followed up on the complaints and wishes of the 
peope via the orders or the documents demanding the execution of the decisions taken before. Si-
milarly, when we look at the Ottoman documents in the field of public health, we see that the Ot-
tomans were being very careful and that sometimes they warned their administrators by publishing 
documents.  

As a good example to this situation, we see that the burial processes after the death of someone 
were not random. They were always checked to see if they complied with public health regulations. 
This is what we understand from the documents.  

The Ottomans tried to prevent the burials that they were not informed about. They tried to deter-
mine which disease led to the death of the deceased and carried out research into this issue.

It was emphasised that random burials would not take place and neither would random ones. 
Another precaution was the fact that the clay pipes transporting water were replaced by iron tu-

bes clad in bitumen. 
The Ottomans also wanted the necessary precautions to be taken and decided that the water 

channels shall be at least six metres awat from cemeteries and burial places. 
Thus, some documents from the Ottoman Archives are going to be the subject of this document. 

These documents are as follows: 

BEO-254-19030
BEO-3276-245651
BEO-3143-235685
BEO-2963-22199
BEO-2152-161357
BEO-1920-143969
BEO-1336-100175
A.MKT.UM-1276.B.26-398-2
A.MKT.UM-1276.B.30-397-77
A.MKT.UM-1276.Ş-398-15
A.MKT.UM-1276.B-398-13
A.MKT.NZD-1278.ZA.26-421-12
A.MKT.NZD-1276.C.18-301-35
A.MKT.NZD-1271.L.26-154-54
A.MKT.MHM-1276.B.11-178-68
Y.PRK.ASK-227-96
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ÖZET
En eski kanıtları M.Ö. 5000 yıllarında Mısır mumyalarında görülen tüberküloz (TB) insanlığı etkile-
yen en eski hastalıklardan biridir. Herodot, Mısır seyahatini anlattığı yazısında TB benzeri bulguları 
olan bir hastalığa dikkat çekmiş, Hippocrates ise hastalık için erime, tükenme anlamına gelen phiti-
sis deyimini kullanmıştır. Romalı hekim Celsus, tüberkülozun hastalık olduğunu yazmıştır.  Galen’in 
TB tedavisi için önerdiği istirahat, öksürüğün kesilmesi, göğüs yakıları, toplardamardan kan alımı, 
sülük uygulaması, kusturucular, müshiller ve kabartıcı maddelerle ciltte yaralar oluşturma şeklinde 
listelenmektedir. Büyük hekim ve filozof İbn-i Sina ise hastalığın mevsimsel bazı özellikler gösterdi-
ğini öne sürmüştür. 

TB, Ortaçağ’da tüm hastalıklarda olduğu gibi Allah’a karşı gelen insanlara verilen ceza olarak gö-
rülmüştür. 1600’lere kadar TB, Avrupa’da “Beyaz ölüm” olarak adlandırılmıştır. 1720’de İngiliz dok-
tor Benjamin Marten, TB’a küçük varlıkların neden olduğunu açıklamıştır. TB’un patogenlerinin an-
laşılması Théophile Laennec 1781-1826)’in çalışma raporları sonrasında olmuştur. 1882 yılında bu 
küçük varlıklar Dr.Robert Koch tarafından görülmüştür. Dr.R. Koch yeni boyama tekniklerini kulla-
narak Tüberküloz’a neden olan Mycobacterium tuberculosis’i (Koch Basili) tanımlamıştır. 1943’te Dr. 
Selman Wakesman, TB tedavisi için ilk antibiyotik olan Streptomisini bulmuştur.

Bu çalışmada bazı edebi eserlerde TB’un nasıl ifade bulduğu anlatılmaya çalışılacaktır. Eski çağ-
lardan beri insan zihnini merak ve korkuya sürükleyen TB, edebi eserler içinde de kendisine yer bul-
muştur. Zerafet, incelik, solgun görünmek, bir sır yüzünden acı çekmek, öksürük, kan tükürmek, gö-
ğüste ağrı TB’u tanımlamakta kullanılan sözcüklerdir. TB, dünyada ve Türkiye’de bir döneme dam-
gasını vurmuş, toplumsal hayatı etkileyen, halk tarafından bilinen bir hastalıktır. Edebi eserler insan-
ların hastalıklara karşı vermiş oldukları mücadelenin tanıkları olarak tıp tarihi için de önemli kanıt-
lar oluşturmuşlardır. 
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SUMMARY
Tuberculosis, the oldest indications of which were observed in Egyptian mummies in 5000 B.C, is 
one of ancient diseases affecting human beings. In his travelogue about Egypt, Herodotus talks abo-
ut an illness having similar symptoms to tuberculosis. Hippocrates used the term “phitisis”, which 
means “wearing out or exhaustion”. Celsus, a doctor from Rome, tells that tuberculosis is a disease. 
Among the treatment methods for tuberculosis recommended by Galen are resting, stopping the co-
ugh, plasters applied on the chest, injecting some blood from veins, leech treatment, using emetics, 
laxatives and causing wounds on the skin by using substances. Great doctor and philosopher İbn-i 
Sina claims that the disease shows different seasonal characteristics. 

Tuberculosis, like all the other diseases, was considered as a punishment of God for those who di-
sobey religious rules. Until 1600s, tuberculosis was called as “White Death” in Europe. In 1720, Eng-
lish doctor Benjamin Marten claimed that some tiny creatures cause tuberculosis. However, it was 
only after the study reports prepared by Theophile Laennec (1781 -  1826) that the pathogens of tu-
berculosis were identified. Thanks to a newly developed coloring technique of that time, these tiny 
creatures were seen in 1882 by Dr. Robert Koch, who defined “Mycobacterium tuberculosis” as the 
virus causing the disease. In 1943, Dr. Selman Wakesman developed “Streptomisin”, the first anti-
biotic used in the treatment of tuberculosis.  

The current study will examine how tuberculosis was dealt with in some literary works. Tuber-
culosis, which has always aroused curiosity and fear in human life since ancient times, was used in 
a considerable number of literary works. Among the terms or phrases used to define tuberculosis in 
literary works are “grace”, “courtesy”, “looking pale”, “suffer from the presence of a secret”, “cough”, 
“spitting blood” and “pain in the chest”.  Tuberculosis was a well-known disease in the world and Tur-
key since it had remarkable effects in history and affected social life to a great extent. Due to the inte-
rest shown to tuberculosis in literary works, they have witnessed the struggle of human beings with 
diseases throughout history.
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ÖZET
Şifâî Şaban Efendi Ankara/Ayaş’ta doğmuş, 1687 yılında Galatasaray Medresesi’nden mezun olmuş, 
çeşitli medreselerde dersler vermiş ve 1704’de atandığı Diyarbakır kadılığından azledildikten kısa bir 
süre sonra Ankara’da vefat etmiştir. Tatlı dilli, güler yüzlü ve tedaviden önce hastaların kalbine tat-
lı sözlerle kuvvet veren birisi olarak tanınmıştır. Aynı zamanda iyi bir şair olup ustaca yazılmış ga-
zelleri vardır. Yazdığı eserlerin her birisi, en az 30-40 kitaba başvurularak hazırlanmış değerli eser-
ler olup, daha ziyade, bir mukaddime, sekiz bap ve bir hatimeden oluşan ve doğum-çocuk hastalık-
larıyla ilgili olan Tedbîrü’l-mevlûd adlı eseriyle tanınmıştır. Bu eseri dışında panzehir çeşitleri hak-
kında bilgi veren Şifâ‘iyye adlı küçük bir eseri daha vardır. Bu tıbbî eserleri dışında, Kısasü’l-enbiya 
ve Kalâ’idü’l-ıkbân adlı tercümeleri de yapmıştır. 

Onun 1111/1700’de yazdığı, bir mukaddime, üç fasıl ve bir hatimeden oluşan Şifâ‘iyye adlı kü-
çük risalesinde panzehir çeşitleri anlatılmaktadır. Bu eserin girişinde özetle şöyle denilmektedir: 
“Allah’ın, insanoğluna bahşettiği nimetlerinden birisi de taş türleridir ki her birinde sayısız fayda-
lar vardır. Mesela altın ve gümüş hem ziynet eşyası, hem de insan mizaçlarına uygun birçok özel-
liğe sahiptir. Yakut, la’l, elmas, zümrüt, mercan gibi bazıları da zehiri giderici ve hastalıkları ön-
leyicidir. Hâsılı, taşlardan kireç taşına varıncaya kadar araştırılsa her birinde insana birçok fayda-
lar çıkar. Bu faydalı risâle 1111 senesinde Sultân Mustafa Han’ın bereketli zamanında, düşmanla-
rından zararlar gören Şifâî’nin o sultana sığınması ve Silahdâr İbrâhîm Ağa ile tanışması esnasın-
da panzehir bahsinin geçmesi üzerine, çeşitli kitaplar araştırılarak hazırlandı. Bu risâle bir mukad-
dime ve üç fasıl ve bir hâtimeden oluşmuştur. Mukaddime pâdzehrin tanımı ve türleri üzerinedir. 
Birinci bölüm madenî pâdzehrler, ikinci bölüm hayvânî pâdzehrler, üçüncü bölüm ise pâdzehre 
bağlı çeşitli taşlar üzerinedir. Hâtime ise çeşitli özelliklerinden habersiz olunan ve garip yönleri an-
latılan taşlar üzerinedir.”

Bu bildirimizde bu eser, panzehirlerle ilgili araştırmalar da dahil edilerek analitik biçimde ince-
lenip tanıtılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şifâî Şa’bân Efendi, panzehir, Şifâiyye, taş.

SUMMARY
Saban Healing Effendi was born in Ankara/Ayas, in 1687 graduated from Galatasaray Madrasa, vari-
ous madrassas taught and in 1704 Diyarbakir was a judge and later being dismissal and shortly after 
died in Ankara. Soft-spoken, friendly and sweet-heart patients before treatment is recognized as one 
of that force. There is also a good poet, skillfully ghazals written. Every one of his works, is valuab-
le artifacts prepared by contacting at least 30-40 books. He recognized, but rather, Tedbîrü’l-mevlud 
with his work which is related to the birth-child diseases and a muqaddima and eight chapter and a 
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last chapter. There is a small piece of Şifâ’iyye outside of this work gives information about the kinds 
the antidote. This medical works except made for translations Kısas al-anbiya and Kalâ’id al-ıkbân.

In 1700 wrote on Healing a work small describing types of antidote consisting of an introduc-
tion, three chapters and a conclusion part. This work briefly at the entrance reads as follows: “God, 
one of the blessings bestowed on mankind that each one of types of stone are numerous benefits. For 
example, both gold and silver jewelery, as well as the appropriate human dispositions, has many fe-
atures. Ruby, garnet, diamond, emerald, coral likes the poison and disease inhibitor. In short, there 
are many benefits to man investigated without stones limestones until it reaches. This useful treatise 
is researched and created several reputable boks, in 1111 Sultan Mustafa Khan’s fertile time, injured 
from enemies of the Shifâi refuge to Sultan and during the meeting with Ibrahim Pasha mention on 
the antidote. This treatise is a muqaddima and consists of three chapters and a part of the result. Mu-
qaddimah on the definition and types of the antidote. The first part is on the antidotes of metal and 
second part on antidotes of animal and third section focuses on various stones depending on antido-
te. The part of the result on strange stones many features of the unknown.
We report in this work, including research on antidotes to be examined analytically presented.
Key Words: Shifai Shaban Efendi, Shifaiye, antidote, stone.
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ÖZET 
Kadının şifa verici rolü ile başlayan hemşireliğin modernleşme süreci İngiltere’de Nigtingale Hem-
şirelik Okulu’nun kuruluşuna (1860) dayandırılmaktadır. Hemşireliğin özel alanlarından biri olan 
psikiyatri hemşirelerinin rolleri ise 1950’li yıllara kadar hekime yardım etme, hastayı yemek yeme-
ğe ikna etme, sıcak-soğuk uygulamalar gibi hidroterapileri sağlama, banyolarını sürdürme, hasta-
ya sedatif ilaçları verme ile sınırlı kalmıştır. Günümüzde  psikiyatri hemşiresinin, akut servislerden 
rehabilitasyo na, hastanın sağaltımından aile desteğine kadar bütün sorumluluk alanlarında önem-
li rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu rol ve sorumluluklar; tedavi edici ortamı sağlama ve sür-
dürme, bakım, danışmanlık, eğitim, hasta hakları savunuculuğu, tedavi edici girişimler, sağlığı koru-
ma ve geliştirmeye yönelik uygulamalar şeklinde sıralanmaktadır. 

Ülkemizde hemşireliğin modernleşme süreci hastabakıcılık kurslarının açılmasına (1911-1912) 
dayanmaktadır. Psikiyatri hemsireliğinden 1960’lı yıllardan sonra söz edilmeye başlanmıştır. 1990’lı 
yıllarda Psikiyatri hemşireliği yüksek lisans ve doktora eğitimleri, psikiyatri kliniklerinde çalışan 
hemşirelere yönelik sertifika programları ile alanda gelişme sürecine girilmiştir. 2000 yılında kuru-
lan “Psikiyatri Hemşireliği Derneği”, bu alanda çalışan hemşirelerin bağımsız rollerinin kabul edil-
mesi ve uygulanabilmesi yolunda çalışmalar yürütmektedir. Son iki yıldır Dernek tarafından düzen-
lenen kongreler ve Derneğin yayın organı olan “Psikiyatri Hemşireliği Dergisi” ile alandaki gelişme 
hızlanmıştır. Kongre bildirileri ve yayınlardaki konular, alandaki sorunları belirleme ve çözüm yolu 
bulma konusunda yardımcı olabilecek niteliktedir.

SUMMARY
The modernization progress of nursing that had begun with healthful of woman is based on estab-
lishment of Nightingale Nursing School (1860) in England. The roles of psychiatric nurses that is a 
special area in nursing were limited as helping to doctor, persuading the patient to eat, supplying 
hydrotherapies as hot-cold practices, maintaining baths of them and giving sedative medicines to the 
patients until 1950s. Nowadays, there are important roles and responsibilities of psychiatric nurses 
from acute services to rehabilitation and also from therapy of the patient to family support as in all 
responsibilities areas. These roles and responsibilities are as followings; providing and maintaining 
therapeutic environment, care, consulting, education, patient rights advocacy, therapeutic interven-
tions and practices direct to protect and improve the health. 

In our country the modernization progress of nursing is based on building the courses related to 
hospital attendant (1911-1912). Psychiatric nursing has begun to discuss after 1960s. In the years of 
1990s, the development progress has begun with post graduate and doctorate educations in psychi-
atric nursing and certificate programs related to the nurses who work at psychiatry clinics. ‘Psychi-
atric Nurses Association’ has established in 2000 and conducted some studies about accepting and 
practicing independent nursing roles. For the last two years, the improvement in this area gain speed 
with the congresses organized by the Association and its publication named as ‘Turkish Journal of 
Psychiatric Nursing’. The subjects in congress announcements and publications have some qualities 
could help to determine and solve problems in the area. 
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ÖZET
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’nde [731104] numara ile dizinlen-
miş olan “Köy Muallimleriyle Sıhhi Musâhabe”, “Maarif Vekaleti, Talim ve Terbiye Dairesi”nin emri 
ile 5000 adet olmak üzere 1928 senesinde Devlet Matbaasında bastırılmıştır. Dr. Reşit Galip tarafın-
dan yazılan kitap, 163 sayfadan oluşmaktadır. Toplam 8 ana başlık altında yazılmış olan kitapta; köy 
havası-toprağı, köy evinin yapısı, inşaat malzemesi, evin ısıtılması ve köy kahvelerinden; avlu, kuyu, 
bataklıklar, gübrelikler, ahır ve ağıllardan; beden hıfzıssıhhası ve temizliğinden; köylünün yiyecek ve 
içeceğinden; köylülerin karşılaşabilecekleri bulaşıcı hastalıklardan; bazı haşerelerin sokma ve ısır-
masından kaynaklanan hastalıklardan; köylerde nüfus, doğum ve ölüm meselelerinden, son bölüm-
de de umumi hıfzıssıhhanın konu olduğu kanunlar, kanun maddeleri ve bu maddelere uyulmadığın-
da verilecek cezalardan bahsedilmiştir. Basit bir dille hazırlanmış ve halk sağlığı tedbirleri niteliğin-
de olan kitap, köy halkı için köy öğretmenlerine hitaben yazılmıştır. Kitap, yalnızca köylülerin sağlık 
ve hastalık meselelerinden değil, köy halkını eğitme çabalarından ve bu çabada öğretmenlere daha 
büyük pay düştüğünden hareketle yazıldığından, sağlıklı olma ve hasta olmama tedbirleri yanında 
bu halkın bu tedbirlere karşı verebileceği tepkiler de örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Köy halkı-
nın eğitilmesinin, sadece sağlık için değil, ülkenin kalkınması için de anahtar rol oynadığı üzerinde 
durulmuştur. Kitap, içerdiği tıbbi bilgiler yanında ülke coğrafyasında sağlık ve hastalığa karşı göste-
rilen farklı tepkileri vermekle birlikte dönemin sağlık politikası ile ilgili de kısa bilgiler sunmaktadır.

Bildiride, “Köycü Reşit Galip” olarak bilinen Dr. Reşit Galip’in hayatı, mesleki idealleri ve bu ide-
aller doğrultusunda hazırladığı kitaplardan biri olan “Köy Muallimleriyle Sıhhi Musâhabe” isim-
li eseri incelenecek ve döneminde sağlık hizmetlerindeki yenilikler ile birlikte değerlendirilecektir.

SUMMARY
“Medical Conversations with Village Teachers” indexed with the number of [731104] at the Library of 
Konya Necmettin Erbakan University School of Divinity had been published by Devlet Publishing with 
the date of 1928 and the command of “Turkish Republic Ministry of Education, Council of Education 
and Morality” in 5000 copies. The book was 163 pages, written by Dr. Reşit Galip. It consisted of 8 main 
headings dealt with village weather-land, the structure of village houses, building materials, the heating 
system and village cafés; yards, wells, bogs, midden and stables and barns; infectious diseases; diseases 
caused by insect stings and bites; population, birth and death in the villages; in the last chapter Dr. 
Galip focused on the regulations about public sanitation, the articles of them and penalties mentioned 
in these articles. The book, with a simple language and characteristics of public health measures, was 
written for the village people addressing the village teachers. The book not only mentioned on the issues 
of health and diseases, also on the efforts to educate the village and the important role of teachers in 
these efforts and measures of being healthy. According to the book, the education of the village would 
play an important role on health and especially a key role on the development of the country. The book 
contained medical information as well as the different responses for health and diseases in different 
countries and also had brief information on the health policy of the period.

In this paper, “Medical Conversations with Village Teachers” will be analyzed in accordance with 
the life and professional goals of Dr. Reşit Galip and considered with the innovations of health care 
services at that period.
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SELÇUKLU DÖNEMİNDE AZERBAYCAN’IN ÜNLÜ TABİPLERİ
 
FAMOUS DOCTORS OF AZERBAIJAN DURING SALJUGS’ PERIOD
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ÖZET
Selçuklu dönemi Azerbaycan tarihinin önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır. Bu dönemde 
Azerbaycan’da bilimin ve eğitimin gelişmesi yüksek düzeye ulaşıyor, ülkenin her yerinde medreseler 
açılır, bilim merkezleri oluşturulur, bilimin en çeşitli alanları - matematik, astronomi, tıp gelişiyor.

Ortaçağ Arap kaynaklarında Selçuklu dönemi Azerbaycan’ın ünlü tabipleri hakkında ayrıntılı 
bilgiler vardır. Onların arasında İslam’ı kabul etmiş Yahudi kökenli Samuil bin Yahya bin Abbas el-
Mağribi el-Endelusini (? -1174) kayd etmek olar. İbn el-İbri yazıyor ki, “Samuil ve babası Bağdat’a ge-
lerek burada tabiblik yapmışlardır. Samuil tıp üzere kitabın yazarıdır. Daha sonra o, Azerbaycan’a gel-
miş ve burada Muhammed Cihan Pehlevana hizmet etmiştir. Samuil Azerbaycan’ın Marağa şeherin-
de yaşamış, aile kurmuş, Marağada hicri 570 yılında vefat etmiştir”. 

Bu dönemde Müslüman dünyasının diğer bölgelerinden Azerbaycan’a gelip burada faaliyet gös-
teren bilim adamları fazlaydı. Onlardan biri de “İbn Hebel” adı ile meşhur olan Ali bin Ahmed Ebu-
l-Hüseyin (? -1222) olmuştur. Aslen Bağdat’tan olan bu tabip genç yaşlarında Azerbaycan’a göç etmiş 
ve burada tabiblik yapmıştır.

Bu dönemin daha bir ünlü Azerbaycan tabipi Celal ed-din et-Tabip sayılır (XII. Yüzyıl). Zekeriya 
el-Kazvini yazıyor ki, “O, kendi döneminin vazgeçilmez tabipi’ydi. Azerbaycan hakimi Atabey Öz-
bek bin Muhammed bin İl-Denize hizmet ediyordu ve hiçbir zaman yanından ayrılmıyordu. Atabey 
Özbek onun hakkında diyordu ki, bu insan benim hayatımı koruyor. Onun hazırladığı küçük mik-
tarda ilaç bile insanı iyileştirir”.

Selçuklu döneminde Azerbaycan’da yaygın olan tabiplerin bir kısmı Nahçıvan şehrindendi. Onla-
rın sırasında İftihar ed-din Ebu Abdallah Ahmed bin Arapşah bin Ali bin Cebrail en-Naxçıvanini (? 
-1222), Akmal ed-din en-Nahçıvanini (XII. Yüzyıl) gösterebiliriz. Akmal ed-din en-Nahçıvani Mev-
lana Celal ed-din er-Rumi’nin dostu ve özel tabipi olmuştur. Ebu Bekir bin ez-Zeki ona “reis et-tabip” 
diyordu.

Selçuklu dönemi Azerbaycan tarihi için önemli bir aşama olmuş, Azerbaycan da kendi sırasında, 
Selçuklu İmparatorluğu’nun tarihinde büyük rol oynamıştır.
Anahtar kelimeler: Selçuklu dönemi, Azerbaycan, tabip

SUMMARY
Period of Saljug is one of the most significant stages of Azerbaijan History. Science and education 
progressed in high level in this period: religious schools of Moslem (madrasa), scientific centers are 
established in all places of the country, various fields of sciences – mathematics, astronomy, medicine 
developed.

There is comprehensive information about famous doctors of Azerbaijan during Saljug period 
in arabian sources of middle ages. The doctor named Samuil bin Yahya bin Abbas el-Maghribi el-
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Andalusi (?-1174) can be noted specially among them. He was jewish by origin and he adopted Islam. 
Ibn el-Ibri wrote that “Samuil and his father worked as doctors in Baghdad. Samuil is an author of 
a book on medicine. Then he came to Azerbaijan and served to Mohammed Jahan Pahlavan here. 
Samuil lived in Azerbaijani city Tabriz, got married here, and died in Maragha in hijri 570”.

In this period a lot of scientists from other regions of Moslem world came to Azerbaijan and 
worked here. One of them was Ali bin Ahmed Abu-l-Huseyn (?-1222) who was popular with the 
name “Ibn Khabal”. His origin was from Baghdad and he came to Azerbaijan when he was young, 
and worked as a doctor.

Another famous Azerbaijani doctor of this period is Jalal ed-din et-Tabib (12th century). Zeka-
riyya el-Gazvini writes: “He was an irreplaceable doctor of his time. He served to the ruler of Az-
erbaijan Atabey Ozbek bin Mohammed bin Eldeniz and never was away from him. Atabey Ozbek 
said about him: “This person guards my life. Even little amount of medicine that he has prepared 
cures me”.

One part of doctors worked in Azerbaijan during Saljug period was from Nakhichevan. We can 
show Iftikhar ad-din Abu Abdullah Ahmad bin Arabshah bin Ali bin Jabrail an-Nakhichevani (?-
1222), Akmal ad-din an-Nakhichevani (12th century) among them. Akmal ad-din an-Nakhichevani 
was Mevlana Jalal ed-din er-Rumi`s friend and personal doctor. Abu Bakir bin az-Zeki called him 
“rais et-tabib (chief of doctors)”.

Saljugi Period was significant period for Azerbaijan history, and in turn Azerbaijan also played a 
great role in the history of Saljug Empire.
Key words: Saljug period, Azerbaijan, science, doctor
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SUMMARY
Health systems are subject to constant evolution and change. These processes are driven by the desi-
re of communities to achieve stability, sustainability, quality and efficiency in health care. Although 
challenged by different difficulties, most states put priority on health considering the importance of 
the sector for the development of society and its future. Health care largely depends on and determi-
nes also the social status of citizens.

The General Practitioners are among leading figures in modern health care system.
This article aims to show the extent to which GP in Bulgaria is interested in health and involved 

in treatment of their patients - when he refers patients to consult another specialist does he help them 
by giving name or calling other specialist in advance; when patients are sent for laboratory, X-ray and 
other tests, does GP direct them or patients manage it on their own; is he interested in the results of 
tests and in the advice of another specialist as well as in the administered treatment.

For the collection of primary data was made a pilot research. The survey covered 502 anonymo-
us patients across the country for the period from March to August 2012. The patients were selec-
ted inadvertently. The quantitative analyzes were performed with a statistical package of applicab-
le programs – SPSS, whilst the way of interpretation is consistent with the theoretical material adap-
ted to the program package.

It can be concluded that the GPs are largely entrusted with the responsibility to get patients to 
comply with doctor’s instructions, to take their medicines and make necessary changes in their way 
of life.
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HEKİMBAŞI AHÎ ÇELEBİ VE HEKİM LÂRİ’NİN EDİRNE’DEKİ ESERLERİ

WORKS of CHIEF PHYSICIAN AHÎ ÇELEBİ and HEKİM LÂRİ in EDIRNE

Nilifer GÖKÇE
T.Ü.Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğr. Gör. 
e-mail: nilifergokce@yahoo.com

ÖZET
Hekim Ahî Çelebi, II.Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde hekim-
başılık yapmıştır. Böbrek ve mesane taşları üzerinde yazılmış “Risâle-i Hasâtü’l-Kilye” adlı bir kitabı 
bulunmaktadır. Edirne ‘de bugün sağlık müzesi olarak hizmet veren Sultan II.Bayezid Dârüşşifası’nda 
başhekimlik de yapmıştır. 

Ahî Çelebi’nin Edirne’de hamamı, medresesi ve mektebi bulunmaktadır. Medresesi 1858 yılında 
ortaokulla dönüştürülmüştür. Halk arasında “Oğlanlı Hamam”, “Çubukçular Hamamı” olarak adlan-
dırılan Ahî Çelebi Hamamı ise yıkık olarak 1950’li yıllara kadar gelmiştir. Bugün ne medresesi ne de 
hamamı ayaktadır. Kendisine arpalık alarak verilmiş olan Ahi Çelebi ilçesi ise, bugün Bulgaristan sı-
nırları içersinde kalmıştır.

Hekim Lâri,  Fatih Sultan Mehmet’in yedi ünlü hekiminden biridir.  Sultan II. Bayezid’ın da özel 
hekimliğini yapmıştır. Edirne’de, “Eski İstanbul Caddesi” üzerinde bir cami yaptırmıştır.  Cami, halk 
arasında “Laleli Camii” olarak adlandırılmaktadır. Mezarının da bu caminin avlusunda olduğu söy-
leniyorsa da, bugün ne yeri ne de mezar taşı vardır. Günümüzde camii ayakta olup, ibadete açıktır.

Anahtar Kelimeler: Ahi Çelebi, Hekim Lâri, Edirne,Hekimbaşı

SUMMARY
Physician Ahî Çelebi was the chief physician during the ages of Bayezid II, Yavuz Sultan Selim, and 
Suleiman the Magnificent. He has a book titled “Risâle-i Hasâtü’l-Kilye” on kidney and baldder sto-
nes. He also worked as a surgeon general at the Hospital of Bayezid II, which is currently serving as 
a health museum in Edirne.

Ahî Çelebi had a hammam, madrassa, and a school in Edirne. His madrassa was converted into 
a middle school in 1858. Hammam of Ahî Çelebi, which is called as “Oğlanlı Hammam” or “Ham-
mam of Çubukçular” among public, was ruinous by the 1950s. Neither madrassa nor the hammam 
still stands today. The town of Ahî Çelebi, which was given to him as a gift, is within the boundari-
es of Bulgaria.

Hekim Lari is one of the seven famous physicians of Fatih Sultan Mehmet. He also worked as a 
private physician of Sultan Bayezid II. He built a mosque by the “Eski Istanbul Street” in Edirne. The 
mosque is called as “Laleli Mosque” among the public. It is said that his grave is in the courtyard of 
this mosques, however, neither the place of burial nor the tombstone presents today. The mosque is 
still standing today and open for worship.

Key Words: Ahi Çelebi, Hekim Lâri, Edirne, Chief Physician
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ESERE GÖRE 1925 YILINDA KIRKLARELİ’NDE GÖRÜLEN BULAŞICI 
HASTALIKLAR

INFECTIOUS DISEASES IN KIRKLARELI IN 1925 ACCORDING TO THE BOOK 
SANITARY AND SOCIAL GEOGRAPHY OF TURKEY KIRKLARELI
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ÖZET
Türkiye’nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası: Kırkkilise (Kırklareli) Vilayeti adlı eser, 1925 yılında Kırk-
lareli İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmed Hamdi tarafından hazırlanmıştır.  Altı bölümden oluşan kitapta 
coğrafyadan nüfusa, gelir durumundan eğitime, tarım ve hayvancılıktan sağlık kurumları ve bulaşı-
cı hastalıklara kadar pek çok konuya değinilmiştir.

Kitabın beşinci bölümü Kırklareli’nde görülen bulaşıcı hastalıklara ayrılmıştır. Esere göre Midye 
(Kıyıköy), İğneada ve köylerinde sıtma yaygındır. Frengi, daha çok köylerde görülmektedir. Çiçek, 
göçmenlerden yerli halka geçmiştir. Lekeli hummayı (Tifüsü) şehre Selanik’ten gelen esirler getir-
miştir. Lohusalık humması ve kızamık hastalığı da yine göçmenler kaynaklıdır. Kış mevsiminde ilde 
grip ve zatürre (pnömoni) görülmektedir. Verem muhtemelen iklimsel nedenlerle nadirdir.

Altıncı bölümde ise, 1923 yılında Kırklareli’ndeki doğum ve ölüm olaylarina yer verilmiştir. Ço-
cuk ölümlerin daha çok bakımsızlık, kısmen hastalık ve çocuk ishallerinden olduğu gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Sağlık, Kırklareli, Bulaşıcı Hastalıklar

SUMMARY
The book titled “Sanitary and Social Geography of Turkey: City of Kirklareli” was designed in 1925 
by the Kirklareli Provincial Director of Health Dr. Ahmet Hamdi. The book of six chapters discusses 
many topics from geography to population, income status to education, agriculture and
livestock to healthcare institutions and infectious diseases.

The fifth chapter of the book focuses on the infectious diseases in Kirklareli. According to the 
book, malaria were widespread in Midye (Kiyikoy) and Kiyikoy including their villages. Syphilis was 
more predominant in the villages than in the cities. Smallpox virus was tranferred from immigrants 
to local people. Spotted fever (typhus) bacteria brought to the city by the captives coming from Se-
lanik. Puerperium fever and measles were also originated from immigrants. In the winter, influenza 
and pneumonia were seen. Probably because of climatological causes tuberculosis is rare.

Sixth chapter considers the incidents of birth and death in Kirklareli in 1923. Children deaths 
were shown to be mostly because of the lack of care and partially because of the diseases and infant 
diarrhea

Key Words: Turkey, health, Kirklareli, infectious diseases.
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SELÇUKLULAR ZAMANINDA ANADOLU’DA SALGIN HASTALIKLARA KARŞI 
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TREATMENTS METHODS TO SELJUKS PERIOD AGAINST THE EPIDEMICS 
IN ANATOLIA
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ÖZET
Bu bildiride Selçuklu Döneminde salgın hastalıklara karşı tedavi yöntemleri üzerinde durulacaktır. 
Ayrıca salgın hastalık hastalıklara karşı kullanılan bitki ve meyveler anlatılacaktır. Selçuklular zama-
nında Anadolu’da birçok salgın hastalık çıkmıştır. Bu salgın hastalıkların birçok türleri bulunmakta-
dır. Ancak bunlar veba salgını olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimler: Selçuklular, Salgın Hastalık, Anadolu, Tedavi

SUMMARY
This paper focuses on methots of treatment against the epidemics Seljuk period. In addition, plants 
and fruits used against epidemic diseases will be discussed. Time of the Seljuks in Anatolia has many 
epidemic diseases. There are many types of these epidemic diseases. However, they are considered as 
an outbreak of the plague.

Key Vord: Seljuk, Anatolian, Epidemic, Treatment
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ET-TEŞVÎK ET-TIBBÎ’NİN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNE TAHLİLİ BİR BAKIŞ” 

THE REAL PHYSICIAN IS ON DUTY IN GREAT SELJUKIDS PERIOD: 
AN ANALYTICAL VIEW ON THE FIFTH CHAPTER OF AT-TASHWIK AT-TIBBI”

Ahmet GÜNER
D.E. Ü. İlâhiyat Fakültesi, Hatay-Karabağlar, 35140 İZMİR 
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ÖZET
Tıp ve sağlık hizmetlerinin, Türk-İslam uygarlığının en parlak başarı alanlarından biri olduğunda he-
men herkes hemfikirdir. Açıktır ki, bu başarı kolay sağlanmadı ve birçok tarihsel faktör ve dinamik 
bu başarıda rol oynadı. Kuşkusuz bunlardan biri de, tıp bilimi ve hekimliğin gerçek mahiyetini ortaya 
koyarak sağlıklı bir tıp bilinci oluşturmak ve bu mesleği şarlatanların elinden kurtarmak için tıp bil-
ginleri tarafından yapılan çalışmalar ve bu amaçla yazılan eserlerdir. Bu gün “Tıp Etiği” başlığı altın-
da kategorize ettiğimiz bu tür kitaplar, İslam medeniyetinin ilk gelişim aşamasında ortaya çıkmış ve 
nihayet X. asrın başında bu alan, bilindiği gibi, İslam tıbbının ayrı bir disiplini haline gelmiştir. Çok 
sevindiricidir ki, Tıp Etiği alanının öncü çalışmalarından biri de Büyük Selçuklular zamanında kale-
me alındı. Selçukluların da desteğini alan hekim, bilgin Ebü’l-Hasan Sâid b. El-Hasan (464/1071’den 
sonra), Alp Arslan (1063-1072) zamanında et-Teşvîkü’t-Tıbbî adlı eserini kaleme aldı. Öyle görünü-
yor ki, bu eserin en önemli bölümü, beşinci bölümdür.

Yazar bu bölümde Hipokratı örnek alan gerçek bir hekimin (et-Tabîbü’l-İbokrâtî) işinin başın-
da, yani mesleğini icra ederken sahip olması ve hatta doğal ahlakı (el-huluku’t-tabî’iyyü) haline ge-
tirmesi gereken kural ve özellikleri ayrıntılarıyla ele almaktadır. Bu amaç için o, önce hekimin ken-
di evinde, özel hayatında dikkat etmesi gereken kuralları gözler önüne sermeyi gerekli görür. Ona 
göre hekim, evindeki yaşamını hekimlik mesleğinin gereklerine göre düzenlemelidir. Bu çerçevede 
o, tıp eğitimi, hasta tedavisi ve ilaçların hazırlanması gibi hekimin evde yapması gereken işleri ayrın-
tılarıyla verir ve ilginç öneriler getirir. Yazar ikinci olarak hekimin sokakta, toplum hayatındaki du-
ruşunu belirleyen kurallara dikkat çeker. Sokakta yürüyüşünden, insanlara nasıl davranması gerekti-
ğine varıncaya kadar her şeye dikkat çeker. Yazar üçüncü olarak hekimi hasta başında, hekimlik ya-
parken tasvir eder ve oldukça etraflı bir şekilde muayene, teşhis, reçete verme ve tedavi süreçlerinde 
takip edilecek davranış biçimlerini inceler. Bunun ardından yazar hastanelerdeki hekimlik ahlakı-
na değinir. Bu satırlarda hastanenin tıp eğitimi için taşıdığı önemin anlatılması İslam tıp tarihi bakı-
mından da dikkate değerdir. 

Kısaca ifade edersek bu bildiri, günümüzden yaklaşık bin yıl önce kaleme alınan et-Teşvîk’in he-
kimlik mesleği bakımından çok önemli beşinci bölümünü çözümlemeci bir yaklaşımla ele almayı 
amaçlamaktadır. Bu satırların yazarı, modern insana ve onun sağlık sorunlarına da hitap etme yete-
neği oldukça yüksek olan böyle bir konunun bildiri olarak sunulmasının alana çok küçük de olsa bir 
katkı olacağını düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk-İslam Tıp Tarihi, Türk-İslam Tıp Etiği, et-Teşvîkü’t-Tıbbî; Ebü’l-‘Alâ Sâid 
b. el-Hasan  
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SUMMARY
There is a consensus on that the medicine science and health services were one of the brilliant success 
areas of the Turkish-Islamic civilization. Clearly, this success was not acquired easily and many his-
torical factors and dynamics took a role in this achievement. Surely, one of them is to create a right 
consciousness of medicine by putting the real essence of medicine and medical science; and the work 
and pieces of medical scholars in order to keep safe this profession from the charlatans. This kind of 
books, today, categorized under the title of “Medical Ethics” have been appeared in the very begin-
ning of the Islamic civilization and finally, as is known, this area has become a separate discipline of 
Islamic medicine. Very happily that one of the pioneer studies of Medical Ethics was penned in the 
period of Great Seljukids. Abu al-‘Alâ Sâid b. al-Hasan (died after 475 / 1071), a scholar and physici-
an supported by Seljukids, wrote his at-Tashwik at-Tibbî during Alp Arslan era (1063-1072). It seems 
like that the most important chapter of this book is Chapter Five.

In that chapter, the author deals in detailed with the rules and features of which a physician follo-
wing Hippocrates (at-Tabib al-Iboqrati) needs to have on duty, in other words, during performing his 
profession and even to internalize as his natural principles (al-khuluq at-tabi’i). For this aim, first he 
considers to display the rules, which a physician has to abide at his home –in his private life-, neces-
sary. According to him, a physician has to set up his life by considering the necessity of medical pro-
fession. Within this framework, he tells in detailed the work a physician needs to do at home such as 
medical education, treatment and preparing of drugs; and brings forward interesting proposals. Se-
condly, he draws the attention to the rules identifying the stand of a physician at street –in his social 
life. He mentions on everything from how to walk at street to how to behave to people. Then, he de-
picts a physician at examination –in his professional life-; and analyzes in quite depth the behavior 
patterns to be followed during the processes of examining, diagnosis, prescription and treatment. Fi-
nally, he touches on medical ethics in hospitals. Telling the importance of hospital for medical edu-
cation is notable in terms of the history of Islamic medicine.

Shortly, this paper aims to approach with an analytical understanding to the fifth chapter of al-
Tashwik, which is holding a key for the profession of medicine, written almost a thousand years ago. I 
believe that presenting a paper on such a subject having high capacity to address contemporary man 
and his health issues will make -even if just bit- a contribution to the field.

Kew Words: ‘History of Turkish-Islamic Medicine’, ‘al-Taswîq al-tıbbî’, ‘Turkish-Islamic Medical Et-
hics’, ‘Abu’l-Alâ Sâ’id b. al-Hasan’
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TIP YAZMALARINDAN BAZI ÖRNEKLERLE ESKİ TÜRK TIBBINDA PAPAVER 
SOMNİFERUM  KULLANIMI

THE USES OF THE PAPAVER SOMNIFERUM IN OLD TURKISH MEDICINE: 
SOME EXAMPLES FROM MEDICAL MANUSCRIPTS

Mahmut GÜRGAN
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ÖZET
Haşhaş (Papaver somniferum), tarih boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılan 
en önemli bitki türlerinden biridir. Haşhaş bitkisinden elde edilen afyonun bileşiminde toplanma za-
manına göre değişen afyon alkaloitleri vardır. Afyon çiçeği; morfin, noskapin, papaverin ve kodein 
de dâhil olmak üzere ikiden fazla alkaloit içerir. 

Haşhaş, Neolitik dönemden beri hem ilaç olarak hem de ruhsal nedenlerle kullanılmak üzere ye-
tiştirilmiştir. M.Ö. yaklaşık 4000 yıllarından kalma eski Sümer eserlerinde haşhaş bitkisinin görün-
tülerine rastlanmaktadır. Çinliler haşhaş kapsüllerini ishal, baş ağrısı ve astım tedavisinde; ham haş-
haş kapsüllerinin sütlü öz suyunu da öksürüğe karşı ve müsekkin olarak kullanmışlardır. Eski Minos 
uygarlığında afyonun imalatı ve kullanımı bilinmekteydi. Afyon eski Yunan’da astım, mide hastalık-
ları ve görme bozukluklarını tedavi etmek için kullanılmıştı. Yunan efsanelerinde tanrıça Demeter, 
haşhaşı, kızı Persephon’u kaybetmenin üzüntüsünü unutmak için kullanmış; Eski Roma’da uyku tan-
rısı Somnus genellikle afyon çiçekleriyle resmedilmiştir. Roma bereket tanrıçası Ceres ise bitkiyi ağ-
rılarını dindirmek için kullanmıştır. Rönesans döneminin ünlü hekimi Paracelsus, haşhaşın, ölüm-
süzlüğün kaynağı olduğunu ifade etmiştir. Morfin, kimya tarihinde afyondan ayrıştırılan -1804- ilk 
alkaloit olmuştur. Haşhaş kullanımına ilişkin bilgiler eski Türk tıp metinlerinde de yer almaktadır. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın başhekimlerinden Hamon Oğlu Musa’nın diş hastalıkları kitabı ola-
rak bilinen el yazması tıp metninde diş hastalıklarının en önemli sebeplerinden biri olarak gösteri-
len nezleye yol açan hıltların aşağı akması için önerilen ilaçların içinde çoğu kere haşhaş veya afyon 
yer almakta olup, bahsi geçen ilaçlar gargara ya da tütsü (inhalasyon) şeklinde kullanılmıştır. Aynı 
dönemde Orta Asya’da yazılmış İbn-i Kutluk Molla Toh Niyaz Ahond-Nıng’in Tıbb Kitabı’nda öksü-
rüğe karşı afyon, meyan kökü, zamk-ı arabi ve nişastadan yapılan bir ilaç önerilmektedir. Aynı eser-
de afyon, göz ağrısı için ve balgam söktürücü olarak kullanılan ilaçların terkibinde de yer almakta-
dır. Bu bildiri kapsamında haşhaş bitkisinin tıpta kullanımı eski tıp metinlerden örneklerle tarihsel 
süreçte incelenecektir.

Anahtar kelimeler: Haşhaş, Afyon, Papaver somniferum, Eski Türk Tıbbı, Tıp Elyazmaları

SUMMARY
Poppy (Papaver somniferum) is one of the most important plant species used as a medicine for treat-
ment of various diseases throughout history. There are different opium alkaloids which vary depen-
ding on collection time in the composition of opium obtained from poppy plant. Opium poppy inc-
ludes alkaloids more than two such as morphine, noscapine, papaverine and codeine. 
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Poppy had being grown for the purpose of using as a medicine and also spiritual reasons from the 
Neolithic period. The images of opium poppy were found in the ancient Sumerian works which da-
tes from about 4000 BC. The Chinese had been using poppy capsules for treatment of diarrhea, hea-
dache and asthma; in addition to this the milky sap of raw poppy capsules had been used to protect 
against cough and as a tranquilizer. In the Minoan Civilization the processing and use of opium had 
been known. The opium had been used for treatment of asthma, gastrointestinal disorders and visi-
on disorders in ancient Greek. The Greek myths were that Demeter -the goddess of earth, agricultu-
re and bountiful harvest, had taken poppy to forget the sorrow of her daughter’s, Persephon, death. 
In ancient Rome, Somnus -hypnos- was generally drawn with opium poppies. The Roman goddess 
of grain, Ceres, had taken the plant to relieve her pains. The well-known physician of the Renaissan-
ce period, Paracelsus, had expressed that poppy was the source of eternity. Morphine had been the 
first alkaloid eluted -1804- from opium in the history of chemistry. Knowledge pertaining to the use 
of poppy was found in old medical texts of Turkish. 

In the medical text of manuscript known as a book of dental diseases which was written by Ha-
mon Oglu Musa, one of the head physicians of Kanuni Sultan Suleyman (Suleiman the Magnificent), 
the medicines which were recommended for down flow of the humor (the reason of catarrh) that was 
one of the most important reasons of dental diseases mostly included poppy; these medicines were 
used as oral rinses or fumigation.. In Ibn-i Kutluk Molla Toh Niyaz Ahond-Nıng Tıbb Kitabı, written 
in Central Asia at the same period, a medicine made of poppy, licorice, gum Arabic and starch was 
recommended to protect against cough. Poppy takes part in the compound of medicines used for eye 
pain and as expectorants at the same work. In this communiqué, the uses of poppy plant in medicine 
will be researched at the historical process by the means of old medical texts. 

Keywords: Poppy, Opium, Papaver somniferum, Old Turkish Medicine, Medical Manuscripts
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TÜRKİYE’DE PARAMEDİKLİK MESLEĞİNİN KURULUŞU
 
THE SCIENTIFIC LIFE STORY OF SEMRA ÇELİKLİ AND
ESTABLISHMENT OF PROFESSION OF PARAMEDIC IN TURKEY
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ÖZET
Paramediklik mesleği hastane öncesi alanda sunulan sağlık hizmetlerinin ve hizmetlere özgü dona-
nımın gelişmesine bağlı olarak yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Yüksek standart-
lara sahip ambulansların ve bunlarda görev yapan paramediklerin varlığı ilk olarak Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ortaya çıkmış ve zamanla diğer ülkelere yayılmıştır. Bu genel çerçevede Türkiye’de çağ-
daş standartlarda bir ambulans filosunun oluşturulmasına yönelik çalışmalar 1980’lerden beri sür-
dürülmekte, ambulansta görev yapmak üzere teknisyen ve tekniker düzeyinde sağlık personeli eğitil-
mesine ise 1990’larda başlanmış bulunulmaktadır.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1982 yılında mezun olan Semra Çelikli, Türkiye 
ölçeğinde paramedikliğin bir meslek ve bir akademik disiplin olarak ortaya çıkışında önemli bir rol 
oynamıştır. Halk Sağlığı alanında yüksek lisans ve doktora yapan Çelikli 1992’de Dokuz Eylül Üni-
versitesi ile Cambrian College tarafından yürütülen ortak proje çerçevesinde Kanada’ya giderek pa-
ramediklik eğitimi almış ve Türkiye’nin ilk paramediği olmuştur. Bu bildiride halen Ege Üniversite-
si İlk ve Acil Yardım Teknikerliği programında öğretim elemanı olan Çelikli’nin bilimsel-mesleki ya-
şamı ve Türkiye’de paramediklik mesleğinin kuruluşu paralel bir anlatımla aktarılmış ve değerlendi-
rilmiştir.

SUMMARY
Profession of paramedic established in the second half of 20th century depending on the development 
of health services given in pre-hospital area and proper equipment for these services. High standard 
ambulances and paramedics who work in these first emerged in the United States of America and 
then spread to other countries in time. In this general framework, in Turkey, studies devoted to cre-
ate an ambulance fleet in modern standards have been progressing since 1980s and training qualifi-
ed personnel started in 1990s. 

Semra Çelikli, who graduated from the Ege University Nursing School, has an important role in 
emerging of paramedic as a profession. Çelikli, having master and doctorate degree in the field of 
public health, became the first paramedic in Turkey after taking education of paramedic in Cana-
da within the joint project carried out by Cambrian College and Dokuz Eylül University in 1992. In 
this paper, the scientific-professional life of Çelikli, who is still an academic staff in the program of 
first and emergency aid, and the establishment of the profession of paramedic in Turkey are narra-
ted and evaluated in parallel.
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ÖZET
 Tıbbın evrimi, ilk bakışta dikkati çeken çarpıcı bilimsel ve teknik ilerlemelerden ibaret olmayıp fark-
lı boyutlara da sahiptir. Tıbba özgü kavramların geçirdiği değişim; kimi yeni kavramların ortaya çı-
kışı ve kimi eski kavramların terk edilişi bu boyutlardan biridir. Tıp tarihi araştırmalarını alışıldığı 
üzere kişiler, olaylar, süreçler üzerinden yapmanın yanı sıra değişen kavramlar üzerinden yapmak da 
olanaklıdır. 

Hekime özgü sezgi ya da önsezi veya daha gösterişli ifadelerle “tıbbi feraset” ya da “tıbbi hiss-i 
kablelvuku” şeklinde adlandırılabilecek olan, ancak Türk tıp dilinde Fransızca bir terimle ifade edil-
mesi tercih edilmiş bulunan “sans klinik - sense clinique” kavramı, hekime mesleki uygulamalarda 
özellikle teşhise yönelik süreçlerde yol gösteren, rasyonalize edilebilir olmakla birlikte daha çok duy-
gu karakteri taşıyan bir tür içsel yol göstericiyi ifade etmektedir. Bu bildiri çerçevesinde kanıta da-
yanma anlayışının egemen olduğu günümüz tıbbında terk edilmekte ve unutulmakta olan bu kavram 
hakkında, bir anlamda ona veda etme mahiyetinde, bir değerlendirme yapılmıştır.

SUMMARY
Changes of basic an actual concepts is a natural and inevitable dimension of evolution of medicine. 
Traditional studies of history of medicine are focused on important persons and/or incidents. Howe-
ver it is also possible to focus on concepts modifications and substitutions. 

Clinical sense is an ancient medical concept may be defined as a kind of intuitive sensation which 
guides to find the way of good clinical practice particularly in diagnostic medicine. Clinical sense gu-
ided practices and the concept of clinical sense are going to be abandoned and forgotten by modern 
evidence based medicine. This paper which contains an evaluation on the concept and its disappea-
rance may be considered as a farewell to it.
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TO WHAT EXTENT DID IBN NAFIS INFLUENCE TURKISH MEDICINE?
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The historical chronicles of the 12th/13th(5th/6th H.) centuries reveal how the Seljuks struggled to es-
tablish order (Nizam), to keep religious matters (Din) stable and to redress the doctrine (niku i’tiqad). 
The problems facing them were multi-facetted. Not only were there wars with the Crusaders and 
the Mongols, but there was also the scourge of internal feuds.  But above all it was education that 
was their main concern, especially when scholars had either been killed or their works had been 
destroyed by invaders. This was the grim picture of a decaying social order, of political and religious 
disunity that spelt the decline of the Islamic culture that had evolved in the glorious early years of the 
Abbasid caliphate.

The rise of the Seljuks, coupled with their patronage of education and their programme of build-
ing madrasas and khanaqas gave impetus to a general revival of learning and an increase in knowl-
edge. Amongst the great scholars of this period were Al Qushayri, Al Juwayni and, above all, the great 
scholar Al Ghazzali (d. 505/1111), author of several books proclaiming his challenge to heretical in-
novations. In Seljuk Damascus and also in Mamluk Egypt new art and architectural designs appeared 
in mosques, madrasas and bimaristans that showed a complete divorce from the past. However, the 
most remarkable change took place in the “Al Mansouri” bimaristan in Cairo where the revolution-
ary medical work of Ibn Nafis (1208-1288/607-687 H.)) was introduced.  

The teaching of Ibn Nafis turned its back on previous medical thought, including that of Ibn Sina, 
resulting in significant progress in the fields of medicine, pharmacy and diet. The work of Ibn Nafis 
was not only valid, but it was also prolific, including a new canon of medicine, a pharmacopeia of 
some 8,000 pages, a guide for food as medicine, a treatise on physiology, great discoveries in ophthal-
mology and an essay on natural philosophy, to name but a few.  He received several honorific titles 
and, when he died at the age of 80, he had amassed a great fortune.

This paper examines how this unique heritage in the medical world moved into the Ottoman 
realm, to what extent the madrasas and bimaristans took advantage of it, what imprint it left on the 
Ottoman Empire and if it also spread within the latter’s area of influence. A comparative study of 
15th/16th(9th/10thH.) century medicine in the Ottoman Empire and Renaissance Europe will serve to 
indicate what level of influence was attained by the heritage of Ibn Nafis.
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ÖZET
Selçuklu ve Osmanlı hastane yapılarına kuramsal yaklaşımlarda “nesnel” lik ön plandadır.  Bu yak-
laşımlar maddi yarar anlayışını ön planda tutan ve hasta, doktor ve diğer sağlık personelini hasta-
nenin birer tekil parçası olarak benimseyen “mekanik” araçlardır. Bu bağlamda temelini analojiden 
alan determinist ve salt gözlemlere dayalı  analitik yaklaşımlar esastır. Oysa, hastane ortamları hasta-
neyi oluşturan bu rollerin içlerinde sağlıklı olarak etkin oldukları  sosyal ve fiziksel çevrelerdir. Do-
layısıyla, kişilerin çevreleriyle bütüncül olarak değerlendirilmesini sağlayacak  içsel zihinsel süreçle-
rinde ele alınmalarını gerektirmektedir. 

Hastane yapılarının irdelenmesinde dikkate alınan kriterler arasında  üç ana konu  önde gelmek-
tedir: ulaşılabilirlik, işlevsel ilişkiler ve esneklik. Diğer taraftan bir eserin tarihi miras olarak benim-
senmesinde  taşıdığı belge değeri, kimlik değeri, işlevsel ve ekonomik değeri, süreklilik değeri, anı 
değeri önemli kriterlerdir. Genel ve tarihsel hastane mimarlığına ilişkin bu hususlar “öznel” yakla-
şımlarla ele alınmalıdırlar. Bu nedenlerle de konunun temelde felsefe ve uygulama düzeylerinde de 
sosyal bilimler yaklaşımları ile ele alınması gerekmektedir.    

Bildiri’de Selçuklu’dan Osmanlı’ya Hastane Mimarlığı sosyal bilimlerin katkısı ile ele alınarak ola-
sı öznel yaklaşımların çeşitleri ve nitelikleri irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: nesnellik, öznellik, sosyal bilimler.

SUMMARY
The main position in theoretical approaches to the Seljuk and Ottoman Hospital Architecture is oc-
cupied by  “objectivity”.  These approaches are “mechanical” tools which promote material bene-
fit and appropriate the patient, the doctor and the other medical personnel as singular parts of the 
hospital. Within this context the basis is  analytical approaches which receive their roots solely from 
deterministic analogical approaches. Instead,  the hospital milieux are social and physical environ-
ments within which  these role figures who create the hospital are positively active. Therefore,  they  
require  to be approached at through approaches which make possible evaluations  by the internal 
processes of the mind.

Three issues come on the forefront in the evaluation of hospital buildings: access, functional rela-
tions and flexibility. On the other hand in the acceptance of a piece of work as of historical value the 
prime criteria are its symbolic value, identity value, functional and economical value, sustainability 
value, imagery value. These issues of the general and specific historical values of hospital architectu-
re should be  tackled with “subjective” approaches. Basically the issue has to be taken at hand thro-
ugh social sciences at the philosophical and pragmatic phases. 

In the Paper, the analysis of the varieties and aspects of possible subjective approaches to Hospital 
Architecture from the Seljuk to the Ottoman will be attempted through the social sciences.
Key Words: objectivity, subjectivity, social sciences.
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ÖZET
Bilimsel bilgi birikiminin ve buna bağlı olarak teknolojinin son on yıllardaki hızlı artışının tıbba yan-
sıması uzmanlık dallarının da çeşitlenmesine neden olmaktadır. Evliya Çelebi’nin göz hekimleri, cer-
rahlar ve hekimler olarak yaptığı sınıflama günümüzde oldukça genişlemiş ve birçok ana ve yan dal 
uzmanlıkları yapılandırılmıştır. 

Uzmanlıkla ilgili yasal düzenleme Türkiye’deki sağlık uygulamasının temel yasalarından olan 14 
Nisan 1928 tarihinde 863 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve halen yürürlükte 
olan 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 9. Maddesine daya-
nılarak çıkarılan tüzüklerle yapılmaktadır. Tüzüklerin de yasalar gibi Resmi Gazete’de yayınlanma 
zorunluluğu nedeniyle Cumhuriyet Dönemi’ne ait ilgili tüm Resmi Gazete’ler taranarak uzmanlık 
alanlarının çeşitliliği gözden geçirilmiştir.

Cumhuriyetin ilk döneminde 16 olan tıpta uzmanlık sayısı günümüzde 43 ana dal ve 61 yan dal 
uzmanlıkları olmak üzere değişim göstermiştir. Eklenen uzmanlık alanları olduğu gibi kaldırılan uz-
manlık alanları da olmuştur.  

Tıpta uzmanlık dalları, bilimsel gelişme, sağlık gereksinimleri ve geçerli olan sağlık politikalarına 
paralel olarak değişim göstermektedir. 

SUMMARY
In these last decades, reflection to medical science of  increasing in scientific knowledge and technol-
ogy depending on this knowledge also  leads to increase in variety of  branches in meadical special-
ists. Nowadays, the classification made by Evliya Çelebi as ophthalmologist, operatörs and physicians 
has structured the most of the main and sub branches of medical speciality.

The legal regulation related with the medical speciality is applied according to the policy guide-
lines depended on one of  the main laws on health service applications in Turkey that is “The Rules 
for Physicians in Medical Applications” (Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun) 
with date of 14.04.1928 and number 863 in Official Gazette.  

Because of the requirement of  publication of policy guidelines in Official Gazette, in this study  
it has been examined all related official gazettes owned to Republican Era and it has investigated the 
variety of medial speciality branches.

During the first years of Republican Era, while there were only 16 speciality areas in medical acience, 
nowadays there are 43 main speaciality areas and 61 subbranches of speciality areas in medical science. 
İt is seen that there are speciality areas to have been  added  as well as to have been abrogated.

Exchange of speciality areas in medical science is paralel with the exchange of scientific develop-
ment, health requirements and health policies to be in force
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ÖZET
llkçağlardan itibaren, zaman zaman hastalıkların gözle görünmeyen bazı varlıklar tarafından taşı-
narak veya bulaştırılarak meydana getirildiğinden bahsedilmiş ve böylelikle teorik olarak bir mik-
rop anlayışı geliştirilmiştir. 17. yüzyılda ilk örneği Leeuwenhoek tarafından yapılmış olan mikroskop 
kullanımı ile birlikte de gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların varlığı ispatlanmış ve sonra-
ki yüzyıllarda bu konuda pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır. Gelişen ve değişen teknoloji büyütme 
özelliği arttırılmış mikroskopların icadını ve bu küçük canlıları daha yakından tanımayı sağlamıştır.  
Artan çalışmalar sayesinde başlangıçta aynı özelliklere sahip tek bir tür oldukları sanılan mikrosko-
bik canlıların farklı özelliklerde ve yapılarda oldukları anlaşılmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde mikro-
biyoloji bilimi giderek zenginleşmiş, bilim adamları tarafından yeni türler ve hastalıklar tanımlanmış 
ve bunun bir sonucu olarak da yeni tedavi ve korunma yöntemleri arayışları başlamıştır. Bunlar içe-
risinde Louis Pasteur’ün şarbon, tavuk kolerası ve kuduz üzerine çalışmaları ile Robert Koch’un tü-
berküloz izolasyonuna yönelik çalışmaları dikkat çekicidir. 

Batı’da bu gelişmeler devam ederken Osmanlı İmparatorluğu’nda da bir taraftan bilimsel ge-
lişmelere uzak kalmama gayretiyle Avrupa’ya öğrenciler ve ilmi müşahedelerde bulunacak heyet-
ler gönderilmiştir. Bununla birlikte Avrupa dillerini vâkıf Osmanlı hekimleri Avrupalı bilim in-
sanlarının eserlerini, yoğun bir şekilde, kısmen ya da tamamen tercüme etmeye başlamışlardır. Bu 
eserler içerisinde doğrudan mikrobiyolojiye ait eserler büyük bir yer işgal etmemektedir, ancak 
yeri geldiğinde mikroplara veya aşılara değinen bahisleri içeren tıp ve veteriner hekimliği kitapla-
rı azımsanmayacak sayıdadır. Mikrobiyolojiye dair telif eserlere ise biraz daha geç bir dönemden 
itibaren rastlanmaktadır. 

Bu bildiride, mikrop tarihinin ana hatlarının çizilmesi, Mekteb-I Tıbbiye-I Şahane’nin açılışın-
dan (1826) İkinci Meşrutiyet’in ilanına kadar (1908) geçen süre içinde mikrobiyoloji tarihimiz açı-
sından önemli dönüm noktalarının vurgulanması ve mikrobiyoloji alanındaki bilimsel faaliyetlerin 
sunulması amaçlanmıştır.

SUMMARY
From earlier times, it has been frequently mentioned that diseases were appeared by transforming or 
contaminating with invisible creatures, and perception of microbe has been theoretically developed. 
By using microscope of which first model was invented by Leeuwenhoek in 17th century, existence 
of invisible small living creatures were proved and a lot of scientific studies were conducted on mic-
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robes in the following centuries. Progressing technology, it was made possible to invention of more 
complex microscopes and to get information about them. At the beginning it was thought that all of 
microbes were member of one and the same species; however, they had different types and structu-
res. Until 19th century, microbiology was developed and scientists discovered novel species and also 
diseases. Therefore, seeking new type of treatment and protection was come up. Among these, Lou-
is Pasteur’s studies on anthrax, fowl cholera and rabies, and Robert Koch’s studies on isolation of tu-
berculosis are notable.

As these developments were going on in the West, students and communities whose duty was sci-
entific observation were send to Europe by enthusiasm of getting close to scientific progress in Otto-
man Empire. Additionally, multi-language Ottoman physicians translated works of European scien-
tists completely or partially. Among these, there were numbers of medicine and veterinary medicine 
books referred microbes and vaccines; however, there were not so many microbiology books. Origi-
nal microbiological works were appeared a bit later.

In this paper, it was aimed to draw outlines of history of microbe, to emphasize the landmarks of 
our history of microbiology from opening of Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (1826) to beginning of Se-
cond Constitutional Era (1908) and to present scientific activities in microbiology.
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MAGICIAN, PRIEST AND PHYSICIAN ALL IN ONE: WHY NO SPECIALISATION?
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ÖZET
Dini güç sahibi olduğuna inanılan kimsenin dünyevi meseleleri çözmede de yetkesinin olduğuna 
inanılması bütün eski ve eskiliği koruyan toplumlarda olağandır. Bu kimse daima toplumun kanaat 
önderi, çoğunlukla da siyasi iktidarın en önemli sahibi veya ortağıdır. Eski Türk toplumunda bildiği-
miz dönemler itibariyle siyasi iktidar açık şekilde dini iktidar sahasından ayrı ve azade tutulmuştur 
ama kapılar din adamlarına sonuna kadar açıktır. Savaşın kazanılması gibi uç bir hadisede dahi temel 
beklentilerin din adamından olması, bu etkinin ve etkileşimin aslında bir sınırının olmadığını göste-
rir. Eski Türklerde bu rolü kam/bahşı/sagun denilen kimseler üstlenmiştir. Ama işlevi ifade eden esas 
kelime ‘bögü’dür. Kaynakların bize bilgi ulaştırmadığı dönemde bu kelimenin ‘din adamı’ anlamına 
geldiği anlaşılıyor. Bildiğimiz dönemlerde ise iki farklı anlam türer: Kelime bir tarafta büyüyü ifade 
ederken, bir tarafta büyü ile ilgisi olmayan bir içerikle bilgeliği anlatmaktadır ve kağanların sanların-
da kullanılır. Bilgeliğiyle öne çıkan kimseden büyü, hatta tedavi beklenmez. Dede Korkut örneğinde 
olduğu gibi, o sadece sözleriyle yol göstericidir. Sagun kelimesinin de bazı dönemlerde ve lehçelerde 
bilgelik ve bilgililik anlamının ağır bastığını tahmin ediyoruz. Öte yandan toplum, din adamından 
veya kendisinde ruhani güç bulunduğunu iddia edenlerden bazı dertlerine derman bulmasını ister. 
Sıkıntılar büyük çoğunlukla sağlıkla ilgilidir. Bu talebe cevap vermeyen kimse itibar kaybına uğraya-
cağı için, büyü yoluyla tedaviyi bolca kullanacaktır. Tedavini psikolojik boyutunu, yani hastanın iyi-
leşeceğine inanmasının aslında iyileşmenin yolu olduğunu düşünürsek, büyücülerin hekimlikte bü-
yük ölçüde başarılı olduklarını tahmin edebiliriz. Ama yaptıklarının aslında tedavi olmadığını ken-
dileri de iyi bilmektedirler ve tedaviyi sağlama almak için büyüye koşut olarak ilaçlı iyileştirmeye de 
başvururlar. Bu yüzden, okuyup üflemenin yanında fiili müdahale de görürüz. Yani rahip büyücülük 
ve hekimliği aynı anda yapmaktadır ve işin aslı toplum da onu buna zorlamaktadır. Günümüzdeki 
cinci hocaların aynı uygulamayı devam ettirdiklerini, eski kam ve bahşıların doğrudan mirasçısı ol-
duklarını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Anahtar kelimeler: Eski Türkler, tıp, büyücülük, bögü, bahşı, kam.

SUMMARY
It is ordinary for ancient people or for those preserving old habits to believe that religiously authori-
sed men had the authority to solve laic issues, too. Those men were always social leaders in societies, 
and mostly the most significant owner or sharer of the political power. In the old Turkic society, po-
litical power was clearly kept aside from the religious power, but the former was widely open to re-
ligious influences and to the men of religion. Indeed, the fact that people expected the latter to help 
them even in such an extreme case as to win battles shows that the concerning influence and interac-
tion had no borders. This role was assumed by the men called kam/bahşı/sagun among the ancient 
Turks. The essential word, however, defining the function is ‘bögü’. It seems this word meant ‘priest’ 
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in the ages about which historical sources are silent. In the known period, two meanings were deri-
ved from the same word. Once it signified magic and, on the other hand, it meant wisdom, witho-
ut any clear reference to magic. The second one was used especially in qaganal titles. People did not 
use to expect magical activities from those who had distinquished with their wisdom. They were gu-
ides with their advices for true behaviours and true path, as in the example of Dede Korkut. We gu-
ess that the word ‘sagun’ got also the meaning ‘wise’ in some historical periods and dialects. As stated 
above, the old/traditional society always hope and seek from men of religion or from those claiming 
spiritual power to find solutions for their problems, especially in health. Since the adressed men wo-
uld loose prestige if they did not carry out what was wanted from them, they would make use of ma-
gic in great abundance for curing people. We should consider that the phsychological dimention of 
the cure, that is, self-confidence of the patient to heal is a half-way in recovering. Thus the magici-
ans were likely successful at least in half of their cases. On the other hand, they knew well that what 
they did was not cure in medical sense, therefore they used medical ways, too, as a paralel remedy, as 
much as they knew. For this reason, we see also factual intervention besides magic and pray words. 
Namely, the priest performed the jobs of magician and physician simultaneously, but under the pres-
sure and demand of the society to a great degree. It would not be wrong to tell that the ‘hodjas of jinn’ 
are today inheritors of that old professon and tradition.

Key Words: Old Turkic society, traditional medicine, magy, ‘bögü’, ‘bahşı’, ‘kam’.
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ÖZET
Yunan Tıp Mitolojisi tanrılarla doludur. Bunlar genelde devirlerinin hekimlerinden olup zamanla 
ilahlaştırılmışlardır. İçlerinden en başarılısı ASCLEPIUS’tur (The GOD OF MEDICINE) olarak anı-
lır. (c. 130 veya M.S. 124).

O devirde hekimler yalnız Kos, Atina ve İskenderiye’de kurulu tıp okullarında öğrenim görür ve 
diploma alırlardı. Latin dünyasında tıp okulu mevcut değildi.

Asclepius Bursa’da doğdu, İskenderiye’de tıp eğitimi gördü. Mysia’da (Marmara’nın güney batı-
sı) hekimlik yaptı. İmparator Mithriades tarafından Pontus’a davet edildi oraya gitmeyip Anadolu’da 
(BERGAMA) kaldı. Kendi tıp okulunu ve hastanesini kurdu, hekim yetiştirdi ve hastalarına baktı.

Asclepius’un hastanesi sert rüzgârlara kapalı, güneşli, suyu ve havası güzel ağaçlıklı yeşil yamaç-
larda kuruludur. Bugünkü sanatoryumu andırır. 

O hastalarına müzikle tedaviyi, masajı, düzenli yürüyüşü, uykuyu, dengeli beslenmeyi önerir-
di. Kendi hazırladığı bitkisel, hayvansal ve minerallerden yapılmış droglarla hastalarını tedavi eder-
di. Hastaların iyileşmesi ancak sevgi, inanç ve ruhen olabileceğine inanırdı. Bu hastanede doğum ve 
ölüm yer almazdı.

Asclepius’un yılana sarılı asası tıp biliminin sembolü oldu. Günümüzde bilimsel tıp onun önerdi-
ği metotları pek kabul etmese de onun koyduğu kurarlar geçerliliğini korumaktadır.

Asclepius’un tıp okulunda eğitim gören öğrencileri eczacılık ve cerrahi dallarında yetenekli idi-
ler. Bu öğrenciler bütün Anadolu’nun şehir ve köylerine yayıldılar, kendi şifahanelerini kurup has-
talarına öğrendikleri metotları uyguladılar. Asclepius’un tıp felsefesi bütün Anadolu’ya yayıldı. Bu-
gün de devam etmektedir. Hatay’da Şeyh Yusuf El Hekim, Adana’da Çoban ve Hasan Dede şifahane-
leri bunlara birer örnektir.

SUMMARY
In the third century BC physicians could only obtain diploma or certificate from the medical schools 
of Cos, Athens and Alexandria. There were no Medical Schools in the Latin world.

In the last two centuries BC, there were an abundance of physicians. One of the prominent ones 
was Asclepius of Bithynia who was born in Prusa (c. 130 or 124 BC) and educated in Alexandria. 
Asclepius practiced medicine in Mysia (southwest shore of the sea of Marmara). He was invited by 
Mithridates Eupator to come to Pontus, but he preferred to stay in Anatolia. He died in old age. He 
was the founder of the first Medical School in Anatolia in Pergamum (today Bergama). He estab-
lished the hospital, wrote many books about health and clinical practice. He recommended music 
for the cure of mentally ill people. He also recommended massage and deep sleep, advised patients 
to walk especially on sandy places. At that time herbs, plant products, minerals, animal substances 
were used as drugs to cure the diseases. He advised fresh and healthy food, fresh air and sunshine. 
He maintained that healing mainly depends of faith, spirit and touch.
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The entwined serpent staff of Asclepius became the official symbol of Medicine.
Nowadays, although spiritual healing methods have not been accepted by the scientific medicine, 

they nevertheless survive in the present day world. Asclepius was not eradicated. His memory was 
preserved in ancient texts and monuments. His tradition was also carried on by many practitioners 
that were educated in Asclepion Medical School and practiced pharmacy and surgery. Medical care 
continues to be a team effort and distributed all over the Anatolia. Asclepius’s descendant are still at 
work, continue to cure the patients. 
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ÖZET
21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs yakın tarihine Kanlı Noel olarak geçen Rum saldırılarının başlama-
sının hemen ardından adaya yönelik yardım girişimlerine başlayan ilk kurum Kızılay olur. Kızılay 
bu bağlamda 23 Aralık 1963 günü adaya gönderdiği ilk sağlık ekibiyle birlikte gerek Kıbrıs Türkleri-
ne gerekse adada yaşayan başta Rumlar olmak üzere Maronitler, Latinler ve diğer topluluklara yöne-
lik yardım faaliyetlerine aralıksız devam eder ve bu çalışmaları 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı sü-
recinde yeni bir safhaya girmekle birlikte kesintiye uğramaz. Kızılay adada ilk etapta hizmete soktu-
ğu sahra hastanesi, hemen ardından daha kalıcı ve sabit Türk Genel Hastanesi, Kızılay Kan Banka-
sı, başta Baf, Limasol, Larnaka olmak üzere bugün adanın güneyinde kalmış bölgelerde açtığı böl-
ge hastaneleri ve özellikle Boğaz Sahra Hastanesi vasıtasıyla teşhis ve tedaviye devam eder. Kızılay’ın 
bu hastanelerinde gönüllü olarak görev yapanlar ise Türkiye’nin çeşitli hastanelerinden 2-6 aylık sü-
relerle adaya gelen doktorlardır. Bu çalışma bağlamında yakın tarihimizin pek bilinmeyen bir sayfa-
sı açılacak ve söz konusu bu Kızılay doktorlarıyla hizmetleri konusunda bilgi verilecektir. Çalışma-
nın tamamlanması aşamasında özellikle Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi’nden istifade edilecektir.
Anahtar Kelimeler; Kızılay, Türkiye, Doktor, Kanlı Noel, Birleşmiş Milletler

SUMMARY
As soon as the Greek Cypriot attacks against Turkish Cypriot in Cypriot in 21st December 1963, gen-
erally known as Bloody Christmas, the fivery first foundation so as to help the island was the Turkish 
Red Crescent Association. In this respect, Red Crescent keeps on giving hand and assistance towards 
all the communities on the island, not only to the Turkish Cypriots but also to the Greek Cypriots, 
Maronites, Latins and the other minor communities, and the these assistance activities never come 
to an end even if 20th July Peace Operation in 1974 come to the surface.  In addition to the field 
hospitals, newly-built hospital in Nicosia, Blood Bank, the district hospitals in Paphos, Limassol, and 
Larnaca, all of which are in the southern part of the island currently, the hospital located in Boğaz 
District help the people in need. Those who are voluntarily working in these above-mentioned hospi-
tals are the doctors from different hospitals and the health centers in Turkey, coming to the island for 
a period of 2-6 month periods. This scientific study will focus on the Red Crescent doctors and their 
unknown activities and the services on the island, making mostly use of the Red Crescent Archive.
Key Words; Red Crescent, Turkey, Doctor, Bloody Christmas, United Nations.
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ÖZET
İslam inancına göre insan, yaratılmışların en şereflisidir. Yüce Allah onu en güzel şekilde yaratmış, 
ona kendi ruhundan üflemiş, melekleri ona secde ettirmiş, yeryüzünde kendisinin vekili kılmış, yer-
de ve göklerde bulunan her şeyi, bu arada hayvanları onun hizmetine vermiş, yeryüzünün imarını ve 
emanet görevini de ona vermiştir. Hayvanlar da insana verilen bu emanet içerisindedir. Hz. Peygam-
ber (sav.)’in hayvanlara şefkatle muamele edilmesine ve onların hukukuna riayet edilmesinin gerek-
liliğine dair tavsiyeleri de bize emanet edildiklerini açıkça göstermektedir.

Doğal dengenin sürdürülebilir kılınması için insan, hayvan ve bitkilerin korunması gerekliliği ve 
bu bağlamda hayvan sağlığı ve refahının birbirinden ayrılamaz olduğu fikri İslami düşüncede önem-
li bir yere sahiptir. Bu düşünce doğrultusunda hayvanların incelenmesi, ancak sadece faydalanılmak 
için incelemek değil aynı zamanda mahiyetlerini daha iyi anlayarak kendilerine verilen görevi de la-
yıkıyla yerine getirebilmek için araştırılması İslam medeniyetinde çok önemli bir yer işgal etmiş,  
hayvanların sağlıklarına büyük önem gösterilmiştir. 

İslam ülkelerinde 9. ve 15. yüzyıllar arasında veteriner hekimliği konusunda çeşitli çalışmalar ya-
pılarak eserler ortaya konmuştur. Bu bilgilerin ışığında çalışmamızda ortaçağ İslam dünyasında bu 
alanda uygulama yapan örnek hekimler ve eserleri hakkında bilgiler sunulması amaçlanmıştır. 

SUMMARY
According to Islam, human being is the most honorable of all creatures. God created human per-
fectly and blessed him with his own soul. All the angels prostrated to show their respect and God 
assigned human being  to represent Him on Earth. Everything on Earth and skies serve to him and 
finally he is responsible for building up the world and protecting it. Animals are also the respon-
sibility of human beings. Prophet Muhammed suggested treating animals gently and respecting 
their rights, which proves that animals are under the protection of human beings according to 
Islamic traditions. 
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The necessity of protecting the animals and plants to ensure the sustainability of natural bal-
ance and the idea that animal health and welfare are inseparable have an important place in Islamic 
thought. Accordingly, examination of animals as a requirement of above mentioned thoughts – 
but not only for the purpose of benefitting from them but also learning more about their nature 
in order to carry out human being’s responsibility as perfectly as possible – has been considered 
essential in Islamic civilizations and animal health has been given special attention throughout 
Islamic history. 

In Islam countries, many studies were conducted and books were written about veterinary medi-
cine between 9th and 15th century. Under the light of this knowledge, the current study aims at pre-
senting information about veterinaries who lived in Islam World during the Middle Age and their 
scientific works.
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ÖZET
Tıp tarihinde gerilere gittiğimizde, henüz bilimsel ve rasyonel tıbbî kavrayışa ulaşmadan evvel, in-
sanların hastalıkları ruhların kötücüllüğü ile açıkladıklarını, işlenen günahlar karşısında hiddete ka-
pılan tanrıların kendilerine verdikleri ceza olarak anlamlandırdıklarını görürüz.

İnsanoğlu, henüz bu dünyanın işleyişi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı, bedensel ve ruhsal 
varlığına dair gerçekçi bir kavrayıştan yoksun olduğu bu eski zamanlarda doğal olaylarını, bedenin-
de ve içdünyasında olup bitenleri, doğrudan gözlemleyemediği bir takım metafizik güçlerin (ruhlar, 
tanrı ve tanrıçalar, cinler vb.) varlığına başvurarak açıklamaya çalışıyordu. 

Fenomenal olguları metafizik kavramlarla açıklama geleneği insanlığın ilkel dönemlerinde tek 
açıklayıcı referans olmuştur. Tarihsel süreç içinde, doğa olaylarını gözlemlenebilir nesnel olgulara 
dayanarak açıklayan rasyonel-bilimsel dünya görüşünün ortaya çıkışıyla birlikte, metafizik sistemin 
başlangıçtaki entelektüel tekeli kırılmış olsa da izlerini tarih boyunca takip edebildiğimiz çok canlı 
bir damar olarak varlığını sürdürmektedir.

Günümüzde hala birçok insan şifalı bitkilerin, kutsal sayılan suların, muska ve nazarın metafizik 
tümgüçlü bir varlığın (tanrının, ruhların, cinlerin) iyileştirici enerjisini taşıdığına inanıyor. Dua, dini 
uygulamalar, kurban kesme, adak adama vb. yoluyla insanlar tanrısal gücün yardımını talep ediyor-
lar. Hastalıklar hala suçluluk, günah, şanssızlık, talihsizlik ve kötü kaderle açıklanabiliyor. Metafizik 
açıklamalar, öyle görünüyor ki, salt bedensel ve ruhsal olaylara dair bilimsel açıklamaların eksikli-
ğinden kaynaklanmıyor; varoluşsal belirsizlik ve tekinsizlik karşısında çaresizliğe ve kaygıya kapılan 
insana bir teselli işlevi de görüyor.

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Tıp, Varoluşsal Tekinsizlik

SUMMARY
If we go back through the history of medicine till to the times before human beings arrived a rational-
scientific medical conception, we will see that they used to understand and explain diseases referring 
to the wickedness of spirits and thought that they were punishments given by the furious gods in re-
turn of their sinful deeds.

During these archaic periods when human beings lacked enough knowledge about the functio-
ning of the world and about the realistic conception of their bodily and psychic being, they were re-
ferring to some metaphysical powers (such as spirits, gods, demons etc.) in order to understand and 
explain the natural, bodily and psychic events that affected them.

Understanding of phenomenal events using metaphysical concepts used to be the only intellectu-
al reference during these times. Throughout the history as the rational-scientific perspective that tri-
es to understand and explain the natural phenomena referring to observable, testable objective data 
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develoloped, the intellectual monopoly of metaphysical system broke down.  But although the intel-
lectual reflex that tries to explain the natural events and diseases referring to metaphsical concepts 
weakened and scientific model replaced it widely, this metaphysical perspective is still a vivid vein 
and living as a powerfull alternative to scientific one in modern times. 

At the present time still, lots of people continue to explain diseases referring to guilt, sins, bad 
luck and unfavourable fate. They still believe that some herbs, so called “holy water”, amulets conta-
in healing powers of some omnipotent beings. Through prayings, religious pratices, sacrifices and ta-
king a vow, they hope that they might affect the powers of gods and sprits in favour of them. It seems 
that these metaphsical explanations do not only stem from the lack of scientific knowledge, they also 
function as a consolation for human being who feels helpless and anxious because of existential am-
biguity and insecurity in this world.

Key Words: Metaphysics, Medicine, Existential Insecurity
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ÖZET
Adli Tıp uygulamalarının kökeni Milattan öncesine kadar gitmektedir. MÖ. 3000’ler de Çin’de, 
2900’ler de Mısır’da, 1700’ler de Babil Kralı Hammurabi kanunlarında, 1400’lerde Hititlerde, 
600’ler de Roma’da vs. de Adli Tıp ve uygulamalarına rastlanılmaktadır. Eski Türklerde ise hekim-
lerin özel bir yeri olduğu bilinmekle birlikte, net bilgilere Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osman-
lılar da rastlıyoruz. 1857’de Tıbbi Adli Komisyonu’nun kurulması, kurumun ortaya çıkışının baş-
langıcı kabul edilir.

Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında Osmanlı’nın yıkılışı ile birlikte İstanbul’daki bu kurumlar ça-
lışamaz oldu. Mustafa Kemal’in önderliğindeki Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminde  Heyet-i Temsi-
liye Ankara’ya yerleştiğinde burada da bir Adli Tıp İdaresi kuruldu. Osmanlı Devleti’nde başka ba-
kanlıklara bağlı olarak müdüriyet düzeyinde kalan sağlık işleri, TBMM’nin açılışıyla beraber Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Bakanlığı’na dönüştürüldü. Bu ilk girişim bile yeni devletin sağlık işlerine ver-
diği önemin en açık ifadesiydi. Böylece bu süreçte, İstanbul ve Ankara’da iki ayrı yapı olarak varlığı-
nı sürdürdü. 5 Teşrinisani 1336(5 Kasım 1920) yılında Adliye Vekaleti nezdinde kurulacak ”Müesse-i 
Tıbbıye-i Adliye” kurumu için getirilen önerge yeni yapının 3 şubeden oluşacağını(Morg, Müşaha-
dehane, Tahribat-ı simam(zehir) kimyahanesi) belirtmekteydi. Bu üç şubeden başka bunların bağlı 
bulunduğu “Meclis-i Tıbbi Adli” adlı bir yapıda vurgulanmaktaydı. Bunun görevi ise üzerinde karar 
verilemeyen durumlarda nihai kararın verilmesini sağlamaktı. Ayrıca yeni teşkilat yapısının işlevsel 
olabilmesi için de ayrıca Adliye Vekaleti bütçesine Adli Tıp Müessesi için 5009 Lira tahsisatı fevkala-
de olarak konuldu. Bu tahsisatın harcama kalemlerine bakıldığında paranın büyük bir kısmının yeni 
alınacak alet – edavat ve tesis masrafları ayrıldığı dikkati çekmekteydi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından çok kısa bir zaman sonra meclis gündemine getiri-
len 1920 tarihli Tıbbi Adli Müessesi tasarısı ve detayları, yeni devletin aklı ve bilimi esas alan yapısı-
nın en belirgin ifadesiydi.

SUMMARY
The history of the practice of forensic medicine traces back to the period prior to BC. One can see 
this practice being used by  the Chinese around 3.000 B.C.; by Egyptians 2.900 B.C.; by the Babylo-
nians as reflected in the Code of the Babylonian King Hammurabi around 1.700’s; by the Hittites by 
1.400’s and by the Romans around 600’s B.C. As for the ancient Turks, our authentic information of 
the occurance of forensic medicine among them dates back to the rule of the Great Seljukid, Ana-
tolian Seljukid and Ottoman Dynasties, although it is known that physicians had a particular place 
among the ancient Turks. Yet, as a rule, the establishment of the Forensic Medicin Commission in 
1857 is supposed to be the beginning of the emergence of this institution. 
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Upon the collapse of the Ottoman Empire during and after World War I, these institutions ceased 
to operate. During the Turkish national war of liberation, as led by Mustafa Kemal, a Forensic Medi-
cine Administration was established in Ankara, which had just been the basis for the Turkish Repre-
sentative Council (Heyet-i Temsiliye). Upon the opening of the Turkish Grand National Assembly, 
the sanitary affairs were reorganized so as to be run by Health and Social Cooperation Ministry, 
which had been administered by a ministerial directory in the Ottoman Empire. This organizational 
change was an indication of the emphasis the new government puts on sanitary affairs. During that 
time, thus, two different sanitary organizations co-existed in İstanbul and Ankara. A new regula-
tion issued on November 5, 1920, suggested the establishment of a triple structure consisting of the 
branches of mortuary, observation house  and laboratory for detoxication, all to function under the 
Institution of Forensic Medicine (Müessese-i Tıbbiye-i Adliye). These three branches were going to be 
under the supervision of the Council of Forensic Medicine (Meclis-i Tıbbi-i Adli). The latter was sup-
posed to act and make decisions as the ultimate authority on matters of dispute. To render the new 
organizational structure more functional the Ministry of Justice was empowered to hand out 5.009 
Turkish liras to the Institution of Forensic Medicine as an extra-ordinary payment. Having a look at 
the contents of this payment strikingly shows that the better part of the Money was spent for the 
equipment and installation facilities.

The details of the proposal of the Institution of Forensic Medicine put on the agenda of the Turk-
ish Grand National Assembly soon after its opening in 1920, best reflects the rational and scientific 
aspects of the new state structure.
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ÖZET
Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık; “yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal 
ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlanmıştır. Sağlık hizmetleri ise kısaca; “insan sağlı-
ğının korunması, sağlığın bozulması halinde tedavi edilmesi, ayrıca tam olarak iyileşmeyenlerin re-
habilitasyonu amacıyla yapılan planlı çalışmaların tümü” olarak tanımlanabilir. 

Sağlık politikası; “bir ülkedeki sağlık sektörünü benimsenen/seçilen felsefe doğrultusunda dü-
zenlemek ve yapılandırmak” olarak tanımlanabilir. Sağlık sektörünü yapılandırmanın araçları ise; ör-
gütlenme, finansman ve insan gücüdür. 

Sağlık politikaları üzerine yapılmış değerlendirmeler gözden geçirildiğinde, sağlığı toplumsal bir 
olgu olarak gören, bunun yanında bireysel bir olgu olarak da ele alan iki ayrı felsefi yaklaşımın ege-
men olduğu görülecektir. Bu farlılık dikkate alındığında ülkelerin farklı sağlık politikaları olması da 
kaçınılmazdır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmiştir.1950’li yıllara ge-
lindiğinde ise tedavi edici sağlık hizmetlerinin de koruyucu sağlık hizmetleri kadar önemsendiğini 
görmekteyiz. Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar gecen süre içerisinde, sağlık 
hizmetleri alanında hem günün ihtiyaçları hem de ülke yönetimindeki değişiklikler nedeniyle fark-
lı politikalar izlenilmiştir. Günümüzde halen devam etmekte olan bir sağlık politikası değişimi ya-
şanmaktadır.

Tarihsel süreci incelediğimizde, birçok yetersizliğe rağmen Cumhuriyetin ilk dönemlerinde izle-
nen sağlık politikalarının günün şartlarına göre başarılı sonuçlar verdiğini görmekteyiz. Daha son-
raki dönemlerde tutarlı ve uzun vadeli sağlık politikalarının oluşturulamaması ve/veya uygulanama-
ması sonucunda sağlık hizmetleri alanındaki problemler tam anlamıyla çözülememiş olup yıllar içe-
risinde birikerek günümüze gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık politikası      

SUMMARY
According to World Health Organization, health is defined as “not only the absence of sickness and/or 
disability, but also a state of physically, mentally and socially well-being.” Health services in brief, can 
be defined as “preservation of one’s health and treatment in case of the injury or disease of one’s health, 
furthermore all of the planned actions whose purpose is rehabilitation of those who can’t heal totally.”

Health policy is defined as “to organize and configure the health sector in a country in accordance 
with the adopted/chosen philosophy.” The tools of the configuration of health service are organiza-
tion, financing, and manpower.

When the evaluations on health policies are overviewed, two separate philosophical approaches 
will be seen as dominant; one regarding the health as a social, while the other taking it as an indi-
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vidual phenomena. When this difference is taken into consideration, it is inevitable that different 
countries have different health policies.

In the first decades of the Republic, the policies of preventive medicine are given the priority. In 
1950s however, we see that the therapeutic health policies are heeded as the policies of preventive 
medicine. Since the foundation of Republic to nowadays different policies have been applied because 
of the prevailing needs in the field of health services and changes in the government. At the present 
day still an alteration in the health policy is being carried on.

When we inspect the historical process, we see that despite lots of insufficiencies, the health poli-
cies in the first years of the Republic created many successful results in their current circumstances. 
In the later periods however, as a result of the inability of developing and/or applying consistent and 
long-term health policies, the problems in the field of health services could not be solved and reached 
to nowadays.

Key Words: Health, health services, health policy.
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ÖZET
Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Lütfi NOYAN 1886 yılında Sivas’ta doğmuş, 3 Eylül 1977 yılında da 
Ankara’da vefat etmiştir. 

1910’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi (Askeri Tıbbiye) bitirmiştir. Ertesi yıl Gülhane Tatbikat 
Mektebi’nde stajını müteakip dahiliye kliniğinde asistan olarak göreve başlamıştır. Yeşilköy Salgın 
hastalıklar Hastanesi’nde kolera, tifüs, dizanteri gibi hastalıklara karşı yürütülen çalışmalara katıl-
mıştır. 1919’da askeri hıfzısıhha ve dahiliye kliniği muallimliğine getirilmiştir. 1941’de tuğgeneral ol-
muş ve 1.Ordu Sıhhiye Metehassıslığı’na getirilmiştir. 1943’de tümgeneralliğe terfi ederek Milli Sa-
vunma Bakanlığı Sıhhiye Dairesi Başkanlığı’na atanmıştır. 1945’te askerlikten ayrılmıştır. 1947’de 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İntaniye Kliniği ordinaryüs profesörlüğüne atanmıştır. 1952’de de 
bu görevinden kendi isteği ile emekli olmuştur. 

Eserleri (Askeri Hıfzısıhha (1926), Gülhane Klinik Dersleri (1930-40) 3 cilt, Akciğer Veremi Te-
davisi (1935) Nusret Karasu ve Raci Eriç ile birlikte, Mide Kanserinin Erken Teşhisi için Muhtelif 
Tecrübe İçkileri ve Yemekleri ile Mide Kimyası Tetkiklerinden Çıkan Netice (1938), İntan Hastalık-
ları (1943), Son Harplerde Salgın Hastalıklarla Savaşlarım (1956), Ankara Tıp Fakültesi Kuruluş Ta-
rihçesi (1959)) arasında yer alan Askeri Hıfzısıhha kitabının bir bölümünde hastanelerin sahip olma-
sı gereken özelliklerine değinmiştir. 

Bu makalede Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Lütfi NOYAN’a göre hastanelerin sahip olması gereken 
özellikler (hastanenin yeri, inşa tarzı, teşkilatı, ortak ve idari kısımların özellikleri, hastane mefruşa-
tı, hastaneye hasta kabulü konuları) araştırılarak sunulmuştur.

SUMMARY
Distinguished Professor Dr. Abdülkadir Lütfi NOYAN was born in 1886 in Sivas, and died on Sep-
tember 3rd, 1977 in Ankara. 

He graduated from Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Military Medical School) in 1910. The next year, 
following an internship in Gülhane School of Practice, he started as a resident in Internal Medicine 
Clinic. He participated in the programs of Yeşilköy Infectious Diseases Hospital against Cholera, 
Typhus, and Dysentery. In 1919, he was appointed as a Professor in Military Hygiene and Internal 
Medicine Clinic. In 1941, he was promoted to the rank of Brigadier General and appointed  as the 
Medical Head of the 1st Army. In 1943, he was promoted to the rank of Major General and appointed 
as the Head of the Medical Department of  Ministry of National Defense. In 1945, he finished his 
military career. In 1947, he was appointed as a Distinguished Professor in Ankara University Medical 
School Infectious Diseases Clinic. He retired from this position in 1952 on his own will. 
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Among his writings are: (Askeri Hıfzısıhha: Military Hygiene),  (1926); (Gülhane Klinik Dersleri: 
Gülhane Clinical Courses), (1930-40) in 3 volumes; (Akciğer Veremi Tedavisi: Lung Tuberculosis 
Treatment), (1935) coauthored with Nusret Karasu and Raci Eriç; (Mide Kanserinin Erken Teşhisi 
için Muhtelif Tecrübe İçkileri ve Yemekleri ile Mide Kimyası Tetkiklerinden Çıkan Netice: The Out-
come of The Study of Gastric Chemistry, for the Early Diagnosis Of Gastric Cancer, with Various 
Experimental Drinks and Foods), (1938); (İntan Hastalıkları: Infectious Diseases), (1943), Son Har-
plerde Salgın Hastalıklarla Savaşlarım: My Battles Against Infectious Diseases in the Recent Wars), 
(1956); (Ankara Tıp Fakültesi Kuruluş Tarihçesi: Brief Historical Account of The Establishment of 
Ankara Medical School (1959). In his book, Military Hygiene, a chapter is devoted to the essential 
characteristics of a hospital. 

In this paper, the different essential characteristics of a hospital, as depicted from Distinguished 
Professor Dr. Abdülkadir Lütfi NOYAN’s point of view, (The location, Structural Style, Organization, 
The Characteristics of The Common and Administrative Sections, Hospital Furnishings and Patient 
Administration) have been studied and presented.
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THE HISTORY OF BRONCOSCOPY WHICH IS AN EFFECTIVE METHOD OF DI-
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ÖZET
Bronkoskopi, hava yollarının endoskop aracılığıyla görüntülenerek, tanı ve tedavi işlemleri yapılma-
sıdır. Çoğunlukla ayaktan, hastalarda lokal anestezi altında uygulanır. Genellikle akciğer kanserinin 
tanı ve tedavisinde, hayatı tehdit eden zatürre hastalığında etken bulunmasında, akciğeri yaygın tu-
tan hastalıkların nedeninin belirlenmesinde ve hava yollarına kaçan yabancı cisimlerin çıkarılmasın-
da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hava yollarında ilk endoskopik işlem, Almanya’da, 1897 yılında Dr. Gustav Killian tarafından 
uygulanmıştır. Dr. Killian, yemek borusundan yabancı cisim çıkarmak için kullanılan tüp şeklin-
de uzun bir rijit alet (özefagoskop) yardımıyla hastanın nefes borusundan kemik parçası çıkarmış-
tır. Bu işlem solunum yollarından girilerek akciğer içerisine ulaşılabilme imkânı olduğunu gösteren 
“ilk bronkoskopik uygulama” olmuştur ve yabancı cisim inhalasyonuna bağlı ölümleri büyük ölçü-
de azaltmıştır. Aynı yıllarda ABD’de Dr. Chevalier Jackson da benzer uygulamalara başlamıştır. Dr. 
Jackson 1904 yılında, hava yollarında kullanılmaya uygun “riijit bronkoskop” olarak isimlendirilen 
ilk özgün aletin dizaynını yapmıştır. Rijit bronkoskop, gelişen modelleriyle günümüzde de belli en-
dikasyonlarla kullanılmaktadır.

Bronkoskop’un yaygın kabul görmesi geliştirilmesine yönelik çalışmaları teşvik etmiş, bu yön-
de çabalar sonucu, 1964 yılında, Japonya’da, Dr. Shigeto Ikeda, bükülebilir, daha ince, böylece 
uzak hava yollarına da ulaşabilecek ilk “fleksibl bronkoskop” dizaynını geliştirmiş ve kullanma-
ya başlamıştır. Fleksibl bronkoskop’un hasta ve doktor için sağladığı konfor, tanı için artmış ya-
rarlılığı hızla gelişimini sağlamış, 1970’li yıllardan itibaren bütün dünyada kullanımını yaygın-
laştırmıştır.   

Bronkoskopi’deki gelişim ülkemizde de benzer bir seyir izlemiştir. 1900’lü yılların başında Dr. 
Ziya Nuri Paşa, hava yollarından yabancı cisimlerin çıkarılması amacıyla endoskopi yapmaya başla-
mış, ardından işlemi Dr. Cemil Topuzlu da uygulamıştır. Tanı amaçlı “riijit bronkoskop” uygulama-
ları ise ülkemizde, 1950 yılında,  Heybeliada Sanatoryum’unda başlamıştır. Daha sonra bu çalışmalar 
1953 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dr. Selahattin Akkaynak ve İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Dr. Rauf Saygın tarafından sürdürülmüştür. “Fleksibl bronkoskop” uy-
gulaması ise ülkemizde ilk kez Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Sumru Beder tarafından 1978 
yılında başlatılmış, 1990’lı yılların başından itibaren yaygın hale gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, Göğüs Hastalıkları Tarihi, Endoskopi
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SUMMARY
Bronchoscopy is a diagnostic and therapeutic procedure in which the airways are visualized through 
an endoscope. The procedure is generally performed in outpatient settings under local anesthesia 
and commonly used for the diagnosis and treatment of lung cancer; determination of the etiology 
of the life-threatening pneumonia, determination of the diseases involving the lung diffusely; and 
removal of foreign bodies from the airways. 

The first endoscopic procedure in the airways has been performed in 1897 by Dr. Gustav Killian 
from Germany. Dr. Killian has removed  bone fragments from the trachea of the patient with the 
help of a long tube-shaped rigid tool (esophagoscopy) that was in use to remove foreign bodies from 
the esophagus. This procedure is considered as the “first bronchoscopic intervention” showing that 
it is possible to access the lungs through respiratory tract and it has greatly reduced deaths due to 
inhalation of foreign bodies. In the same years, Dr. Chevalier Jackson from U.S. has begun to perform 
similar interventions. In 1904, Dr. Jackson has designed the first original instrument that is suitable 
for use in the airways and known as “rigid bronchoscope”. Rigid bronchoscope is still in use in certain 
indications with the advanced models.  

Widespread acceptance of bronchoscope encouraged the works improving its usefulness and  in 
1964, Dr. Shigeto Ikeda from Japan has designed and begun to use the first “flexible bronchoscope” 
that is flexible and thinner and can reach the distant airways. The comfort provided to the doctor 
and patients and its increased usefulness in the diagnosis has led rapid development of the flexible 
bronchoscope and it is commonly used all over the world since the 1970s.  

The bronchoscopy has followed a similar pattern of development in our country. In the early 
1900s, Dr. Ziya Nuri Pasha has begun to perform endoscopy to remove foreign bodies from the 
airways and then the procedure has been performed also by Dr. Cemil Topuzlu. Diagnostic “rigid 
bronchoscope” interventions have begun to be used in 1950, in Heybeliada Sanitarium. Then, these 
interventions have been carried out in Ankara University Medical Faculty by Dr. Selahattin Akkay-
nak and in Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty by Dr. Rauf Saygin. On the other hand, 
“flexible bronchoscope” interventions have been used for the first time in 1978 in Ankara University 
by Dr.Sumru Beder and have become widespread since the beginning of the 1990s. 

Key Words: Bronchoscopy, History of Respiratory Medicine, endoscopy
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ÖZET
I.Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin sağlık dâhil her bakımdan zor günlerine denk gelmiş, savaş sı-
rasında birçok konuda da şartların zorlaması ile önemli gelişmeler yaşanmıştır. Sağlık alanındaki ge-
lişmelere önemli katkılarda bulunanlardan birisi de, ileride Cumhuriyet dönemi sağlık sisteminin en 
önemli kurucularından birisi olacak, sağlık bakanlığı ve başbakanlık yapmış olan Dr.İbrahim Refik 
Saydam’dır. Dr. İbrahim Refik, 1882 yılında İstanbul’da doğmuş, 1905 tarihinde Askeri Tıbbiye’den 
Yüzbaşı rütbesi ile askeri hekim olarak mezun olmuştur. Dr. İbrahim Refik, Balkan savaşlarında as-
keri hekim olarak görev yaparken, salgın hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklar konusunda önemli bilgi-
ler ve engin bir deneyim kazanmıştır. 

Dr. İbrahim Refik, 20 Temmuz 1914’de Karargah-ı Umumiye Sahra Sıhhiye Genel Müfettişliği 
Yardımcılığı’na atanmış, Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasına kadar bu görev unvanını korumuş, 
ancak değişik hizmetlerde bulunmuştur. Erken savaş yıllarında İstanbul’daki Bakteriyolojihane’nin 
yeniden organize edilmesini sağlayarak, kolera, tifo, kuduz aşısı, difteri ve tetanos serumları üretil-
mesini yönlendirmiştir. Dr. İbrahim Refik’in buradaki hizmetleri, ordunun çok önemli bir ihtiyacı 
olan tifüs aşısının geliştirilmesinde özellikle önemli rol oynamıştır. Erzurum, tifüsün bir salgın halin-
de orduya çok zarar verdiği Sarıkamış Harekatı sırasında aşının üretim ve uygulama yeri olarak se-
çilmiştir. Tifüs aşısının sağladığı başarı üzerine, 1916 yılından itibaren Birinci Dünya Savaşı boyunca 
Osmanlı Devleti ve müttefikleri tifüs salgınlarına karşı bu aşıyı kullanmışlardır. 

Dr. İbrahim Refik, 1 Haziran 1915 yılında binbaşılığa terfi etmiş, bir yıl sonra, 1916 yılında 
Berlin’de toplanacak cerrahi kongreye katılmak ve harp cephelerindeki sağlık teşkilatını incelemek 
üzere Almanya’ya gitmiştir. 

Dr. İbrahim Refik, Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından 28 Nisan 1919’da İzmit 
Askeri Kumaş Fabrikası Hekimliği’ne atanmış, 5 Mayıs 1919’da geçici görevle 9. Ordu KıtaâtıSıhhıye 
Müfettiş Muavini görevine getirilmiş, 16 Mayıs 1919’da, Mustafa Kemal’in maiyetine 9. Ordu Müfet-
tişlik Sıhhıye Başkan Yardımcısı unvanı ile dâhil edilmiş, bu tarihten itibaren de Milli Mücadele’nin 
önemli önderlerinden birisi olmuştur.

Anahtar Kelimeler: İbrahim Refik Saydam, Birinci Dünya Savaşı, Tifüs, Tarih

SUMMARY
World War I has coincided with the hard times of the Ottoman Empire in all respects, including the 
health and there has been significant progress on many issues with forcing the conditions during the 
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war. One of the major contributors was Dr. Ibrahim Refik Saydam who would be the most important 
founder of the health system of the Republicand would be the health ministry and prime minister. 
Dr. Ibrahim Refik was born in Istanbul in 1882 and he was graduated from Military Medical School 
in 1905 as a military doctor with the rank of Captain Dr. Ibrahim Refik has gained a vast experience 
and important information on epidemic sand communicable diseases while serving as a military 
doctor during the Balkan wars. 

Dr. Ibrahim Refik has been assigned to the General Inspectorate Assistant of Karargah-ı Umu-
miye Sahra Sıhhiye in 20 July 1914 and until the signing of the Mondros Armistice he kept this title, 
but he has served in various other works. He has reorganized the Bakteriyolojihane in Istanbul dur-
ing the first few years of the war and provided the cholera, typhoid, rabies vaccine, diphtheria and 
tetanus anti serum to be produced. The health services provided by Dr. Ibrahim Refik at this institu-
tion have played an important role in the development of typhus vaccine, which was a very impor-
tant need of the army. Erzurum has chosen the as the place of production and administration of the 
vaccine during Sarikamis Operation which was very damaging to the army because of a typhus out 
break. Upon the success of the typhus vaccine, since 1916, Ottoman Empire and its allies have used 
this vaccine against typhus out breaks during the First World War. 

Dr. Ibrahim Refik has promoted to the rank of Major in 1 June 1915and a year later, in 1916, he 
has gone to Germany to attend to the surgery congress in Berlin and to inspect the health organiza-
tion in the battle fronts. 

In 28 April 1919, Dr. Ibrahim Refik has been assigned to the Military Fabric Factory in Izmit as 
the Medical Doctor after the signing of theMondros Armistice, he has assigned to a temporary duty 
as theInspectorate Assistant of Kıtaâtı Sıhhiye of Army 9 in 5 May 1919, then he has involved in reti-
nue of Mustafa Kemal with the title of Medical Vice President of Inspectorate of Army 9 and since 
then he has been one of the outstanding figures of the National Struggle.

Key Words: İbrahim Refik Saydam, World War I, Typhus, History
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İBN SİNA’NIN AĞRI YAKLAŞIMI 

AVICENNA’S PAIN CONCEPT

Cengiz MORDENİZ1, H.Kadircan KESKİNBORA2

1NKÜ Tıp Fak. Anesteziyoloji AD, Tekirdağ, 
e-mail: cengizmorstergmail.com
2Göz Hastalıkları Uzmanı, Ph.D., Tıp Tarihi ve Etiği Uzmanı, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, 
TEKİRDAĞ  
e-mail: kadircan.keskinbora@gmail.com

ÖZET
Değişik konular üzerine 240’ı günümüze gelen 450 kadar makale yazan  İbn  eserlerinin en ünlü-
leri  Kitabü’ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi’t-Tıb’dır (Tıbbın Kanunu) olup bu kitap İslam Coğ-
rafyası ve Avrupa’daki ortaçağ üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Kanun kitabında, 
Galen’in tanımlamış olduğu 4 tip ağrının üstüne 15 farklı ağrı tipini tanımlamıştır. Bu tanımlama ha-
len kullanılmakta olan McGill ağrı sorgulamasına çok yakındır. 

Kitabın ilk bölümü, Genel Tıp Prensipleri olup, bu bölümün ikinci kısmında ağrı tanı ve tedavi-
si  anlatılmıştır. 

Ağrıyı uyumsuz bir uyaran olarak tanımlarken karşıtı olarak zevki de uyumlu bir uyaran ola-
rak  kabul  etmiştir. Ağrıya adaptasyonu tanımlamış ayrıca, uyaran ortadan kalksa da ağrının devam 
edebileceğini, uyaran olmadan duyulan ağrıya gerçek olmayan ağrı deyip hasar olmadığı  için teda-
vi edilemeyeceğini söylemiştir. Günümüz ağrı tanımında da fiziksel  hasar olmadan da ağrı olabile-
ceği bilinmektedir. 

Ağrının teskini kavramını ağrı tedavisi için kullanmıştır. Analjezik protokolde, sıcaklık değişikli-
ği, yatıştırıcılar ve anestezikler olarak 3 grupta toplamıştır. Oral (ağızdan), rektal (makattan) veya in-
halasyon (solunum) yoluyla anestezikler kullanarak bazı cerrahi girişimlerin ağrısız yapılmasını sağ-
lamıştır:  İbn Sina oral anesteziyi ilk olarak kullanmış ve opiumun (afyon) en güçlü anestezik oldu-
ğunu söylemiştir. 

Baş ağrılarını ayrıca inceleyip 3 gruba ayırdıktan sonra migrenin gürültü ve ışığa karşı beynin aşı-
rı uyarılması olarak tanımlamış ve tedavisine yönelik protokoller hazırlamıştır. Bu anlamda migre-
nin nörovasküler teorisini ilk dile getiren kişi olduğu söylenebilir. 

İnsanların müzikle tedavi edilebileceğini öne sürmüş ve bu yöntemi geliştirmiştir.
Sonuç olarak  hekimler hekimi unvanıyla anılşan İbn Sina’nın ağrı konusundaki yaklaşımları gü-

nümüdeki modern ağrı yaklaşımlarıyla tekrar irdelenmeli diye düşünüyoruz. 

SUMMARY
Only  240 of total Avicenna’s 450 articles reached us.  His  most famous books  are The Book of Cure 
(Kitabü’ş-Şifa) and The Canon of Medicine (El-Kanun fi’t-Tıb ) which had been used as a reference 
book in  most Medical faculties in Middle Age. In this book , he extended the pain types from 4 (they 
were described by Galenus) to 15 that is very similar to Mc Gill Pain Questionary used in many up-
to-date pain clinics. 

In the second chapter of the first part of his book which is dedicated to General Principles of 
Medicine, he described the diagnosis and therapy of pain. 
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He considered pain as non-harmonized stimulus and pleasure as a harmonizing stimulus. He 
also differentiated psychogenic pain as a non-real pain and he suggested not to treat that pain be-
cause there is no injury. So as we know today, pain can  exist without any physical injury. 

He talked about relief of pain and classified analgesics under 3 groups as “temperament change”; 
“matter dissolving drugs”; and “anaesthetics”.  By using oral, rectal and inhalation anesthetics, he 
could perform certain surgical operations. He is considered to be the first scientist to use oral anes-
thetic.  He also defined opium as the most potent anesthetic.

He explained headaches in a extended chapter, classified under 3 types and was the first physician 
describing the pathophysiology of migraine pain under neurovascular theory and explained why 
particular smells, noises, or light sometimes triggered headaches.

He also demonstrated that music can heal patients. 
In conclusion we think that Avicenna’s pain concept should be re-evaluated under the light of 

modern pain theory and applications. 
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ERNST VON DÜRING PAŞA’NIN (1858-1944) 3 EYLÜL 1918 TARİHLİ 
MÜNCHNER MEDZINISCHE WOCHENSCHRIFT’DE YAYINLANAN “KÜÇÜK 
ASYA’DA ENDEMIK SIFİLIZ HAKKINDA DENEYİMLER” BAŞLIKLI MAKALESI 
ÜZERİNE

ABOUT ARTICLE OF ERNST VON DÜRING PASHA (1858-1944) PUBLISHED IN 
MÜNCHNER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT DATED SEPTEMBER 3, 1918 
WITH THE TITLE OF “ EXPERIENCES ABOUT ENDEMIC SYPHILIS IN LITTLE 
ASIA”

Fatma Arın NAMAL
Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
e-mail:arinnamal@gmail.com

ÖZET
Alman hekim Prof. Dr. Ernst v. Düring, 6 Mayıs 1858’de Hannover’de dünyaya geldi. Tübingen, Le-
ipzig ve Erlangen’da tıp eğitimi gördü. 1887’de Hamburg Üniversitesi’nde ünlü Dermatolog Prof. Dr. 
Paul Gerson Unna yanında asistan olarak çalışmaya başladı. Türkiye’de, 1829 yılında Rus orduları ta-
rafından bulaştırılan frengi hastalığı büyük bir sorun teşkil ediyordu. Berlin’deki Osmanlı Büyükel-
çisi vasıtasıyla, Türkiye’de frengi savaşını güçlendirecek bir alman hekim arandı Bu kişi, Ernst v. Dü-
ring idi. Von Düring, 22 Nisan 1889 yılında Berlin’deki Osmanlı Sefareti’nde bir sözleşme imzalaya-
rak Istanbul’daki askeri tıp okulu Mekteb-Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de Dermatoloji profesörlüğü gö-
revini üstlendi. Altı yıllık süre için yapılan 26 Temmuz 1898 tarihli son sözleşmesinin ikinci mad-
desi, sifilizli vak’a sayısının çok arttığı Kastamonu’ya gönderilecek, orada 2 yıl görev yapacak 6 öğ-
renciyi her yıl yetiştirmesini şart koşuyordu. Bu son sözleşmede kendisine Paşa ünvanı da verilmiş-
ti. Von Düring’in önderliğinde Ankara ve Kastamonu civarında sifiliz hastalarına bakmak üzere 12 
hastane kuruldu. Sifilizden burunlarını kaybeden hastaların, Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nde plas-
tik operasyon geçirmeleri yönlendirmesinde bulununca, 19. yy. biterken Türkiye’de sayısız sifiliz-
liye burun estetiği ameliyatı yapıldı. Von Düring, 1890 yılında Berlin’de gerçekleştirilen ve Robert 
Koch’un Tüberkülin buluşu hakkında  bilgi verdiği 10. Uluslar arası Tıp Kongresi’ne Osmanlı he-
kim delegasyonuna başkanlık ederek katıldı. Ernst von Düring Paşa’nın Osmanlı Devleti’nde sifiliz 
ile mücadeleye hizmetlerinin önemi hakkında çeşitli makaleler yazılmıştır. Bu makalede, belirtilen 
makalelerde kaynak gösterilmediği tarafımca farkedilen, 3 Eylül 1918 tarihli Münchner Medizinisc-
he Wochenschrift’de kendi imzası ile yayınlanmış “Küçük Asya’da Endemik Sifiliz hakkında  Dene-
yimler” başlıklı makale tanıtılacaktır.

SUMMARY
German doctor Prof. Dr. Ernst v.Düring was born in May 6, 1858 in Hannover. He had medical 
education in Tübingen, Leipzig and Erlangen. He started to work as the assistant of famous Derma-
tologist Prof. Dr. Paul GERSON UNNA in Hamburg University in 1887. In 1829 syphilis was a big 
problem in Turkey, which was transmitted by the Russian armies. The Ottoman ambassador in Berlin 
looked for a  German doctor to reinforce the war against syphilis in Turkey. This person was Ernst v. 
Düring. Von Düring, signed an agreement in April 22, 1889 in the Ottoman embassy in Berlin and 
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became a Dermatology professor of Military Medical School. According to the second article of the 
agreement dated July 26, 1898 which will continue for six years, he had to go to Kastamonu in which 
syphilis cases were increased  and stay there for 2 years and he had to train 6 students every year. Pa-
sha title was given to him in this final agreement. 12 hospitals were constructed in Ankara and Kas-
tamonu for treating syphilis patients under the leadership of Von Düring. At the end of 19.century 
rhinoplasty surgery was carried out to many syphilis patients which lost their noses because of syphi-
lis, in Haydarpaşa Military Hospital upon his guidance. Von Düring, took part in 10th International 
Medical Congress held in Berlin in 1890 in which Robert Koch gave info about Tuberculin, as chair-
man of the Ottoman Doctors Delegation. Several articles were written about importance of Ernst 
von Düring Pasha’s services in war against syphilis. In this article, article of Erst von Düring Pasha 
(1858-1944) with its signature published in Münchner Medizinische Wochenschrift dated Septem-
ber 3, 1918 with the title of “ Experiences about Endemic Syphilis in Little Asia” will be introduced 
which I recognized that  it wasn’t shown as a source. 
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KONYA YÖRESİNDE KADINLARA HAMİLELİK, DOĞUM VE DOĞUM SONU 
DÖNEMDE YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALAR

TRADITIONAL PRACTICES TO WOMEN DURING PREGNANCY, BIRTH AND 
AFTER BIRTH PERIOD IN KONYA 

Berrin OKKA*, Yasemin DURDURAN**, Neslihan KODAZ***
*   N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik A.D., Konya
** N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D., Konya
***Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya
e-mail: berrinokka@gmail.com
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ÖZET
Amaç: 
Bu çalışmanın amacı hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde kadınlara yönelik yapılan ge-
leneksel uygulamaları belirlemektir

Yöntem: 
Tanımlayıcı ve retrospektif nitelikteki bu araştırma Konya yöresinde yapılmıştır. Veriler gönüllü ola-
rak doldurulan anketlerden toplanmıştır. Çalışmanın örneği en az bir doğum yapan 450 kadından 
oluşmuştur. Çalışma öncesi kadınlardan yazılı ve sözlü izin alınmış ve formlar kadınlara yüz yüze gö-
rüşme yöntemi ile uygulanmıştır.

Bulgular:
Hamilelik dönemindeki geleneksel uygulamalar içerisinde en sık görüleni “aşerme” olarak belirtil-
miştir. Hamilelik ve doğumla ilgili profesyonel bakım alma oranı yüksek olmasına karşın, doğum-
dan sonraki erken dönem içerisinde anne sağlığı ve bebek beslenmesi ile ilgili olarak sağlık persone-
linden istenen profesyonel yardım oranın azaldığı görülmektedir.

Sonuç:
Araştırma bölgesindeki kadınların hamilelik, doğum ve doğum sonu dönemlere ait bazı gelenek-
sel uygulamaları hala devam ettirdikleri gözlenmektedir. Bu nedenle ilgili sağlık personelinin kadın-
ların yaşadıkları ortamı ve çevreyi de dikkate alarak sağlık eğitimi vermeleri daha yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler: hamilelik, geleneksel uygulamalar, doğum, doğum sonu dönem 

SUMMARY
Objective:
The purpose of this study is to determine the traditional practices to women during pregnancy, birth 
and after-birth periods.
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Methods:
The retrospective and descriptive planned research was carried out in Konya. Data were collected 
using a purposefully designed questionnaire. The research samples were consisted of 450 women all 
of whom had given birth to at least one baby. Before the study written consent and verbal permission 
were taken from the women and the form has been filled out   face to face administering method to 
the women.

Results:
The most frequently reported traditional practice in pregnancy was “food cravings” (distinguished 
meal or food as a traditional behavior). Although the rate of traditional care in pregnancy was high 
in the research area, there was a reduction in the reported rates of professional help from health staff 
in mother care and feeding the baby in the hours and days after birth period. 
 
Conclusion:
Women living in the study area are still continued to use some traditional practices. For this reason it 
will be more helpful to women if the health care staff provide health education to them by consider-
ing their living environment. 

Key words: Pregnancy, traditional practices, labor and postpartum periods
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İNSAN GENOM PROJESİ VE TIP BİLİMLERİNİN GELECEĞİ

HUMAN GENOM PROJECT AND FUTURE OF MEDICAL SCIENCES

Murat ÖNER 
Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalı Çankırı
e-mail:m.oner@karatekin.edu.tr

ÖZET
Bu bildiride, bilim tarihinin en önemli gelişmelerinden biri kabul edilen İnsan Genom Projesi’nin 
kısa bir tarihçesi verilerek, bu projenin başta genetik hastalıklar olmak üzere birçok hastalığın teda-
visinde nasıl kullanıldığı ve hangi sorunlara çözüm bulunmaya çalışıldığı incelendikten sonra,  İnsan 
Genom Projesinin doğurabileceği etik, yasal ve sosyal problemler de ele alınacaktır. Bu bağlamda İn-
san Genom Projesinin avantajları ve dezavantajları karşılaştırılarak gelecekte tıbbın gelişmesine na-
sıl katkıda bulunacağı tartışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: İnsan Genom Projesi, Tıp, Etik 

SUMMARY
In this paper, after giving a brief history of the Human Genome Project, which is considered one of 
the most important developments in the history of science; talking about how it is used primarily 
in the treatment of many diseases, including genetic ones; examining which solutions brought to 
concerning questions; ethical, legal, and social problems that may result from the Human Genome 
Project will be discussed as well. In this context, comparing the advantages and disadvantages of the 
Human Genome Project, how it will contribute to the development of the future of medicine will be 
discussed. 

Keywords: Human Genom Project, Medicine, Ethics
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19 YY SONLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU ORDUSUNDA VE DIĞER 
DÜNYA DEVLETLERI ORDULARINDA ASKER ALIMINA BAKIŞ VE OSMANLI 
ORDUSUNDA ASKER ALIMINDA UYGULANAN SAĞLIK PRENSİPLERİ

GENERAL MEDICAL PRINCIPLES OF MILITARY RECRUITMENT (GONULLU 
ISTIHDAM)/CONSCRIPTION (MECBURI ASKER ALIMI) IN THE WORLD 
AND THE OTTOMAN EMPIRE: 

AN OVERLOOK TO THE MEDICAL RECUIREMENTS OF ENROLLMENT IN THE 
LATE 19TH CENTURY OTTOMAN MILITARY
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ÖZET
Dünya tarihinde “hazır ordu teşkilatları” oluşumuyla beraber askerlerin hangi kaynaktan temin edi-
leceği, hangi fiziksel ve psikolojik özellikleri taşıyan bireylerin ordularda yer alacağı, orduda hizmet 
verirken bir arada yaşanacak olan bu insanların beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının temi-
ni gibi problemler ortaya çıkmıştır.

Bu konuda farklı devletler, kendi kültürleri, etnik farklılıkları, sosyo-ekonomik yapıları, tarihsel 
özellikleri doğrultusunda değişik usuller uygulamıştır. Osmanlı Devleti ise geçirdiği siyasi değişik-
liklerle bağlantılı farklı tarzlarda askerlik hizmeti uygulamıştır.

Tarihte birçok savaş incelendiğinde; savaş kayıplarının silahla öldürülen askerlerden çok daha 
fazlasının hastalıklar, iyileşmeyen yaralar, hijyen problemleri nedeniyle olduğu görülmektedir. Bu 
sebeple ordular daha sağlıklı bir asker seçimi yapmak fiziksel ve ruhsal olarak sağlam askerleri silah 
altına almak ve bu askerlerin koruyucu hekimlik tedbirleri ile hastalıklardan korunmasını amaçla-
mışlardır.

Biz bu çalışmamızda; 19. yy. sonlarında dünya devletlerinin asker alma usullerine kısa bir bakış-
la savaşlardaki idari kayıpları gösteren bazı istatistiklere yer verdik. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin 29 
Nisan 1914 tarihli “Mükellefiyet-i Askeriye” kanunuyla asker alımlarında uygulamaya başladığı tıb-
bi prensipleri inceledik.

SUMMARY
By the historical development of the “regular armies” major problems have emerged regarding the 
human resource such as how to choose the recruits, what will be their physical and psychological 
qualifications, and how to manage the logical needs of divorce group of soldiers.

Various governments applied many different systems considering their local culture, ethnicity, 
socio-economic structures, historical background to overcome such difficulties. Ottomans were 
not an exception and they employed several military enrolment strategies related to the political 
changes.
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History records that often some of the major causes for military casualties are sicknesses, 
untreated wounds and hygienic problems rather than direct shots. Thus, militaries strived to 
choose physically and mentally the strongest soldiers and stabilize them on duty by the best 
medical care.

In our study we had an overlook to the military recruitment strategies of several govern-
ments on the late 19th century and analyzed the statistics on the reasons of war causalities. As a 
case study we focused on the April 29th 1914 dated Medical principles of the Ottoman Military 
Conscription(Mukellefiyet-i Askeriye) Laws.
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DAHA AZ BİLİNEN ÖZELLİKLERİYLE TÜRK TIBBININ ÜÇÜNCÜ NÖROŞİRURJİ 
UZMANI: DR. CEMİL ŞERİF BAYDUR

THE THIRD NEUROSURGERY SPECIALIST IN TURKISH MEDICINE DR. CEMIL 
ŞERIF BAYDUR AND HIS LESS KNOWN FEATURES

Müesser ÖZCAN1, Naki BULUT2  
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MSYO
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2SB. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
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ÖZET
Bu makale kapsamında ülkemizin üçüncü nöroşirurji uzmanı Cemil Şerif Baydur’un daha az bilinen 
eserleri, bu eserlerle öne çıkan çevirmenlik ve tıp tarihi yazarlığı özellikleri ile kurtuluş savaşı yılla-
rındaki çalışmalarını detaylandırmak amaçlanmaktadır. Nüfus il müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sos-
yal Güvenlik kurumu ile resmi yazışmalar ve Mili Kütüphane başta olmak üzere çeşitli kütüphane-
ler, Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri, Muğla Belediyesi arşivlerinde Baydur ve eserleri-
ne ilişkin tarama yapılmıştır. Tıbbiyenin son sınıfında (1918) yazdığı Gerard. E. Lemoine’nın Fran-
sızca kitap çevirisi “Müşavere-i Tıbbiye ve Cerrahiye” ve Dr. Voronoff ’tan etkilenerek yazdığı “Genç-
lik Aşısı ve Esasları” Cemil Şerif ’in Osmanlı alfabesi ile basılan ve daha az bilinen iki kitabıdır. Bu iki 
kitabın ardından sırasıyla Mustafa Enver Beyin hatıraları (1933); Kanserin sebepleri ve tedavi yolla-
rı (1934); Nöroşirurji bahisleri (1937); Farmakoloji (1952); Dünyada ve bizde nöroşirurji (1959); ki-
taplarını da yazmıştır. Ayrıca 50 den fazla bilimsel makale ve çeşitli gazetelerde köşe yazıları yayın-
lanmıştır. Paris Cemiyet-i Cerrâhiyesi üyesi olan Baydur İzmir Kanserle Mücadele Birliği’nin kuru-
luşuna katkı sağlamış ve Kuva-yi Milliye hareketlerinde aktif olarak yer almıştır. Dönemindeki çok 
sayıdaki Tıbbiyeli gibi Türk Ocaklı olan Cemil Şerif, Milli mücadele yıllarında Memleketi Muğla’ya 
giderek Muğla teşkilatının kuruluş çalışmalarını yürütmüştür. Baydur, hekimlik, yazarlık ve vatan-
severliği ile çok yönlü bir bilim insanı olmanın yansıra, hekimlik yaşamını etkileyen önemli hasta-
lığına rağmen gösterdiği mücadele ile günümüz genç hekimlerine örnek olacak Türk tıp tarihinde-
ki önemli hekimlerden biridir.  

Anahtar kelimeler: Nöroşirurji, Tıp tarihi, Cemil Şerif

SUMMARY
Within the scope of this article it is aimed to enlarge on the less known studies of Cemil Şerif Bay-
dur, our country’s third neurosurgery specialist, the features of history of medicine writership and 
translatorship outstanding in his works and his studies in the years of war of independence. Rese-
arches have been done about Baldur and his work from the legal correspondences with Birth Re-
gistration Office, Ministry of Health, Social Security Institution, together with National Library in 
various libraries, the Ottoman and the Republic archives of the Prime Ministry and the archives of 
Muğla municipality. The two books he wrote in the last year of medicine school (1918): Gerard. E. 
Lemoine’s French translation: “Müşavere-i Tıbbiye ve Cerrahiye” and “Principles and Youth of Vac-
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cination (Gençlik Aşısı ve Esasları)” inspired by Dr. Voronoff are Cemil Şerif ’s less known printed 
books in Ottoman Alphabet. After these two books he respectively wrote Memories of Mustafa En-
ver Bey (1933); The Reasons of Cancer and Its Treatments (1934); Essentials of Neurosurgery (1937); 
Pharmacology (1952); Neurosurgery in the world and in our country (1959).  He has more than 50 
scientific articles and columns in various newspapers.  Being a member of Paris Academy of Surgery, 
Baydur has contributed to the establishment of İzmir Association in the Fight against Cancer and he 
played an active role in Turkish revolutionaries’ activities. Like many medical students Türk Ocak’s 
Cemil Şerif, in national struggle years went to his hometown Muğla and he has established Muğla or-
ganisation. Baydur, apart from being an all-rounder scientist as a physician, a writer and a patriotic, 
with his struggle about his illness is a model for young physicians and making him one of the most 
important physicians in Turkish Medicine history.

Key words: Neurosurgery, History of medicine, Cemil Şerif
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TÜRKİYE’DE İLAÇ FİYATLANDIRMASI VE ETİK

DRUG PRICING AND ETHICS IN TURKEY

Gülbin ÖZÇELİKAY
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ÖZET
İşletmeler, karlılık, varlığını sürdürme, sosyal sorumluluk gibi bir takım temel amaçlara sahiptir. İş-
letmelerin bu amaçları gerçekleştirebilmesi için, sunduğu mal ve hizmetlere bir bedel belirlenmesi 
gerekir, bu bedel fiyat olarak adlandırılır.

Teorik olarak fiyat, pazarda alıcı ve satıcıların bir araya gelmeleri ve pazarlık yapmaları sonu-
cu ile oluşur. Fiyat, 4P (Ürün, Fiyat, Tutundurma, Yer) olarak adlandırılan pazarlama karmasının en 
önemli bileşenidir. 

Ancak Türkiye’de ilaç fiyatlandırılması, diğer pek çok üründen farklı olmaktadır. İlacın fiyatı,  re-
ferans fiyat belirleme kuralı ile belirlenmektedir. Referans fiyat, referans ülkeler (Bakanlar Kurulunun 
2007/12325 sayılı Kararına istinaden AB üyeleri arasından her yıl Bakanlıkça belirlenecek en az beş en 
çok on ülke) ,içinde ürünün ruhsatlı ve piyasada olan orijinalinin iskonto hariç en düşük resmi “ depo-
cuya satış fiyatı”dır. Halen piyasada satışta olan, Bakanlıkça onaylanmış fiyatı bulunan veya ilk defa fiyat 
müracaatı yapılan ürünlerden; orijinal ürünlerin “depocuya satış fiyatı” jenerikleri piyasaya çıkıncaya 
kadar referans fiyatı geçemez; jeneriği ruhsat alarak piyasaya çıkan orijinal ürünün “depocuya satış fi-
yatı” Bakanlık veri tabanında kayıtlı referans fiyatın en fazla %60’ıdır.  Orijinali ülkemizde bulunmayan 
ürünlerin depocuya satış fiyatı Bakanlık veri tabanında kayıtlı referans fiyatının %60’ıdır.

Piyasada bulunan veya yeni piyasaya çıkacak herhangi bir ürüne, kendisi dahil piyasada mevcut 
benzer ürünlerin ortalamasının %50’sinden daha düşük fiyat almak için yapılan başvurular, rekabe-
tin ve pazar dengelerinin korunabilmesi ve ürünlerin bulunabilirliğinin temin edilebilmesi amacıyla 
Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir. Bu kural ve Türkiye’de ilaç fiyat-
larının tek olması rekabeti bir parça engellese de, Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödemelerinde ucuz 
ilaç fiyatının ödenmesi, ilaç fiyatlarının sürekli düşmesine neden olmaktadır. Düşük fiyatla pazarla-
nabilirken, ilaç firmaları neden başlangıçta fiyatlarını yüksek tutmaktadır? Bu pazarlama stratejileri-
nin ilaç üzerinde de uygulandığı gerçeğini ortaya koymaktadır.

Bu çalışmada ilaç fiyatlarının belirlenmesi, fiyat düşüş nedenleri ortaya konarak etik açıdan tar-
tışılacaktır.

SUMMARY
Enterprices  have several basic purposes like profitability, sustainability, social responsibility. In order 
for them  to fulfill these purposes, they need to determine a cost for the goods and the services they 
offer, this cost is called as price.

Theoretically, price is made as a result of the buyer and the seller coming together and bargain-
ing. Price is the most important component of the marketing mixture known as 4p (product, price 
promotion, place)

However, in Turkey the pricing of the drugs is different from that of many other products. The 
price of the drug is determined according to the referant  price determination rule.  Referant  price 
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is the lowest  official price of the original and licensed product charged to pharmaceutical stores 
excluding discounts in referant  countries. For the products currently on sale approved by the minis-
tery or applied for price determination  for the first time, the price of the original product charged to 
pharmaceutical store cannot exceed the referant price until the advertisements  are  out on the mar-
ket. The pharmaceutical store price of the original  product whose advertisement is out with license 
is maximally the 60% of referant price registered in the ministery’s database. The pharmaceutical 
store price of th products whose originals are not available in our country is 60% of the referant price 
registered in the ministery’s database.

The applications made for any product that is already on the market  or expected to be on the 
market soon to get a  lower price  than half  the average of the similar products on the market includ-
ing itself are evaluated by Price Evaluation Committee in  order to keep competition and market 
stability and to provide the availability of the products. Even if  this rule and the fact that the prices 
in Turkey are fixed  impede the competition slightly, The payment of the cheap drug price in SGK re-
payments causes the the drug  prices to drop continuously. Why would  the drug companies initailly 
keep their prices high while they could  be marketed with a low price. This exposes the fact that the 
marketing strategies are  also performed on the drug.

In this study the determaination of drug  prices will be argued ethically by setting forth the rea-
sons for the price drop.
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ÖZET
Bilim, en genel tanımıyla “birikimsel bilgi” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim anlayışı birikimsel-
liği ve ilerleyişi mi beraberinde getirdi, yoksa devrimsel şekilde her yeni teori eski bilgileri geride mi 
bıraktı? 

Bilimin ne olduğu, neleri ortaya koyduğu, nasıl geliştiği ve yöntem olarak neyi izlediği, izlemek 
zorunda olduğu bilim tarihi içerisinde incelenedursun bizler elimizde olan ve her ne şekilde orta-
ya atıldıkları büyük tartışmalar götüren bu bilgi yığını sayesinde günümüzde pek çok işler yürüte-
bilmekteyiz.  

Çalışmamızda bilimin çağlar boyunca değişik anlamlarına bakarak bilim felsefe ve yöntem tar-
tışmaları üzerine bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Çalışmanın amacı geçmişten bu yana bilimin 
nasıl ilerlediğini ve bilimsel yöntem üzerine çalışan düşünürlerin hangi yöntemleri neden ve hangi 
yönleriyle benimsediklerini ortaya koyabilmek, bilimsel gelişmeyi her zaman besleyen yöntem çalış-
malarını bir düzen içerisinde inceleyebilmektir. 

Bilim, bir birikimse, tüm ortaya koyanların ve gelişiminde rolü olanların çalışmaları günümüz 
çalışmalarına ışık tutmaktadır. Eğer bir devrimse ve eskiden ortaya çıkan ve yanlış bilgiler dahi ken-
di içlerinde ve tarihselliklerinde değerlendirilecekse, günümüz düzeyini oluşturmaları açısından hiç 
bir değerleri söz konusu değilse sadece oluşturuldukları dönemde birer önemli paradigma olmaları 
açısından tarihsel bir değer taşıyorlarsa bilimin her gün yeni bir gelişime gebe olduğunu söylenebilir. 
Son görüş her ne kadar kendinden öncesinin katkısını yok saysa da her yeni bilim adamı eski bilim 
adamlarını okumakta ve düşüncelerini değerlendirmekte ve görüşlerini bu geçmiş yaşantılarına göre 
belirlemektedir. Tıpkı Kuhn’un da dediği gibi “kişi, toplumsaldır” ve toplumla uylaştıkça fikir üretir 
ve ürettiği fikirlerinde o toplumu ortaya koyar. O zaman kişiyi toplumdan ayıramadığımız gibi top-
lum içerisinde belli şeyler üreten kişiyi ve kişinin ürettiklerini de ayıramıyor ve onların toplumun te-
kamülünde ne denli önemli olduklarının farkına varıyoruz. 

Yöntem ne olursa olsun sonuç olarak Descartes’in de dediği gibi; “Metod, doğruyu aramak için 
zorunludur.” diyebiliriz. 

SUMMARY
Broadly speaking, science refers to “cumulative knowledge”. Has science mentality led to cumulative-
ness and progress or has each theory revolutionarily invalidated the previous knowledge? 

While there are still many studies concerning what science is, what it offers, how it progresses 
and which methods are followed to achieve success considering the developments in the history of 



- 137 -

science, we, as human beings, are today capable of carrying out various activities thanks to this stack 
of knowledge triggering hot debates among scholar and the society as a whole. 

The current study deals with the evaluation of the discussions about science, philosophy and 
method by considering the various definitions of “science” suggested throughout history. The aim of 
the study is to explore how science has progressed and why the philosophers and scholar working on 
scientific method adopt certain methods and also to examine method studies feeding the scientific 
developments in a regular fashion. 

If science is a sort of “accumulation”, then all the studies having a role in the progress of science 
shed light on today’s scientific studies. If science is a “revolution” and all previous knowledge, even 
the wrong ones, will be evaluated within themselves or according to their historic importance, and 
if they do not have any role in shaping today’s science but bear historical importance only as a para-
digm of the period, science can be said to have high potential for new developments. Although most 
of the recent findings and theories rule out the previous ones, the new scientists read about the previ-
ous findings, make certain evaluations and determine his opinions according to these past experi-
ences. As Kuhn states “individual is social” and generates ideas and opinions as he compromises with 
the society and he reflects the structure of this society in these opinions. Then, we cannot distinguish 
this individual from the society as well as the people who produce something in the society and their 
products, and we finally realize how significant these individuals are in this society. 

Finally, we can conclude that whatever method is used - as Descartes suggests - “Method is es-
sential while we are seeking the truth”
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ÖZET
İbni Sina, “El-Kanun fi’t-Tıp” adlı kitabının başında tıp anlayışını şöyle tarif etmektedir: “Tıp, insan 
vücudunun sağlık ve hastalığıyla uğraşan, hastalığın ise iyileşmesi için uygun metotlar kullanmayla 
ilgilenen bir disiplinler bütünüdür.”  

Türk Tıp anlayışının çok geliştiği ve Avrupa’da bir çok medeniyeti etkilediği açıktır.   Türkler tara-
fından devam ettirilen İpek yolu ilişkilerinde Türklerin Doğu-Batı arasında gene tıbbi temaslar kur-
dukları, ilaç ticaretini yaygın hale getirdikleri bilinmektedir. Türklerin tıp sahasına asıl katkıları ise 
İslamiyet’in doğuşuyla olmuştur. Böylelikle Ortaçağ’a hakim bir İslam tıp kültürü ortaya çıkmıştır. 
Bu tıbbın esasını Hz. Muhammed’in hadisleri oluşturmuştur. Bu anlayışa şüphesiz ki Türklerin kat-
kıları küçümsenmeyecek kadar çoktur. Türk hekimleri Araplar, İranlılar, Mısırlılar, ve Yunanlılarla 
ilmi münasebete girişerek Türk tıbbını yüceltmeye başlamışlardır.  

İslamiyet’i kabul etmiş, büyük bir coğrafyada hüküm sürmüş olan Selçuklu Türkleri, tıbba büyük 
önem vermişlerdir. Maristan ve Şifahane adını verdikleri sağlık kuruluşlarını oluşturmuşlardır. Has-
taları tedavi ettikleri, hastaların barınmalarına yarayan bölme ve iç tesisleri bulunan darüşşifalar da 
önemli sağlık müesseselerindendir. Anadolu Beyliklerinde ve Selçuklularında ise o devrin batı ülke-
lerinde öğretilen ve uygulanan tıp eğitimi ile çok fark olmadığını söylemek mümkündür. Her ikisi de 
Hipokrat, Galenos, İbn-i Sina ve Razi gibi üstatların öğretilerine dayanmaktadır. 

Çalışmamızda Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri ve Anadolu Selçukluları dönemlerin-
de sağlıkta yapılan gelişmeler sırasıyla ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Türk Tıp tarihi için İslam medeniyeti tarihinin en önemli kurumlarından biri, günümüzün orta 
ve yüksek öğretimine tekabül eden medreselerin de Büyük Selçuklu döneminde filizlenip şekillendi-
ğini düşünürsek Büyük Selçuklu Devleti’nin ulaştığı bu başarı göz kamaştırıcıdır. 

SUMMARY
Ibni Sina, in his book called “El-Kanun fi’t Tıp”, defines medicine as follows: “Medicine is the com-
bination of disciplines dealing with human health and diseases as well as using appropriate methods 
to treat human beings” 

It is clear that Turkish medicine was quite advanced and affected many civilizations considerably 
in the past. It is known that Turks established medical contacts between East and West through Silk 
Road  and contributed to the spread of medicine trade considerably. The most outstanding con-
tributions of Turks to the field of medicine date back to the times when Turks converted to Islam. 
Therefore, an Islamic medicine culture emerged and became prevalent during the Middle Age. At 
the beginning, the hadiths of Prophet Muhammed formed the essence of this medicine culture. The 
contributions of Turks to this mentality were considerably high. Turkish doctors collaborated with 
their Arabic, Iranian, Egyptian and Greek counterparts to introduce and improve Turkish medicine. 
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Seljuks, as the Turks who converted to Islam religion and controlled a very large territory, 
showed a great importance to medicine. They established medical institutions called “Maristan” and 
“Şifahane”. Similarly, there was another medical institution called “Darüşşifa”, where patients were 
treated and offered accommodation facilities as well. It is possible to say that medicine education 
in the West was as advanced as the one in Anatolian Principalities and Seljuk’s period. Both schools 
were based on the teachings of the masters such as Hippocrates, Galleons, İbn-i Sina and Razi.   

The current study aims at presenting the developments in medicine during “Great Seljuks”, “Ana-
tolian Principalities” and “Anatolian Seljuks” respectively. 

When we consider that “medrese”s, one of the most important institutions of Islam Civilization 
history and a counterpart of today’s secondary and higher education institutions, were established 
and flourished during the reign of “Great Seljuks”, it can be said that the achievement made by “Great 
Seljuks” was outstanding.
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ÖZET
Birinci Dünya savaşından yenik çıkmış olan Osmanlı Devleti imzaladığı Mondros Ateşkes Anlaşma-
sı ile tüm kaynaklarını ve bağımsızlığını kaybetmiştir. Bu şartlar altında bir bağımsızlık mücadelesi 
başlatmış, bağımsızlığını sağladıktan sonra 23 Temmuz 1923 senesinde Lozan Barış antlaşmasını im-
zalanmıştır. Sağlanan siyasi bağımsızlıktan sonra ülkenin rejiminin adı tartışılmıştır. Sonunda bekle-
nen gerçekleşmiş, millet iradesine dayanan bir yönetim kurulmuştur: Cumhuriyet. 

Ülkemiz sağlık hizmetlerinin modern anlamda devlet eliyle yürütülmesi için Milli Mücadele dö-
neminde Milli Hükümet bünyesinde Ankara’da 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı kanunla; koruyucu ve te-
davi edici hekimlik hizmetlerini düzenlemek, sosyal yardım çalışmalarını yürütmek, serbest hekim-
lik ve eczacılık faaliyetini denetlemek amacıyla Sıhhat ve İçtima-ı Muavenet Vekâleti kurulmuştur. 

Vekalet, sağlık hizmetlerini ülkenin kurtuluşundan sonra çözülmesi gereken temel  sorun olarak 
görmüştür. İlk vekil görevini Dr. Adnan Adıvar üstlenmiştir. Ardından II. Dünya Savaşına kadar  Re-
fik Saydam, Rıza Nur, Mazhar Germen, Ahmet Hulusi Alataş vekillik görevini üstlenmişlerdir. Ve-
kalete ait düzenli kayıtların olmadığı bu dönemde, sağlık ile ilgili yasalar çıkarmak, cepheden gelen 
yaralılarla ilgilenmek, iç ve dış göçmenlerin yerleştirilme işlemlerini gerçekleştirmek vekaletin temel 
işlevi olmuştur. Memleket sulha kavuşup da meşrutiyet yönetiminden Cumhuriyet yönetimine geç-
mesini takip eden günlerde Sıhhat ve İçtima-ı Muavenet Vekâleti  üç müessesede 950 yatakla birlik-
te başlamış, az zamanda gelişerek sağlık davasını başarıyla ele almıştır. 

Çalışmamızda Sıhhat ve İçtima-ı Muavenet Vekâleti’nin kuruluşu ve ilk 15 yılı içerisinde yaptığı 
çalışmalar, çıkardığı yasalar açıklanmaya çalışılmıştır. Vekaletin, bu süreçte gerçekleştirdiği yenilik-
ler, koruyucu sağlık uygulamaları, kurduğu hastane ve sağlık merkezleri değerlendirilmiştir.  

II. Dünya Savaşı, her ne kadar Türk Devletinin iştirak etmediği bir savaş olsa da savaşın cephe 
ve cephe gerisinde yarattığı etkilerin Devletin sağlık alanına da büyük ölçüde yansıdığını söylemek 
mümkündür. 

SUMMARY
Having been defeated in First World War, Ottoman Empire lost all its resources and more im-

portantly its independence when it signed Mondros Armistice Agreement. Following this treaty, 
an independence war started, and Lausanne Peace Treaty was signed when the independence was 
regained. When political independence was established, hot debates were initiated on the type of the 
new regime. Finally, republic was declared as a regime that is based on the will of the nation.  

In order to offer health services under the supervision of the government in modern sense, Min-
istry of Health and Social Aid was established in Ankara through a law numbered 3 and dated May 
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2nd 1920. The main responsibilities of the ministry were to regulate preventive and curative medicine 
applications, to organize social aid programs and to audit pharmaceutics and commercial health 
activities.  

The ministry reported that health services were the main issue to be considered in this young re-
public. Dr. Adnan Adıvar was assigned as the first minister and later Refik Saydam, Rıza Nur, Mazhar 
Germen, Ahmet Hulusi Alataş served as the ministers respectively until Second World War. We don’t 
have regularly kept records of the services given during this period. The ministers were responsible 
for the following duties: dealing with the wounded soldiers fighting in the front lines and to complete 
the legal and bureaucratic procedures of foreign and local immigrants. After the adoption of republic 
rather than constitutional monarchy, Ministry of Health and Social Aid launched its services in three 
institutions with 950 beds, and later achieved considerable success in a very short time. 

This study gives information about the establishment of Ministry of Health and Social Aid and 
the studies conducted in the first 15 years. The innovations initiated by the ministry, preventive 
health applications and health centers and hospitals established during the period were analyzed and 
evaluated thoroughly.  

Although Turkish government was not involved in Second World War, it is possible to state that 
the effects of the war in the front lines and the inland were also observed in the field of health services 
offered by the government.  
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SUMMARY
The traditional Ayurved and Unani system of medicine have unique concept which stress impor-
tance of lifestyle, diet and mental attitude for maintenance of health and prevention diseases.of life-
style like diabetes, hypertension, arthritis, cardiac problems etc. 

The two main pillar s of health care management in virtually in all societies are prevention and 
treatment the Ayurvedic and Unani have holistic approach to prevention and treatment of disease 
The environment has a significant effect on our health. Changing environment in terms of heat, cold-
ness, moistness and dryness defines the temperaments of human being Environment has become 
very important factor in today’s healthcare scenario. Climate change and environmental calamities 
directly or indirectly influence the human health.Ayurveda and Unani System of Medicine recog-
nizes the influence of surroundings and ecological conditions on the state of health The system aims 
at restoring the equilibrium of various elements and faculties of the human body. They laid down 
essential prerequisites for the prevention and places great emphasis on the maintenance of proper 
ecological balance and . These essentials, known as are air, food and drinks, bodily movement and 
repose, pyschic movement and response, sleep and wakefulness, and excretion and retention the 
conventional medicine is largely palliative in its desire outcome based on a wide range of potent 
drugs where as Ayurvedic and Unani concept identified temperament underlying causes disease 
One’s co-existance in harmony with nature To maintain the harmony in the body in relation changes 
to seasonal chamge in life style like diet ,activities ,behavior ,mental attitude sleep ,sex etc if one adopt 
the life style suiting to these season it help in maintain the equilibrium of physiological process and 
health The rules for periodic checkup are so formed that harmony in interaction between environ-
ment and human being is maintained if one behave contrary to the natural rules ,one is likely to be 
afflicted with disease thus traditional medicine are patient and health oriented system of medicine in 
contrast to conventional western medicine which is essentially disease and drug oriemted system so 
that in this paper high light the Ayurvedic and Unani concept on 
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1. Microcosm and macrocosm 
2.. Ayurved and Unani six essential of life Assab-e-Sitta dincharya [dailyregime ]and rutacharya 

[seasonal regime] 
3. Parkirti ie Mijaj[temperament]

Key Words- holistic asabe sitta temperament periodic checkup dincharya and rutucharya.
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SUMMARY
Health is viewed in Islam in a holistic way. One of the names of the Quran is al-shifa’ meaning “that 
which heals” or “the restorer of health”.  To refer to spiritual, intellectual, psychological, and physi-
cal health.  The general aim of medical science, according to Islam, is to secure and adopt suitable 
measures which, with Allah’s permission, help to preserve or restore the health of the human body. 
Children represent the future, and ensuring their healthy growth and development ought to be a 
prime concern of all societies. Newborns are particularly vulnerable to malnutrition and infec-
tious diseases, many of which can be effectively prevented or treated. Allah Almighty Commanded 
in Quran the mother to breast feed her child for two full years: -His mother bore him by strain 
after strain. His nursing (suckling) period lasts two years. Be grateful to Me and to your parents.” 
(Qur’an 31:14] now it is proved that natural milk from mother has huge effect in child controlling 
infection diseases  

WHO’s present-day recommendation that infants be breastfed for 2 years Internationally, tra-
ditional  health care system  were in existence  for many centuries and have been developed  in 
every community as response  to the objective of maintain health, eradication of diseases  in 
conventional way  in this background WHO has recognized the importance of existence tradi-
tion based medicine  across countries  Every civilization has its own medical science  In Indian 
civilization Ayurveda developed over centuries as holistic medical system In the early Islamic 
period muslim physician took the Greece  medical system  and developed and called unani medi-
cine  Different cultures are tolerated within Islamic frame work . No other science breast feeding 
is given so much importance as in Ayurveda and Unani medicine  for development  growth and 
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maintaince Many herbal measures are  described   for galactogogues[Stanya janan ] and purifica-
tion of milk [stanya shodhan]  

In this paper discussed  breast feeding Ayurvdic and Unani herbal measure for mother  and infant 
not only help prevention and eradication some diseases  but some thing more that is complete physi-
cal health social and spiritual  wellbeing and also maintaince the condition of positive health 

 Key words: Ayurveda, Unani medicine,Muslim positive health. 
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MEDICAL PRACTICE IN ALEPPO, DURING OTTOMAN PERIOD
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SUMMARY
Aleppo is an ancient city, its history goes back to several centuries, From the beginning of its time 
practicing medicine was begun, and because of its important position on the famous Silk Road, too 
many civilizations came through, from Greeks through Roman and Islamic civilization, and during 
the eleventh century AH, seventeenth century AD, Aleppo was under the rule of Ottoman sultans.

By this time one of the most famous physician of Aleppo was named: “Saleh Afandi Ibin Salloum 
El-Halabi”.

After a short introduction of practicing medicine of Aleppo during ages till the seventeenth cen-
tury AD, then I will introduce our great physician by dating his live time and the countries that he 
visited, and then I will try to shed light on his medical achievements, which was book he wrote him-
self and translation he made from a European language.

Then I will mention all the formal positions that he fill in Aleppo and then when he arrived Istan-
bul the formal capital of the Ottoman Empire, which Aleppo was one of its territories.

Finally I will conclude that this physician and his lifetime achievements affected the practicing 
medicine in this region, and made a great leap in that field.

Key Words: Aleppo, Medical Practice, Ottoman Period, Islamic Medicine, Silk Road.
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ÖZET
Ülkemizde Nefrolojinin tarihsel gelişimi içinde, 1950’lerde başlayan kıpırdamalar, 1960’larda  art-
mış, 1970’li yıllarda ise hızlanmıştır. Başlangıçta birey bazında büyük uğraş ve özverilerle yavaş yavaş 
gelişmiş, 1980’lerde hemodiyaliz merkezlerinin kurulması ile ilerlemiş, 1990’lı yıllarda dünya stan-
dartlarını yakalamıştır. 

1980’li yıllara kadar tek uygulamalar şeklinde giden diyaliz ve transplantasyon uygulamaları 
merkezler oluşturarak devam etmiştir.  

1998’de 234 olan diyaliz merkezleri sayısı, 2001 sonunda 391 olmuştur. Ülkemizde görülen enf-
lasyon bile bu artışı yavaşlatamamıştır. 

2010 yılının başında toplam hasta sayısı 56.497, periton diyalizi hasta sayısı 5.702, hemodiyaliz  
hasta sayısı ise 48.433’tür. Transplantasyon hasta sayısı  2.362’dir. 

2011 yılında toplam 2.537 transplantasyon gerçekleşmiştir. 1975’ten 2012’nin başına kadar 19.440 
transplantasyon yapılmıştır. 2011’de hemodiyaliz hasta sayısı 51.624, periton diyalizi hasta sayısı ise 
4.244, toplam hasta sayısı 58.405’tir. 854 hemodiyaliz merkezi, 130 civarında periton diyalizi mer-
kezi bulunmaktadır. Ayrıca ev hemodiyalizi uygulamalarının başarı ile yürütüldüğü görülmektedir. 
2006 yılında 4 hasta ile başlayan uygulama günümüzde 200 hasta civarındadır. Organ nakli yönün-
den de son yıllarda büyük mesafeler kat edilmiş olup 61 organ nakli merkezi bulunmaktadır. Günü-
müz cerrahisinde altın standart olarak kabul edilen Laparoskopik Donör Nefrektomi tekniği ile ba-
şarılı sonuçlar elde edilmektedir. 

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın, üniversitelerin, Nefroloji ile ilgili derneklerin ve vakıfların bir-
likte çalışmaları ile iftihar edilecek seviyelere gelinmiştir. Bu sayede kurslar, kış ve yaz okulları, diya-
lizde kalite kongreleri başarı ile sürdürülmektedir. Uluslararası düzeyde de müşterek kongreler ya-
pılmaktadır. Örneğin; 2013 yılında yapılacak olan 50. ERA-EDTA Kongresi TND’nin ev sahipliğin-
de Türkiye’de düzenlenecektir. 

Böbrek hastalıkları ve hipertansiyon konusunda ülkemizin haritasını çıkaracak olan çalışmala-
ra hız verilmiştir. Doğal afetlerde de uluslararası düzeyde yön verecek atılımlar gerçekleşmektedir. 

Türkiye’de yaklaşık olarak 415 Erişkin Nefrolog, 110 Pediyatrik Nefrolog bulunmaktadır. Nefro-
loglarımız artık uluslararası derneklerin yönetim kurullarına girmeyi başarmış, uluslararası düzeyde 
ortak çalışmalara imza atmışlardır, Dünya Nefroloji topluluğunun  en başarılı dergilerinin kılavuz-
larına yön veren çalışmalar yapmaktadırlar. ERA-EDTA’nın seçkin akademisyenleri listesine girmeyi 
başaran bilim insanlarımız vardır. Uluslararası kongrelerde de CME (Sürekli Tıp Eğitimi) kurslarını 
yöneterek, görevlerini başarıyla yürütmektedirler. 
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SUMMARY
The historical development of nephrology in our country, which began stirring in the 1950s, in-
creased in the 1960s, and accelerated in the 1970s. Initially, it gradually developed on the basis of a 
great individual effort and sacrifice and it even improved more in the 1980s with the establishment 
of hemodialysis centers and achieved world standards in the 1990s.

The dialysis and transplant practices, which were in the form of a single application until the 
1980s, have continued by creating new application centers.

The number of dialysis centers, which was 234 in 1998, was 391 at the end of 2001. Even the infla-
tion in our country couldn’t slow down this increase. 

The total number of patients was 56,497 at the beginning of 2010; 5,702 of which was patients 
with peritoneal dialysis, 48,433 of which was hemodialysis patients and 2,362 of which was trans-
plantation patients.  

In 2011, there were 2,537 transplantation cases. As a whole, there were 19,440 transplantation 
cases between 1975 and the beginning of 2012.The number of hemodialysis patients was 51,624 in 
2011. The number of patients with peritoneal dialysis was 4,244 and the total number of patients 
was 58,405. There were 854 hemodialysis centers, and approximately 130 peritoneal dialysis centers. 
Furthermore, it can clearly be seen that home hemodialysis practices are carried out successfully. The 
practice, which began with 4 patients in 2006, is accessible to approximately 200 patients at present. 
In terms of organ transplantation, there are important steps taken in recent years, with 61 organ 
transplantation centers. In today’s surgery, with the technique of laparoscopic donor nephrectomy 
which is considered the gold standard successful results are obtained.

With the common works of the Ministry of Health, universities, associations and foundations of 
Nephrology successful levels are reached in our country. In this way, courses, summer and winter 
schools, dialysis quality congresses have been accomplished. Common international congresses have 
been held. For example, in 2013, 50th ERA-EDTA Congress will be held in Turkey, which will be 
hosted by Turkish Society of Nephrology. 

Studies, which will prepare the map of our country on kidney diseases and hypertension, have 
been accelerated. Attempts which will guideline natural disasters at the international level are made.

In Turkey there are approximately 415 adult nephrologists and 110 pediatric nephrologists. Our 
nephrologists have managed to enter the international association boards of directors and signed up 
to the joint efforts at the international level. They are doing studies which lead the guidelines of the 
most successful journals of the World Nephrology Community. We have scientists who managed 
to enter the list of distinguished scholars of ERA-EDTA. They successfully carry out their duties at 
international conferences by managing CME (Continuous Medical Education) courses.
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ÖZET
Fransız Eczacı Bay Jean Cesaire Reboul “Grande Pharmacie Parisienne”  adlı eczanesini 1895 de 
Pera’da açtı. 1923 yılında genç bir Türk Eczacısı , Kemal Müderrisoğlu  kendisinin yanında çalışmaya 
başladı ve bir süre sonra da ortağı oldu.  Bay Reboul, 1938 yılında eczanesini  Bay Müderrisoğlu’na 
devrederek bıraktı ve sonra eczanenin adı “Rebul” olarak değiştirildi. Bu şekilde ustaya ve Rebul 
markasıa saygı atfedilmiş oldu.

Kemal Müderrisoğlu genç ve idealist bir eczacı olarak işi üzerine yoğunlaştı ve çok çalıştı. 3 oğ-
lunun hepsi de eczacı oldular. En genci 1970 yılında Rebul eczanesini devir aldı ve günümüze ka-
dar geliştirerek getirdi. Diğer oğulları ise ilaç sanayinde ve üretiminde yoğunlaştılar.  Rebul eczane-
sini devam ettiren Mehmet Müderrisoğlu,  tarihi materyal ve objeleri modern yeni eczanenin için-
de özel bir alanda müzeleştirdi. 

Rebul eczanesi tarihine  ilişkin sunumda paylaşılacak bilgiler “sözlü tarih” yöntemiyle elde edil-
miştir. Bay Müderrisoğlu’nun anlatıları ile eczane tarihi kadar o devrin İsatnbul’undaki sağlık haya-
tı da aktarılacaktır.  Modern dünyamızdaki eczane ve eczacılık hizmetleri tartışılarak sunulacaktır.

Rebul eczanesi 117 yıllık geçmişi ile geçmişini unutmadan yine İstanbul’a hizmet vermektedir.

SUMMARY
“Grande Pharmacie Parisienne” was established in 1895 by a French pharmacist, Jean Cesaire Rebo-
ul in Pera. In 1923 a young Turkish pharmacist, Kemal Müderrisoğlu began to work with Mr.Reboul 
and then became a partner. In 1938 Mr.Rebul sold and left the pharmacy to Mr. Müderrisoğlu. The 
name of the pharmacy changed to “Rebul”  which reminded  the “master” and his products. 

Kemal Müderrisoğlu was an idealist pharmacist, worked very hard on his bussines reputation. He 
had three  sons who are all pharmacists. His youngest one took care of the pharmacy after 1970, whe-
re the other two were busy on pharmaceutical production. Mehmet Müderrisoğlu look after the  his-
torical resources of the pharmacy and formed a little museum in todays modern pharmacy. 

The findings of an “oral history” study will be presented. Mehmet Müderrisoğlu’s  stories abo-
ut the pharmacy, Kemal Müderrisoğlu, İstanbul health life in the previous century will be described.  
Modern life’s affects on pharmacy’s and pharmacists’ life will be discussed. 

The 117 year old pharmacy is still working in the middle of İstanbul with a moden style not for-
getting the past.
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ÖZET
Tarih boyunca sağlıkla ilgili konular toplumun refahı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmalarından 
dolayı toplumun düzenini belirleyici bir rol üstlenmişlerdir. Aşılama programları, araç güvenliği, gü-
venli çalışma sahaları, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, kroner kalp rahatsızlıklarında azalma, daha 
güvenli ve sağlıklı besinler, sağlıklı anneler ve bebekleri, aile planlaması, içme sularının sterilizasyo-
nu, ve tütünün sağlığı tehdit edici bir madde oluşunun kamuoyuna duyuruluşu gibi sağlık servisle-
rinin çoğu alanında toplumu aydınlatan ve önderlik eden bir çok toplum sağlığı edinimi mevcuttur. 
Bahsi geçen bu çoğu yenilik “toplum sağlığı” tanımını değiştirerek toplumun daha sağlıklı ve bilinçli 
bir hale getirilmesini sağlayan temel faktörler olarak kabul edilmiştir. Günümüzde bu tanım: “orga-
nize olmuş toplum örgütleri aracılığıyla hastalıkları ve felaketleri önlemek, hayat süresini uzatmak, 
fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmektir… ve toplumdaki her bireyin sağlıklı bir hayat sürmesini ga-
rantilemek ve bu durumu devam ettirmek için  bu sosyal mekanizmaların devamlılığını sağlamak-
tır” (Gostin LO). Toplum sağlığı tepki mekanizması konusuna gelince, yatıştırma, hazırlıklı olma, 
ve karşılık gibi kavramlar ve süreçler toplum sağlığı hakkındaki bilinci arttırmak için oluşturulmuş-
tur. Bu açıdan bakıldığında insan faktörünün de etkin olduğu afetleri önlemek için  bir takım etap-
lar mevcuttur. Afetlerden fiziksel ve psikolojik olarak etkilenen insanlara yardımcı olmak için ise hu-
kuk, infaz, askeri, politika, ve devlet kurumları gibi toplumun her sektöründe yer alan toplum sağ-
lığı birimleri ve toplum sağlığını iyileştirici organizasyonlar bulunmaktadır. Afetten etkilenmiş top-
lumlara her türlü yardımı sağlamak için bir afet bildirimi hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra, bu yardımı 
sağlamak ve toplum sağlığını etkin kılmak adına bu bildirimin uygulanması için bir de kılavuz mev-
cuttur. Tıbbi servis, eğitim, öğretim ve iletişim ise afet durumları bahsi geçen toplum sağlık organi-
zasyonları tarafından uygulanır

SUMMARY
Throughout the history, health affairs have determined prosperity of the community as disasters 
have a crucial role on public welfare. There exist many greatest public health achievements that 
led to society in many fields of health services such as vaccination programs, motor-vehicle safety, 
safer workplaces, control of infectious diseases, decline in deaths from coronary heart disease and 
stroke,  safer and healthier foods, healthier mothers and babies, family planning, fluoridation of 
drinking water and recognition of tobacco use as a health hazard. All of the mentioned achieve-
ments are now accepted as among the main factors that induced the society to be healthier by 
chancing the definition of “public health”. Today, the definition stands for: “the science and the 
art of preventing disease, prolonging life, and promoting physical health and mental health and 
efficiency through organized community efforts... and the development of the social machinery 
to ensure to every individual in the community a standard of living adequate for the maintenance 
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of health.”( Gostin LO.). As for the public health response cycle, mitigation, preparedness, and 
response are the processes to increase the public health awareness. In this respect, there exist some 
stages to prevent natural disasters which also occur by human destructiveness. To assist the physi-
cally and emotionally affected people, there are public health agencies and public health recovery 
operations which take place in almost every sector of society such as law, enforcement, military, 
public policy, and public works. A major disaster declaration is available to provide any kind of as-
sistance to affected communities. Besides, in order to activate this assist and operate public health, 
they set a guide about the application. Medical service, education, training, and communication 
are also applied in by the public health agencies.  
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ÖZET
Ankara Üniversitesinin 1940’lı yıllardan itibaren “Üniversite Hafta‘’sı ismi altında çeşitli illere yaptı-
ğı toplantılar bir seri kitap halinde yayınlanmıştır. Söz konusu toplantılardan biri Doğu Anadolu’nun 
önemli sınır kentlerinden biri olan Kars ilinde 22-28 Temmuz 1942 yılında gerçekleştirilmiştir. 

Bu toplantıların amacı üniversitenin yaptığı araştırmaların iş ve pratik yaşama yönelik bilgilerini 
aktarmak ve yapılacak araştırmalar için de bilgi sağlamaktı. İlk toplantı Kars ilinde gerçekleştirildi. 
O dönemin bilim insanların, dönemin zor koşullarına rağmen tarih, sağlık problemleri, ziraat, coğ-
rafya ve edebiyat konularını içeren toplantı düzenlemeleri ve toplantının içeriğinde yer alan konu-
ların ve koşulları anlatan bir yayının gerçekleştirilmesi kuşkusuz çok önemlidir. İstanbul Kars ara-
sı 1424 kilometredir.

Makalemizde, Kars’ın sosyal ve sağlık sorunları hakkında bilgi veren Türk Tarih Kurumu Bası-
mevi tarafından 1944 yılında yayınlanan kitabın içeriği, konuşmacıları makalemizde tanıtılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Üniversite, konferans, problems

SUMMARY
In the 1940s, Ankara University held a series of meetings named as “University Week” which had va-
rious subjects and the topics of the meetings were published in a series of a book. One of these me-
etings was organized in Kars - one of the most important border city of Eastern Anatolia- from July 
22 to 28 in 1942. 

They delivered the results of works of faculties providing benefit from the activity of the univer-
sity to public such as business and practical life besides of members of universities found a chance 
in order to ensure to research different regions and cities of Turkey, deciding to organize a meeting 
every year.  The first meeting was held in Kars. 

Scientists of that period, despite the difficult physical, social, and economic conditions such as 
transportation- the distance is 1424 km from Istanbul to Kars- meeting place; they arranged meeting 
which included history, health problems, agriculture, geography and literature.

In this article, we will introduce speakers and book of Kars meeting which had some of subjects 
about social and health problems of Kars which was published in 1944 by Turkish Historical Society.

Key Words: University, lecture, problems
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ÖZET
İnsan doğasının yüzyıllardır ruhani değerlerden beslendiğine inanıldığından tarih ve kültür insan 
sağlığını önemli ölçüde etkileyen ve şekillendiren olgular olmuşlardır. Bunun yanı sıra, tarih ve kül-
tür bir toplumu oluşturan temel öğelerdendir. Bu sebeple Asya toplumları Hint tıbbi düşüncelerin-
den, Çin tıbbi düşüncelerinden ve İslami tıbbi düşüncelerden etkilenmiştir. Her ne kadar tüm bu dü-
şünceler dini kökenli olsalar da bu üç düşüncenin merkezinde ve kalbinde kişisel farkındalık, kişisel 
evrim, motivasyon, kendini gerçekleştirme, özbilinç, kendine güven ve saygınlık gibi konseptler bu-
lunmaktadır. Bahsi geçen bu tüm kavramların ışığında, yojo (diyet, rejim) Asya kültüründe özgün 
bir form olarak ortaya çıkmıştır. Yojo-ron’un temel prensibi bireysel çaba ile daha sağlıklı bireyler 
oluşturmak ve toplumdaki her bir bireyin yaşam sürelerini uzatabilmektir. Yojo-ron tüm bunları ise 
bir yaşam sanatı formuyla birleştirmektedir. Bu sanatın altı faktörü bulunmaktadır: 1. Kontrol ve ki-
şisel gelişim, 2. İçten diyalog, 3. Ölçülülük, 4. Genelleme ve birleşme, 5. Yerleşim ve toprakla bütün-
leşme, 6. Yaşamın gerçek özüyle kimliğini bulma. Sağlıklı bir birey olmanın temel faktörü sağlıklı bir 
zihin ve ruh olduğundan dolayı, Yojo da insan yaşamının bütünsel bir sanatıdır. Bu açıdan, yojo top-
lumlarda bir sağlık kültürel aktivitesi olarak kabul edilmektedir.

SUMMARY
History and culture have been phenomenon’s that strongly affect and form human health as human 
nature is believed to be fed through spiritual values for centuries. Besides, it is also historical and 
cultural bases that constitute a society. In this respect nature of Asian societies are affected by Indian 
medical thought, Chinese medical thought, and Islamic medical thought. However they are religious 
believes, in the center and hearth of the doctrines of the three thoughts, there exist such concepts 
as self-awareness, self- evolution, self- motivation, self- fulfillment, self-conscious, self-esteem, and 
dignity to provide harmony for human nature. In the light of the mentioned concepts, Yojo (meaning 
diet or regimen) is formed in Asian culture in an unique associated form. The primary concern of 
Yojo-ron is to raise healthier individuals and extend the life span of the each member of the society 
by the effort of the individual. Yojo-ron also combines all of these factors with in an art of refined liv-
ing. There are six crucial aspect of this art as fallow: 1. Self-control and self-improvement, 2. Dialogue 
with desire, 3. Moderation, 4. Generalization and integration, 5. Naturalization and cultivation, and 
6. Identification with the true essence of life. Yajo is said to be the whole art of human life as the main 
factor of a healthy individual is a healthy spirit and healthy mentality. In this respect, Yojo is accepted 
as health culture activity in societies. 
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SYAİKH AHMAD AL-FATHANİ: A 19TH CENTURY MALAY MEDICAL 
SPECIALIST IN OTTOMAN MAKKAH

Mohd Affendi  bin  Mohd SHAFRI
Dr.Kulliyyah of Allied Health Sciences, International Islamic University Malaysia, 
25200 Kuantan, Malaysia
e-mail: rugbystd1@yahoo.com

SUMMARY
Meccan medical history is patchy and text with special mention of Meccan medical practitioner, 
facility and available medicine is almost non-existent, notwithstanding its reputation as a centre of 
pilgrimage, migration, trade, and learning. Ahmad ibn Muhammad Zayn al-Fathani was a late 19th 
century Makkah resident scholar of Malay descent who possessed encyclopaedic expertise of reli-
gious and secular science. His medical treatise, Tayyibul Ihsan, provides some insight into his medi-
cal practice and learning, cross-referenced with other medical texts, live sources and notes on his 
own observations. There are also specific references to medicines available in Makkah at that time, 
whether at home, the apothecary or the local market. The text is also a good source of references to 
local Meccan disease-bearing animals and animals useful in the production of medicine. The text 
thus is invaluable in providing us with a glimpse of the practice of a medical practitioner in Makkah 
in the Late Ottoman period.

Key Words: Late Ottoman, Makkah, Malay medicine, Islamic medicine, medical text
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THE IMPACT OF UIGHUR MEDICINE TO THE CHINISE MEDICINE

Dilxat.SIYIT
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e-mail:yusupjan210@163.com

SUMMARY
Uighur medicine is one of the most precious traditional remnant of Uighur people and it is very 
famous to world with it`s more than 2500 years history . During it`s long history it has made a huge 
effect not only to the living, growing and multiplication of our forefather but also to the health pro-
tection ,disease prevention and treatment of all nations living on the western part(xinjiang) of chine.

In the chapter “About The Best Treatment Model And Ways Of Other`s” of the book “huangdi 
neijin suwen”which was writen by some ancient chinese researchers BC 221-770,it was said very 
clearly that “diseases will come from the inner side of those people who live in the xinjiang and they 
use toxic drugs to treat this disease” after introduced the climate and natural condition of xinjiang. It 
means that nearly 3000 years ago Uyghur people have had relatively high level medical and pharma-
cological knowledge  of the usage of toxic drugs, if that is not, it was not mentioned so clear in that 
classical medical book. In a book, published in JAPAN, it was said that, 1300 years ago a Japanese 
preacher has lost his seeing ability during a preaching journey and became blind, he was failed to 
recall his seeing ability although saw so many doctors until he invite a Uyghur doctor and accepted a 
surgery, after surgery his eyes could see the world again, this also shows that the development of the 
Uyghur medicine had reached a certain level nearly 1300 years ago.

By long time observing the innate nature of the earth ,ancient Uyghur people concluded the 
primitive opinion that“ universe basically was made up from water, fire ,air and soil”, they believed 
that this four element mutually contradict and needs to other one , human life comes from the com-
bination of this four element and being under the influence of that four element.

As the characters of that four element are different the characters of the body fluids are different, 
the character of the khan fluid is wet-hot, the character of the balgam fluid is wet-cold, the character 
of the sawda fluid is dry-cold, the character of the sapra fluid is dry-hot, the expression of that differ-
ent four characters in human body is called “mizaj”.

Repair the unbalanced situation in the “mijaz” by using drugs have opposite character to the 
ruined body fluid is a embraced treating method in the Uyghur medicine.

Another important character of uyghure medicine is it believe human body is a whole system 
and the whole system is being influenced by the different factors in the environment. So when an 
Uyghur doctor treat a patient, his aim is not foxed on the some part of patient`s body where the trou-
ble comes from ,they use a drug named “munziq” to dilute all ruined body fluid and collect them to 
the intestinal canal of the body ,after that use a drug named “muhsil” to eliminate those ruined body 
fluids from the body.

In the TANG Dynasty xinjiang had close relation with other provinces in china, a famous book 
named “Essays of TURPAN” have been written in that dynasty, that book consisted 198 piece of brief 
and understandable memorized prescriptions about Uyghur medicine..

The historical and archaeological evidences found in TURPAN showed that the Uyghur doctors 
divided all diseases to the twelve different classes include: dermatoses, ophthalmological disease, 
disease of ear-nose and throat, dentistry, nervous disease, Respiratory Tract Diseases, heart disease, 
Digestive Diseases, various kind of internal disease, urethra and venereal diseases, bacterial and viru-
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lence disease, sanitation and prevention of disease. Also they had relatively stable and typical drugs 
to cure those   diseases. all informations spoken above indicates that Uyghur medicine has developed 
so early and made up an integral system decades of century . Certainly, those historical and archaeo-
logical evidences are just a small part of the whole one, but it is enough to let us know the precious 
pharmacological and medical remnants of all nations who lived in xinjiang and it`s great effort to 
flourishing the Chinese nation.
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SUMMARY
In classical historiography, studies on the variability of an individual’s “world view” were presented 
in scientific research by use of the metaphor of discovery. Successive generations of scholars were 
to come closer in expounding on the truth of nature, while scientific knowledge alone would con-
tinue to grow and accumulate into one compact system, constantly updated with new discoveries 
and interpretations. In the new, non-classical historiography of science, the metaphor of discovery 
was replaced by the metaphor of constructing an image. Scholars and their studies are described as 
builders with competing knowledge systems based on conflicting theoretical premises. In attempting 
to comprehend the reality of nature, they each create a set of images that are incommensurable with 
one another, as the methodological rules they deem appropriate provide different possibilities in the 
interpretation of experience. This article presents the views of selected Polish scholars (such as Flo-
rian Znaniecki, Ludwik Fleck, Stefan Amsterdamski) and the author of this text on the possibility of 
interpreting the history of science as a competition created by the cognitive conventions of scientists 
that function and understand within their own accepted knowledge systems.
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SUMMARY
The revolutionary philosophy that stemmed from the Enlightenment in Europe placed the theo-
retical foundations of scientific knowledge, and with it the core of medical science, in a completely 
new light. From around 1750, a new standard for teaching medicine was successively introduced in 
European countries; known as clinical medicine, it was based on both experience and observation 
(Erfahrung und Beobachtung). The metaphysical elements that composed the structure of the natu-
ral sciences were gradually eliminated, and from the mid-nineteenth century, its foundation shifted 
towards a positivist philosophy. Standard clinical medicine became the experimental standard, based 
entirely on facts (Evidence-Based Medicine). This transition of the theoretical foundations of medi-
cine also occurred amongst Polish doctors during the late eighteenth and early nineteenth centuries. 
They created an original school of medical philosophy, whose principles remained in Polish science 
up to modern times. This school of thought was based on the definition of medicine as a science 
functioning within the limits of the natural sciences and within the scope of human sciences that 
encompassed medical elements, all of which must be subordinated to the rules of ethics. This article 
presents the basic assumptions of the Polish school of medical philosophy and its most important 
representatives.
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ORTAÇAĞ’DA TIP ETİK ANLAYIŞINA BİR ÖRNEK: SALERNO TIP OKULU

AN EXAMPLE TO THE PERCEPTION OF MEDICINE ETHIC IN MIDDLE AGES: 
SALERNO MEDICINE SCHOOL
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ÖZET
Ortaçağ Avrupa’sında tıp eğitimi 12. ve 13.yüzyıllara kadar Ortadoğu ve özellikle İslâm Medeniyeti 
içerisinde yer alan ülkelere göre oldukça geri bir seviyededir. Tıp bilgi ve eğitiminin geri olması ne-
deniyle Avrupa tıbbında etik anlayışının elbette ki ileri olması da beklenemez. Müslüman-Arapların 
İspanya ve Sicilya’yı ele geçirmeleriyle birlikte öncelikle yerleştikleri topraklara daha sonrasında ise 
etraflarında bulunan bölgelere sahip oldukları bilgi ve tecrübelerini de aktardılar. Bu bilgi ve tecrübe 
birikimi, Ortaçağ’da Sicilya ve Güney İtalya’yı tıpkı Endülüs İspanyası gibi sanatta, mimari de ve bi-
limde Avrupa’nın öncüsü konumuna getirdi. 

Avrupa’yı etkileyen ve yeni ufuklar açan bilim dallarından biri de hiç şüphesiz “Tıp Bilimi”dir. 
Avrupa’ya tıbbı yeni aden tanıtan ve hatta Avrupa’yı bu bilimde eğiten kurum Salerno’daki tıp okulu-
dur. 12. Yüzyılda Norman Sicilya Krallığı sınırları dâhilinde yer alan Salerno, Akdeniz ve Avrupa’nın 
en önde gelen tıp eğitim kumruydu. Norman Kralı II. Roger, 1140 yılında çıkardığı bir emirname ile 
bu okulu Kraliyet’in muhafazası altına alıyor ve okuldan mezun olanların birer lisans veya diploma 
ile çalışmasına izin veriyordu. Kral, Roger buradan mezun olanları bizzat Kraliyet sarayında imtiha-
na tabi tutuyordu. Aynı uygulama eczacılar için de geçerliydi. Hekim ve eczacılar ayrı ayrı olmak kay-
dıyla görev yapıyorlardı. Eczaneler ve hekimler Kraliyet memurları tarafından teftiş edilirdi. Bu uy-
gulamalarla kamu sağlığının korunması ve güvenli tedavilerin uygulanması sağlanmış oluyordu. Bu 
ortaçağda tıptaki etik anlayışına güzel bir örnek teşkil eder. 

Anahtar Kelimeler: Tıp etiği, Ortaçağ, Avrupa, Tıp eğitimi, Sicilya, İtalya

SUMMARY
The medicine education in the medieval europe was back to countries in the Middle east and Is-
lam civilization until XII. and  XIII. Centuries. So, it wasn’t hoped that the ethic perception in the 
European medicine because the backing of the medicine data and education. When Muslim Arabs 
captured Spain and Sicily, before they carried their data and experience lands that they settled and 
then other lands Sicily and South Italy became the lead of Europe in the architecture and science and 
art as Andalusia Spain because of this data and experience accumulation.

One of the sciences that affected Europe and opened new horizons is “the medicine science”. The 
Medicine school in Salerno again recognized medicine to Europe  and also educated Europe in this 
science. Salerno that was in borders ohe Normans Sicily  Kingdom in the XII. century was the most 
prominent education institution in Europe and Mediterranean. II. Roger king of Norman protected 
of Kingdom this school with the decree in 1140 and he allowed that students who graduated from 
this school worked with a licence and certificate. King Roger examine graduates himself in the palace 
of Kingdom. The same application was current for pharmacists.Doctors and pharmacits were work-
ing differantly. Pharmacy and doctors were checked by officiers of Kingdom. Safe treatments and 
protecting of people health were provided With these applications. This is a beautiful example of the 
ethic perception in medicine in the middle ages. 

Key Words: Medicine Ethic, Medieval, Europe, Medicine Education, Sicily, Italy.
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AHMEDÎ (1334-1412)’NİN GENETİK VE BULAŞICI HASTALIKLAR 
HAKKINDAKİ  FARSÇA ŞİİRLERİ

AHMEDÎ (1334-1412)’S PERSIAN POEMS ON GENETIC AND 
INFECTIOUS DISEASES 

Ali TEMİZEL
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ÖZET
İnsanlıkla birlikte başlayan ve insanın var olduğu sürece de devam edecek olan tıp, eczacılık ve dişçilik 
gibi sağlık alanında Orta Çağda İslam dünyasında ciddi çalışmalar ortaya konulmuştur. Anadolu’da 
Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı döneminde önemli eserler meydana getirilmiştir. Bu eserler man-
zum veya nesir olmak üzere Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinden birisiyle kaleme alınmış veya bu 
dillerin birinden tercüme edilerek tıp dünyasına kazandırılmıştır. Bunların dışında birkaç sayfalık 
makale yahut birkaç şiir beytiyle tıp konusunda zamanın ihtiyaçlarına göre çalışma yapılmıştır. 

On dördüncü yüzyılın ikinci yarısında ve on beşinci yüzyılın başlarında Anadolu Beyliklerinden 
Germiyanoğulları ve Aydınoğulları saraylarında yaşayan ve Osmanlı döneminde Yıldırım Beyazıt’ın 
sarayında bulunan Ahmedî, tarihçiliğinin, şairliğinin, devlet adamlığının, muallimliğinin, astronomi 
ve dinî bilgisinin yanında tıp alnındaki bilgileriyle de meşhurdur.  Tıp alanında teşhis, tedavi, anato-
mi ve patolojiye dair bilgileri içeren yaklaşık 10.010 beyti içeren Tervîhu’l-ervâh adlı bir eser de ka-
leme almıştır.  

Bu çalışma giriş ve iki bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde Orta Çağ İslam dünya-
sındaki sağlık bilimi alanındaki çalışmalara kısaca değinilecektir. 

Birinci bölümde Ahmedî’nin hayatından ve eserlerinden bahsedilecektir. Daha çok İskendernâme 
adlı eseriyle tanınan yazarın yedi tanesi Türkçe ve dört tanesi de Farsça olmak üzere günümüze on 
bir adet eseri ulaşmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde Ahmedî’nin Mirkâtu’l-edeb isimli eseri hakkında bilgi verilecektir. 
Bu eserin kütüphanelerde bulunan yazma nüshaları hakkında açıklama yapılacak ve bunlar üzerinde 
yapılan araştırmalar hakkında bilgi sunulacaktır. Daha sonra Arapça-Farsça manzum bir sözlük olan 
Mirkâtu’l-edeb isimli bu eserde yer alan genetik ve bulaşıcı hatalıklar hakkındaki Ahmedî’nin Farsça 
beyitleri ortaya konulacak, bu beyitlerin Türkçe tercümeleri ve açıklaması yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ahmedî, Tıp Tarihi, Mirkâtu’l-Edeb, Genetik hastalıklar, Bulaşıcı hastalıklar 

SUMMARY
Serious works were produced in the Islamic world in the Middle Ages in the field of health care in-
cluding medicine, pharmacy and dentistry, which began with mankind and will continue to exist as 
long as man exists. Important works were created in Anatolia during the Selcuk, Principalities and 
Ottoman periods. These works were penned in the form of prose or verse in one of the languages of 
Arabic, Persian and Turkish or translated from one of these languages and introduced into the world 
of medicine. Apart from these, works were also conducted on medicine in accordance with the needs 
of the time through articles of a few pages or a few lines of poetry. 
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Ahmedi, who lived in the palaces of Germiyanogullari and Aydinogullari, which were two of the 
Anatolian Principalities, in the second half of the 14th century and in the early 15th century and 
who resided in Yildirim Beyazit’s Palace during the Ottoman era, was famous for his knowledge in 
the field of medicine in addition to being a historian, a poet, a statesman, a teacher and a man well-
versed in astronomy and religion.  He also penned a work entitled Tervîhu’l-ervâh, which consisted 
of 10.010 couplets and included information about diagnosis, treatment, anatomy and pathology.  

This study contains an introduction and two sections. The introductory part will briefly touch 
upon works in the field of health sciences in the Islamic World during the Middle Ages. 

Ahmedi’s life and works will be described in the first section. Eleven works of the author, who is 
generally known for his work entitled İskendernâme, has survived to this day, of which seven are in 
Turkish and four are in Persian. 

Information will be given about Ahmedi’s work entitled Mirkâtu’l-edeb in the second section of 
the study. An explanation will be made about various manuscripts of this work found in libraries and 
information will be presented about studies conducted on them. Then, Ahmedi’s Persian couplets 
in this work entitled Mirkâtu’l-edeb, which is an Arabic-Persian dictionary in the verse form, on 
genetic and infectious diseases will be presented and their Turkish translations and explanations will 
be given. 

Key Words: Ahmedî, History of Medicine, Mirkâtu’l-Edeb, Genetic diseases, Infectious diseases.
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1920 RAPORU

THE TERM REPORT OF 1920 OF LADIES’ ART HOUSE OF TURKISH 
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ÖZET
Bu bildiri çerçevesinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi Sanat Yurdu’nun 1920 yılına ait 
faaliyet raporu incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Raporda sanat yurdunun tarihçesi, etkinliklerinin 
basındaki yansımaları, halktan aldığı destek, verdiği hizmetler, kuruluş yıldönümü kutlamaları, aldı-
ğı yardımlar ve düzenlediği Galata Sergisi hakkında bilgiler bulunmaktadır.

SUMMARY
In this paper the term report of 1920 of Ladies’ Art House of Turkish Red Crescent Society is ex-
amined and evaluated. The report contains information about history, activities mentioned in press, 
supporters, services, anniversary celebrations, public relations and Galata Exhibition of the art house.
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Petya TRENDAFILOVA
3 Vrail Street, Nadejda 3, 1229 Sofia, BULGARIA
e-mail: petiadt@yahoo.com

SUMMARY
Intimate Partner Violence (IPV) is a major social and health problem in Southeastern Europe en-
countered by nurses, medical doctors, social workers and other professionals in their everyday work.

The World Health Organization estimates that between 10% and 69% of women worldwide expe-
rience physical violence at the hands of intimate partners and up to 70% of female murdered victims 
are killed by their male partners. The official statistics for Bulgaria shows that every forth woman 
has been a victim of domestic violence. It means that during the last 10-15 years violence within the 
country has increased. According to a national representative survey in Bulgaria perpetrators in 92% 
of cases of IPV are men. Accurate statistics cannot be conducted because many victims are ashamed 
or afraid to admit that they have experienced IPV. Nowadays violence has many forms and is very 
wide-spread. Most cases of domestic violence are caused by the desire to rule over others. According 
to research root causes of violence are the lack of money and alcohol abuse, as well as the psychologi-
cal trauma in childhood. 

There is a great need for data on the extent of IPV and its impact in Southeastern Europe, so that 
social and political interventions can be effectively tailored to meet the current needs.

In many European countries including Southeastern Europe prevention of IPV is on the political 
agenda. Campaigns against IPV have been launched and social and health services are developed 
by different authorities. Professionals have received further education to recognise the extent of the 
problem and provide support to the victims and their families. However, IPV has not been involved 
into the national strategies of vocational education. Therefore nursing, medical and social work stu-
dents cannot develop the entire professional capacity needed for practice.
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ÖZET
Bu çalışmada küçük kan dolaşımının kaşifi İbn an-Nafis’in bu keşfin yer aldığı İstanbul kütüphane-
lerinde bulunan Teşrih al-Ebdan nüshaları tanıtılmakta ve diğer tıp yazmalarına göre neden çok az 
sayıda yer aldığı tartışılmaktadır.

SUMMARY
Discoverer of pulmonary circulation İbn Nafis was born in Damascus. He was educated at the Bi-
maristan Al-Nuri founded by Nur el-Din-Zengi. One of his books that became most famous was 
Tashrih al-Ebdan. His major original contribution was discovery of the pulmonary circulation which 
was re-discovered after a lapse of three centuries. In this presentation, we are presenting Istanbul 
library copies of this important work.
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THE WOMAN DOCTORS SHEDDING LIGHT ON MEDICINE SCIENCE 
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ÖZET
Ortaçağ, farklı özelliklere sahie-mail:p, renkli ve özellikle de Geç Ortaçağ denilen dönemle artık “ka-
ranlık” kelimesini yok eden bir çağdır. Bu dönemde tıp gibi önemli bir sahada kadın doktorlara rast-
lanması bunun en açık göstergesidir denilebilir. Gerçekten de Ortaçağ’da kadınlara yüksek öğrenim-
de şans verilmesi, o dönemin şartları açısından değerlendirildiğinde oldukça önemlidir. Kadınlar, 
İtalyan üniversitelerinin hepsinde staj yapabiliyorlardı. Onlar, sadece öğrenci değil, aynı zamanda 
profesör dahi olabiliyorlardı. XII. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar İtalyan üniversitelerinde birkaç seç-
kin kadın profesörün olmadığı yüzyıl yoktur. Geç Ortaçağda ise özellikle kadınlar için tıp eğitimin-
de önemli noktalara ulaşılmıştır. Bu gelişmenin en önemli özelliği de XII.-XIV. yüzyıllara kadar tıp 
çalışmalarına kadınların başvurmasıdır. Salerno Tıp okulu da tarihte ilk kurulan tıp okuludur. Bu-
rası XI. yüzyılda kurulmuştur. Kadın öğrencileri de ilk kabul eden okuldur. Bu fakültede çok sayıda 
kadın profesör de bulunmaktadır. Kadın hastalıkları bölümü özellikle kadınlara yönelik bir bölüm 
olarak kabul edilmektedir. Buralarda kadınlar hem tıp alanında çalışmalar yapmışlar hem de tıp bi-
liminde aktif olarak öğretmenlik yapmışlardır. Tıp alanında önemli kitaplar yazmışlardır. Bunlardan 
en ünlüsü Trotula isimli bilim kadınıdır. Özellikle kadın hastalıkları üzerine kitaplar yazmıştır. Geç 
Ortaçağ’da yaşamış olan Mercuriade, Rebecca Guarna, St. Hildegarde gibi doktorlar da Trotula gibi 
yazdıkları eserlerle ün kazanmışlardır. Ancak hiçbiri Trotula kadar iyi bilinmemektedir. Salerno’daki 
bu gelişmeler, aslında sonraki yıllarda tıp eğitimindeki standartları da düzenlemiştir. Hatta kadın 
doktorların tıp konusunda araştırmalar yapmaları için krallar, fermanlar çıkartarak onların çalışma 
alanlarını belirlemiştir. Pratik yapmaları konusunda da haklarını bilen daha bilinçli doktorlar yetiş-
miştir.  Bunların yanı sıra hem Batı’da hem de Doğu’da doktorların yanında bulunan ve sıradan has-
talıkları tedavi eden çok sayıda hemşireler de bulunmaktaydı ve de bu durum, tıbbi devamlılığı sağ-
lamaktaydı. Bu çalışmamızda ise Geç Ortaçağ’da önemli çalışmalar yaparak kendilerini kanıtlayan, 
adları tarihe yazılan ve Ortaçağ’da tıbbın kraliçeleri diyebileceğimiz kadar az sayıda bulunan kadın 
hekimlerimiz ve eserleri hakkında bilgi vereceğiz.

Anahtar Kelimeler:  Geç Ortaçağ, Tıp, Bilim, Kadın,  Hekim, Avrupa, 

SUMMARY
The middle age has differant and colorful facilities and espicially it is an age that removed “dark” 
word with the period named “late middle ages”. It can be said that women were met in the medicine 
that was an important field was the most obvious indicator.  Indeed it is important  that women were 
given fortune about medicine secience when it was evaluated for  conditions of that period. Women 
could intern in all of the universities in Italy. They could become professor not only student. From 



- 166 -

the XII. century until the XIX. century there were not universities that there were not women profes-
sors. Also the important levels were reached  in the late middle ages. The important facility of the this 
development is that appling to the medicine education. Here they both studied medicine and teached 
the medicine science as taecher in the medicine faculties. They wrote important books about medi-
cine. And one of the women is Trotula who was an important science woman. Espicially she wrote 
books about woman diseases. And there were some other woman like Mercuriade, Rebecca Guarna, 
St. Hildegarde. They became famous with their books  as  Trotula. But none of them are known up to 
Trotula. The developments in Salerno organized standards in the medicine education in the late ages. 
Their studing fields were determined for that  doctor women done the researches about medicine and 
so some edicts were published by kings. So, conscious doctors who knew their rights grew for make 
practise. And also there were some women like nurses who helped doctors and  treated ordinary dis-
eases. So they continued the contiunity of the medicine. In this study, we  will tell doctor women that 
we can name them as “queens of the  medicine” in the middle ages who there were few and proved 
theirselves doing important studies and their names were written to history. However we will give 
data about these woman doctors and their books.

Key Words: Late Middle Ages, Medicine, Science, Woman, Physician, Europe.
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CONTAGIOUS METAPHORS: 
IDEAS OF DISEASE TRANSMISSION IN EARLY MODERN OTTOMAN SOCIETY

Nükhet VARLIK
Rutgers University - Newark, NJ
175 University Avenue, Conklin Hall 310, Newark NJ 07102 U.S.A.
e-mail:varlik@andromeda.rutgers.edu

SUMMARY
It has been generally accepted that ideas of contagion were not common in pre-modern Muslim so-
cieties. There is now a growing body of recent scholarship that shows that this was not the case. A ca-
reful reading of sources shows that different forms of contagion were known to, and discussed by, the 
pre-modern Muslim world, including Ottoman society. 

Notions of contagion circulated widely in Ottoman society, even beyond learned circles, a fact 
that is reflected in works written both for the specialist and the lay population. While works of a 
scholarly nature addressed the issue in more rigorously scientific terms, popular works made use of 
the notion using metaphors quite liberally. Although scholars of the time generally approached dis-
ease transmission in terms of its etiology and symptoms, popular writers often thought of transmis-
sion in terms of relations between God, nature, and people. This difference is discernible in a wide 
array of early modern Ottoman literary genres, ranging from hagiographic works to chronicles, from 
treatises to poetry, that all made use of such metaphors of contagion. 

This paper aims to survey different types of sources in order to explore the nature of various 
types of contagion referred to in these works, present various metaphors used in reference to myriad 
conceptions of contagion, and consider whether there was an exchange of such metaphors across 
genres, in particular whether changes in the medical conception of contagion had an effect upon 
popular and literary metaphors, or vice versa. My hypothesis is that frequent epidemic outbreaks of 
the fifteenth and sixteenth centuries had a transformative impact on the already existing intuitions 
about contagion. In this theoretical context, I shall argue that notions of contagion gradually lost 
their moral, religious, and supernatural significance and came to be dominated by naturalistic expla-
nations of disease transmission.



- 168 -

METHOD FOR OPTIMIZING REVENUES AND EXPENDITURES 
OF HOSPITAL DEPARTMENTS

Rumyana YANEVA * Stefan GLADILOV** VASKO KATZAROV*** Asya GLADILOVA****
*Medical University – Sofia, Faculty of Public Health Bulgaria, 1527 Sofia, 8 Bialo more Str., 
e-mail: yaneva.1968@abv.bg
**Medical University – Sofia, Faculty of Public Health, 
e-mail: gladilov@abv.bg
***Fifth MHAT Sofia, Executive director Bulgaria,1233 Sofia, 67A General Stoletov Blvd,
e-mail: director.vmbal@gmail.com
****University National Heart Hospital Bulgaria,1309 Sofia, 65 Konyovitsa Str., 
e-mail: gladilova@email.com

SUMMARY
In order to manage the hospital in effective manner, managers should control its economic conditi-
on. One of the measurers in terms of this condition is hospital’s revenues/expenditures ratio. Many 
works in the field of financial analysis suggest the method of break-even point as effective method 
for analyzing company’s business.  

We are of the opinion that this method described by B. Davidov (2004), after adapting it to some 
degree, should be included in the scope of instruments of hospital managers and economists.

This method for establishing the balance between revenues and expenditures is of great signifi-
cance nowadays because in view of improving the quality of healthcare servicing, requirements to-
wards healthcare institutions are continuously increasing on behalf of the funding institutions. 

All this necessitates for shifting the focal point from the financial resources deficit to the effecti-
ve utilization of the available resource and financial results optimization. In order to optimize the fi-
nancial results of the hospital institutions, we are to make efforts in two directions: revenues genera-
ting and expenditures minimizing.

This research work aims at developing adapted method allowing for the adequate utilization of 
the break-even point in the practical financial management of the hospital departments via balan-
cing revenues and expenditures.

We performed the research work in Gastoenterological departments with haemotologic sector  of 
Fifth Multiprofile Hospital for Active Treatment - Sofia. 
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AHMET HAMDİ TANPINAR’IN DOKTORLARI

PHYSICIANS OF AHMET HAMDİ TANPINAR 

Dr. Mevlüt YAPRAK  
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı EDİRNE 
e-mail:mevlutyaprak@yahoo.com

ÖZET
Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) Türk Edebiyatının en önemli isimlerinden biridir. Romancıdır, 
şairdir, denemecidir, akademisyendir…

Tanpınar; beş roman yazmıştır: Mahur Beste, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dı-
şındakiler ve Aydaki Kadın. Aydaki Kadın tamamlanmamış bir romandır ve Tanpınar’ın ölümünden 
yirmi beş yıl sonra, bıraktığı notlardan yararlanılarak kitaplaştırılmıştır. 

Orhan Okay’a göre Tanpınar, Mahur Beste’de 2. Abdülhamit dönemini, Sahnenin Dışındakiler’de 
2. Meşrutiyet, Mütareke ve İşgal yıllarını, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Cumhuriyet dönemi ve eni 
bürokrasiyi, Aydaki Kadın’da ise Demokrat Parti dönemini eleştirmiştir. 

Bu çalışmada Tanpınar’ın romanlarındaki doktorlar üzerinde durulacaktır. Tanpınar’ın romanla-
rında çeşitli doktorlar vardır. Bunlardan bazıları oldukça ilginç kişilerdir.

Sahnenin Dışındakiler’in kahramanı Cemal tıbbiyeli, Aydaki Kadın’ın kahramanı Selim doktordur.  
Mahur Beste ve Sahnenin Dışındakiler’ın Doktor Refik’i İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucuların-
dandır. Behçet Beyin ihbarı üzerine tutuklanır ve nezarette ölür. İlginçtir ki Sahnenin Dışındakiler’in 
ilk yayıncısı da bir tıp öğrencisidir: Sefer Özdemir Avrupa’da psikanaliz eğitimi almış olan Doktor 
Ramiz, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün önemli karakterlerinden biridir. Tanpınar’ın en ünlü eseri 
olan Huzur’daki askeri doktor kültür ve siyaset ile ilgili bir insandır. Huzur’un doktor bir arkadaşa, 
Dr. Tarık Temel’e ithaf edilmiş olması da bir başka ilginç noktadır.

Sonuç olarak, romanlarında tıbbi figürler kullanmak Tanpınar’da bir alışkanlık gibi görünmekte-
dir. Bu durum yaşam boyu çeşitli hastalıklardan muzdarip olmasıyla ilgili olabilir. Ayrıca, tanpınar’ın 
çevresinde çok sayıda tıp doktoru da vardı.

SUMMARY
Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) is one of the most important names in Turkish Literature. He 
is a novelist, poet, essayist and academician.

Tanpınar wrote five novels: Mahur Beste, Huzur (A Mind at Peace), Saatleri Ayarlama Enstitüsü 
(The Time Regulation Institute), Sahnenin Dışındakiler and Aydaki Kadın. Thanks to his notes, Ay-
daki Kadın, the unfinished  novel of Tanpınar was published twenty five years after from the death 
of Tanpınar.  

According to Orhan Okay, Tanpınar criticized the period of Abdulhamid II in Mahur Beste, 
Meşrutiyet II, Mütareke (Truce) and İşgal (Occupation) days in Sahnenin Dışındakiler, period of the 
new Turkish Republic and bureaucracy in Saatleri Ayarlama Enstitüsü and Demokrat Parti days in 
Aydaki Kadın.

This study is on the physicians in the novels of Tanpınar. There are many physicians in Tanpınar’s 
novels. Some of them are very interesting persons. 

Cemal, the central figure of Sahnenin Dışındakiler is a student in medical faculty. Selim, an-
other physician is also the central figure of Aydaki Kadın. Dr Refik of Mahur Beste and Sahnenin 
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Dışındakiler is one of the founders of İttihat ve Terakki (The Committee of Union and Progress). 
Refik was denounced by Behçet, arrested and died in detention room. An interesting point is that the 
first Publisher of Sahnenin Dışındakiler was also a medical student: Sefer Özdemir.

Dr. Ramiz who was educated psychoanalysis in Europe is an important character in Saatleri Ayar-
lama Enstitüsü.

There is a military doctor who is interested culture and policy in Huzur, the most famous novel 
of Tanpınar. Another interesting point is that Huzur was dedicated a friend: Dr. Tarık Temel. In con-
clusion that, using medical figures seem to be a strong habit in Tanpınar’s novel. This may be due to 
many disorders, that he suffered in his life. The society around him was also rich in term of medical 
doctors.
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9-13.YÜZYILLARDA UYGURLARDA TIP

Yüsüfcan YASİN
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ÖZET  
Tarihin çok eski devirlerinden itibaren Orta Asya’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan ve 9.yüzyıldan son-
ra Tanri Dağlarının güneyinde yer alan vahalarda İdikut ve Karahanlılar devletini kuran Uygurlar, 
Türk kültür tarihinin önemli bir devrini teşkil ediyor.  köklü bir tıp tarihine sahip olan Uygurlar aynı 
yüzyıllarda çok sistemli tıp bilimlerini ve ileri bir teknolojiye dayanan tedavi yöntemini ortaya atmış 
oluyor. Uygur kültürünün en yüksek zirvesi de tıp sahasında görülmüştür. Her zaman komşu kavim-
lerle olan tıbbı ilişkilere çok önem veren Uygurların tıp adamları  Çinliler, Kitanlar, Cürcitler, Tübüt-
ler arasında önemli faaliyetlerde bulunmuştur ve Türk tıp biliminin komşu kavimlere etki gösterme-
sinde aracı olmuştur. Söz konusu bildiride kazı malzemeleri, Çin kaynakları, Türkçe vesikalar ve ön-
celeri ortaya atılan bazı araştırma sonuçlarına dayanmak süretiyle aynı yüzyıllardaki Uygur tıp bili-
min genel durumu, başlıca temsilcileri ve onların Türk tıp bilimin gelişmesi için yaptığı katkıları ve 
Türk tıbbının Doğu Asya kavimlerin tıp sahasına gösterdiği etkilerinden bahsedilir.
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THE IMPORTANCE OF PHYSICIANS’ TEREKE İN MEDICAL HISTORY
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ÖZET
Osmanlı hukuk sisteminde vefat eden şahsın mirasına tereke veya muhallefat denmektedir. Te-
reke kayıtlarında, ölen şahsın evi, arsası, dükkanı, bağı, bahçesi, hamamı, alacakları, borçları, kı-
yafetleri, mesleki aletleri, zînetleri, kitapları ev ve şahsi eşyaları satış fiyatlarıyla birlikte yer al-
maktadır. Bu kayıtlarda yer alan, vefat edenin babası, mesleği, eşi, çocukları, mirasçıları, mesle-
ği, görevi, ikamet ettiği mahalle gibi bilgiler de şahısların biyografileri açısından büyük önem ta-
şımaktadır.

Terekelerin iktisat ve sosyal tarih çalışmalarında uzun süredir müracaat edilmesine rağmen, kül-
tür tarihi çalışmalarında istifade edilirliliği yenidir. Tıp tarihinde ise terekeleri konu alan yayınlan 
bulunmamaktadır. 

Terekeler tıp tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır. Hekim terekelerinde tabiblerin şece-
resi, şahsi ve ailevi bilgileri, medeni durumu, varisleri, hukuki statüsü, görevleri, meslekleri, günde-
lik hayatta kullandıkları eşyalar, ilgi alanlarını yansıtan materyaller, maddi varlığı, gelir ve gider du-
rumları, borçları, alacakları, varisleri, kitapları, tıbbi eserler, bu kitapların yaygınlık derecesi, tabib 
dükkanları, tıbbi aletler, hammaddeler, ilaçlar ve bunların maddi değerleri hakkında bilgiler yer al-
maktadır. Bu kayıtlardan hareketle diğer kaynaklarda rastlanmayan hekimlerin, hekim profili, tıb-
bi literatür, ilaçlar, tıbbi hammaddeler, aletler,  hekim aileleri ve hekimlerle ilgili yeni bilgilerin tes-
piti mümkün olabilmektedir. Aslında hekim terekeleri bu konuların önemli bir kısmının yer aldığı 
yegâne kaynaklardır.  

Bu tebliğde, Seyyid Mehmed Efendi, Nuh Efendi, Mehmed Arif Efendi, Mustafa Behçet Efendi 
gibi hekimbaşıların, Şanizade Mehmed Ataullah Efendi gibi Osmanıl tıbbında öneli rol oynamış he-
kimlerin,  serkehhallik (göz hekimbaşısı) cerrahbaşılık ve hassa hekimliği yapmış şahısların da dahil, 
büyük bir kısmı hakkında başka bir yerde kaynakta henüz bilgi tespit edilemeyen 20’den fazla hekim 
terekesi ışığında terekelerin Osmanlı sağlık tarihine katkıları değerlendirilecektir.

SUMMARY
The inheritance left by a person in the Ottoman legal system is known as a tereke or muhallefat. In the 
tereke records, the house, land, shop, orchard, gardens, public baths, money lent, money owed, cloth-
ing, tools of the trade, ornaments, books, equipment for home and for the person were listed along 
with their sales prices. In addition, the father of the deceased, the deceased’s trade, wife, children, 
heirs, duties, the neighborhood in which he lived are all listed, and are important from the aspect of 
the biography of individuals. 

Although the tereke have been used for a long time in economic and social history research, only 
recently have they started to be used in cultural historical research. There are no publications con-
cerned with medical history that have made use of the tereke. 
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The tereke have great importance from the aspect of medical history. In the physicians’ tereke, 
the physician’s genealogy, personal and familial information, their marital status, heirs, legal sta-
tus, duties, occupations, the objects they use in daily life, materials that reflect their areas of inter-
est, their material wealth, income and expenditure, their debts, loans, heirs, books, medical works, 
how common these works were, the medical offices, medical tools, raw materials, medicine and 
the material value of these are all listed. Working from these records, it is possible to determine 
new information concerned with the physicians, their profiles, medical literature, medicine, medi-
cal raw materials, tools and the physicians themselves and their families; this information cannot 
be found in other sources. In fact, the physicians’ tereke are the sole source where many of these 
subjects can be found.

In this paper, in addition to chief physicians like Seyyid Mehmed Efendi, Nuh Efendi, Mehmed 
Arif Efend, Mustafa Behçet Efendi, physicians like Şanizade Mehmed Ataullah Efendi, who played 
an important role in Ottoman medicine, serkehhallik (ophthalmologists), chief surgeons and palace 
surgeons, we will evaluate the contributions made by more than 20 physicians’ tereke to the history 
of health in the Ottomans, information which cannot be found in any other sources. 



- 174 -

HEKİMBAŞI MUSTAFA BEHÇET EFENDİ VE TEREKESİ
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ÖZET
Sultan III. Selim (1789-1807) ve II. Mahmud (1808-1839) döneminde üç defa hekimbaşılık gö-
revine getirilen, toplam 17 sene bu görevde kalan ve hayata hekimbaşı olarak veda eden Musta-
fa Behçet Efendi, Mektebi Tıbbiye’nin kuruluşu başta olmak üzere Osmanlı tıbbının Avrupa’daki 
tıbbi gelişmeler doğrultusunda yapılanmasının ve kurumlaşmasının öncü isimlerindendir.  Ar-
şiv vesikaları ise onun Osmanlı tıbbının gelişmesi konusundaki görüşleri, uygulamaları ve etki-
ler konusunda önemli veriler sunmaktadır. Şimdiye kadar varlığından haberdar olunmayan te-
rekesi ise, kütüphanesinin insanı büyüleyen zenginliğini, konaklarının ve yalısının donanımı-
nı, eşyalarını, göz kamaştıran zenginliğini ortaya koymakta, ikamet ettiği semtler, eşleri, çocuk-
ları, varisleri ve göz kamaştıran maddi varlığı hakkında bilgiler ihtiva etmektedir. Mustafa Beh-
çet Efendi’nin,  kişiliğinin, bürokratik geçmişinin, aile kökenlerinin ve ilgi alanlarının zenginli-
ğini yansıtmaktadır. 

Tereke ile Mustafa Behçet Efendi’nin kütüphanesinin bilinenden çok daha büyük olduğu, onun 
çok iyi bir koleksiyoner olduğu da ortaya çıkmaktadır. Çünkü, Mustafa Behçet Efendi’nin kütüp-
hanesi, Feridun Nafiz Uzluk’un, “Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin Kitapları ve İslamlarla Bi-
tik Sevgisi-Bitik Evleri” (Türk Tıp Tarihi Arkivi, c. 1, nr. 3, 1935) makalesine dayanılarak değerlen-
diriliyordu.  Uzluk’un yayınladığı ancak resmiyet derecesi ile ilgili bilgi bulunmayan, bir tür not 
defteri olarak da değerlendirilebilecek belgeye göre, Mustafa Behçet Efendi’nin kitap sayısı 333 cilt. 
Resmi terekesinde yer alan kitaplar ise bundan en az 6 kat fazla, satış bedelleri belli ve farklı eser-
lerdir. 

Bu tebliğde, Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi ve terekesi hakkında bilgi verilecektir.

SUMMARY
Mustafa Behçet Efendi, who was brought to the post of chief physician three times during the 
reigns of Sultan Selim III (1789-1807) and Mahmud II (1808-1839), and who remained at this post 
for 17 years, dying while still serving as chief physician, was a leading name in the introduction 
and institutionalization of European medical developments to Ottoman medicine after the estab-
lishment of the Mektebi Tibbiye. The archival documents present important data on his views, the 
implementations and the effects of Ottoman medical development. This tereke, of the existence 
of which we were unaware up until the present time, describes the amazing wealth of his library, 
mansions and waterside residences, his belongings and his astonishing riches, as well as describing 
the regions in which he lived, his wives, children, heirs and his fantastic material wealth. Mustafa 
Behçet Efendi’s personality, his bureaucratic past, family roots and his great intellectual scope are 
all reflected here. 
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The tereke makes it clear that Mustafa Behçet Efendi’s library was larger than previously thought; 
it is obvious from the tereke that he was a great collector. Mustafa Behçet Efendi’s library is evaluated 
in the article by Feridun Nafiz Uzluk’s “Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin Kitapları ve İslamlaral 
Bitik Sevgisi-Bitik Evleri” (Türk Tıp Tarihi Arkivi, vol. 1, no. 3, 1935). According to the document 
published by Uzluk, the official status of which no information is available, but which we can evalu-
ate as some sort of notebook, it is stated that Mustafa Behçet Efendi’s books numbered 333 volumes; 
the actual number is at least six times greater than this, their sales prices are stated and there are a 
number of different works.

In this paper, information will be given about Chief Physician Mustafa Behçet Efendi and his 
tereke.
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ÖZET
Bu tebliğde Hamidiye Hastahanesi Emraz-ı Hançeriye ve Üzüniye (KBB) Mütehassısı Kolağası Muh-
yiddin Bey’in 13 Şaban 1293/1877 tarihli Nevsâl-i Âfiyet mecmuasının 28-29. sahifelerinde burun 
kanamalarının sebep ve tedavisi hakkında verdiği bilgiler takdim edilmiştir.
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ÖZET
“Gelişmekte olan” biçiminde nitelenen ülkelerde tıp eğitimi, genellikle genç kuşakları modern yerel 
elitlerin birer üyesine dönüştürme aracı olarak işlev görür. Tıp eğitimi aynı zamanda, halk sağlığı ön-
lemlerini uygulamak ve böylece endüstriyel üretimin giderek artan emek gücü gereksinimini güven-
ceye almak için gerekli olan sağlık çalışanlarının eğitilmesini de sağlar.   

Modern tıp eğitiminin kurumlarını inşa etme süreci, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 19. 
yüzyılın ortalarında başlamış bulunmaktaydı. İlk kurumlar devlet tarafından, genel olarak ordunun 
sağlık çalışanı gereksinimini karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuştu. Diğer yandan, bazı Fransız 
ve Amerikan tıp okullarının da yeni sağlık çalışanı kadrolarının oluşturulmasına önemli katkıları ol-
duğu söylenebilir. Bu okulların genellikle misyonerlikler tarafından kurulduğu yaygın olarak bilinir. 
Ancak bu okullarla yabancı ülkelerde yatırım fırsatları arayan şirketler arasındaki ilişkilerden litera-
türde daha az söz edilmektedir.

Bu sunumda; American Board for Foreign Missions (ABCFM) ve the Rockefeller Foundation 
Health Board arasında, İstanbul’da kız öğrenciler için bir tıp okul açmak üzere yapılan işbirliğinden 
söz edilecektir. Bu proje bazı tarihsel koşullar nedeniyle başarısızlığa uğramıştır. Ancak projeye ya-
kından bakmak, tıp kurumu ile büyük sermaye arasındaki ilişkinin yapısal özelliklerini ortaya çıkar-
maya yardımcı olabilir. Rockefeller Vakfı’na ait şirketlerin Osmanlı topraklarındaki faaliyetleri neler-
di? Standard Oil şirketinin yüksek derecedeki bir yöneticisi neden İstanbul’da kızlar için bir tıp okulu 
kurulmasıyla ilgilendi ve bu sürece aktif olarak katıldı? Yabancı bir ülkede tıp eğitimini desteklemek-
ten umulan sonuç ve işlevler nelerdi? Bu ve benzeri soruları yanıtlanmasıyla, hala yerel sağlık ve iyi-
leştirme pratiklerinin geçerli olduğu dünyanın bu yakasında tıp eğitimi aracılığıyla uygulanan amaç 
ve yöntemlerin anlaşılmasına çalışılmaktadır.

SUMMARY
In the so-called “developing countries”, medical education was generally used as a tool for trans-
forming new generations into members of a modern, local elite. At the same time, it has created the 
healthcare workers needed in order to implement practices of public health, and therefore to main-
tain labour forces needed for the growing needs of industrial production.

The process of building modern institutions of medical education has already began in the mid-
19th century in Ottoman lands.  The first institutions were set up by the government, mainly for 
supplying the healthcare worker needs of the army.  On the other hand, it is possible to say that 
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some French and American medical schools contributed greatly to the production of new cadre for 
the medical profession. As it is generally known, those schools were founded mainly by missionaries. 
But what is lesser mentioned in the literature is the relationships between those schools and compa-
nies seeking investment opportunities in foreign lands. 

In this presentation, we will investigate the cooperation between the American Board for For-
eign Missions(ABCFM) and the Rockefeller Foundation Health Board, to set up a medical school 
for girls in Istanbul. This project has failed due to historical circumstances, but a closer look at this 
project might reveal patterns about the relation between medicine and big capital. What were the 
operations carried out on Ottoman soil by companies belonging to the Rockefeller Trust? Why was a 
high-ranking manager of Standard Oil interested and active in setting up a medical school for girls 
in Istanbul? What were the expected functions and outcomes of supporting medical education in 
a foreign land? Answering these questions, we will try to understand the goals and methods de-
ployed through medical education, for transforming those parts of the world, which still had local 
systems of health and healing.
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Yerel İyileştirme Gelenekleri ve Modern Tıp İlişkisi: Ülkemizdeki Attarlar 
ve  Eczacılar Örneğinden Bir Tartışma

The Relation Between Local Healing Traditions and Modern Medicine: 
A Discussion Based on the Example of the Herbalists 
and Pharmacists in Turkey

Kızılca YÜRÜR
Çankaya Belediyesi, Ziya Gökalp cad. no.11, Kızılay/Ankara
e-mail: kizilca2002@yahoo.com

ÖZET
İnsanların dertlerine deva olan bitkilerin bilgisini bizim topraklarımızda masallar, Lokman Hekim’e, 
ondan da geriye giderek, bitkilerin dilini bilen, yeraltını da, yer üstünü de, hayvanları da, insanları da 
tanıyan, zaten yarısı insan, yarısı yılan olan, Şahmaran’a dayandırır. Eczanelerin simgesinin, bir kase-
nin sapına dolanmış iki yılan olması da, insanların ilaç yapma bilgisini, hayvanları gözlemleyerek ka-
zandığı, ya da, hayvanların etini, kanını, hatta yılanların zehrini deneyerek edindiği çağların bir ha-
tırası mıdır? Yoksa insanlar böylece, bitkileri, taşları, toprakları ve sularıyla, çektikleri acıları gider-
mek için onlara şifa sunan doğaya bir selam mı vermektedir? 

Yılana dönüşen asaların, ölüm ve yaşam dünyası arasında gidip gelen Şahmaran’ın, kış orta-
sında dalları yeşerten tanrı ve tanrıçaların sırrını hiçbir zaman çözemeyeceğiz. Ama bu imgele-
rin kültürlerde bütün canlılığıyla varlığını sürdürmesi, hastalık ve sağlık alanında değişim ve sü-
reklilik konusunu, bir kez daha düşünmemizi anlamlı kılıyor. Modern tıp, empirik gözleme daya-
nan yerel iyileştirme bilgilerini standardize ederek ve bilimsel kanıtlarla güvenilir şekilde kullanı-
ma sokarak, bu bilgileri kapsamakta ve aşmakta mıdır? Yoksa, yerel iyileştirme bilgileri, modern 
tıptan farklı bir paradigmaya, bilgi aktarımı sistemine ve kozmolojiye dayandığından, aslında iyi-
leşme konusuna iki farklı yaklaşım mı söz konusudur? Burada, herkese uygulanabilir, evrensel ve 
standart bilgiye odaklanan bir yaklaşımla, yerel ve bireye, duruma özgü çözümlere odaklanan bir 
yaklaşım mı karşı karşıya gelmektedir? Attarlar ve eczacılar arasındaki gerilim, insanın doğayla 
ve kendi varoluşuyla ilişkisine dair kabul ettiği hakikatler gereği, uzlaşamaz iki farklı bilgi anlayı-
şının bir ürünü olabilir mi? Bu bildiride, modern tıp uzmanlarının: “Neden eczaneler ve modern 
ilaçlar varken, insanlar hala attarlara gidiyor?” sorusunun, tıbbı iyileştirme alanında yegane oto-
rite olarak gören bir bakışı temel alması ve oysa, insanların pratik dünyasında, modern tıp dışın-
da iyileştirme gelenek ve yöntemlerinin de, kendi uzmanları ve bilgi aktarımı kanallarıyla, iş gör-
meye devam etmesi durumu, tarihsel süreciyle birlikte, tartışılacaktır. Bildirinin ana fikri şudur: 
Şifa arayan insanlar, modern tıptan, yerel iyileştirme geleneklerine kadar, sağlık alanında işe yarar 
buldukları tüm yöntemleri bir arada kullanmayı doğallıkla sürdürmekte ve burada bir çelişki gör-
memektedir. Oysa, modern tıp uygulayıcıları ve kurumları, kendi dışındaki tüm şifa yöntemleri-
ni çağdışı olarak yaftalama ve gerektiğinde devlet erkini de devreye sokarak, kullanımdan çıkarma 
çabası güder gibi görünmektedir. Attarlar ve eczacılar arasında, ülkemizde takip edilen süreç, böy-
lesi bir eğilime işaret etmektedir. Bu gerilimin temelinde,modern tıbbın tekel olma iddiasının yanı 
sıra, ve yerel şifa gelenek, yöntem ve sistemlerinin, epistemoloji, kozmoloji ve bilgi aktarımı yön-
temleri açısından farklı olması yatmaktadır. 
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SUMMARY
In our lands, tales base the knowledge of herbal cures to Lokman Hekim, and going back from 
him, to Sahmaran, half snake and half human, who speaks the language of plants, knows the un-
der world and the upper world, and is acquinted both with the world of animals, and the world of 
humans. Maybe, the fact that the symbol of pharmacists consists of two interwinded snakes aro-
und a chalice is a referance to those ages, when humans gained knowledge of healing through ob-
serving animals or through trying out cures using animal flesh, blood and even, the poison of sna-
kes. Or is this a way to pay hommage to nature, which relieves human suffering through its plants, 
stones and waters ?

Maybe we will never solve the mystery of the scepters transforming themselves into snakes, or 
of Sahmaran coming and going from the world of the living to the world of the dead, or of gods 
and goddesses who are able to green the dry trees in the middle of the winter. However, that those 
symbols about life and death are still a vital part of cultures may lead us to rethink the concepts of 
continuity and change in the field of health and illness. Is modern medicine containing and going be-
yond local healing knowledges based on empirical observation, through standardizing and univer-
salizing them? Or, are local healing knowledges based on a different paradigm, cosmology and met-
hods of information transfer other than modern medicine and hence, entirely different in their app-
roaches to matters of health and healing? Are we dealing here with a conflict situation between an 
approach focused on universal, standardized knowledge applicable to everyone, and one focused on 
the local, individual knowledge offering solutions for specific situations? Can the tension between 
herbalists and pharmacists be the product of a clash between antagonistic knowledge systems, an un-
resolvable clash as this tension is based on different truths about the relations between humans and 
nature and about the human existence itself? In this presentation, the question, “why do people still 
go to herbalists even though when modern medicine is available?”, a question often posed by profes-
sionals of modern medicine, will be discussed as being a statement considering modern medicine the 
sole authority in matters of healing. However, people in their daily practices use other healing tradi-
tions, methods and systems without seeing any contradiction in doing so and those traditions, met-
hods and systems continue serving people with their own cadre of experts and channels of knowled-
ge transfer. In this presentation, this authority position claimed by modern medicine and the conf-
rontations based on this claim will be linked to the history of relations between herbalists and phar-
macists in Turkey. The main theme hereby is: People seeking a cure to illness use all available met-
hods of healing without seeing an inconsistency in doing so. But, professionals of modern medicine 
seem to label all healing methods beside the system of modern medicine as “out of age” and try to eli-
minate or at least control them, when needed, through the backing of state institutions. The relations 
between pharmacists and herbalists in Turkey is a concrete example in case to this approach. Besides 
the claim of modern medicine to have a monopoly on matters of health and healing, this tension is 
based on the differences of epistemology, cosmology and methods of knowledge transfer of modern 
medicine and local healing traditions.
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TUNCELİ’DE BİR YEREL iYİLEŞTİRİCİ – MUSTAFA SILİJ

A FOLK HEALER IN TUNCELİ – MUSTAFA SILİJ

Kızılca YÜRÜR,
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adres: İlk Belediye Cad. no 7/2, Tünel, İstanbul. 
E-mail: kizilca2002@yahoo.com

ÖZET
“Mustafa Cerrah” olarak bilinen Mustafa Sılij, Tunceli’nin bir köyünde doğmuş, yaşamı boyunca, 
Tunceli dışında bir ile gitmemiştir. Ancak, 1942’de, 65 yaşlarında öldüğünde, bölgenin en başarılı 
cerrahı olarak ünü, efsane boyutlarına ulaşmıştı. Karaciğer hastalıklarından, kemik kırıklarına, mer-
mi yaralarından, verem vakalarına kadar, hastalarının ihtiyaç duyduğu her hizmeti veriyor, zor do-
ğumlara da giriyor, gerektiğinde sünnet dahi yapıyordu. Mesleğini babasından öğrenen Mustafa Sı-
lij, Munzur dağlarındaki endemik otları araştırmaya gelen bir Amerikalı doktor ekibine 6 ay rehber-
lik etmiş, bu esnada onlardan modern tıp aletlerini kullanmayı öğrenmişti. Öğrenme becerisi ve ilgi-
sinden etkilenen ekip, giderken alet ve ilaç sandıklarını, henüz 17 yaşındaki bu yerel iyileştiriciye he-
diye etmişti. Yerel iyileştirme bilgisiyle modern tıp bilgisinin buluşmasının ilginç bir örneğini sunan 
Mustafa Sılij’in mesleki hikayesi, bu bildiride, bu efsanevi karakter hakkında anlatılan zengin öykü 
repertuarına dayanılarak sunulacaktır.  

SUMMARY
Mustafa Sılij, also known as “Mustafa the Surgeon”, was born in a village in Tunceli and never traveled 
abroad. However, when he died in 1942 at the age of 65, his fame as the most accomplished surgeon 
in the district was already legendary. From liver diseases to bone fractures, from bullet wounds to 
tuberculosis, he served his patients through all of their health troubles, even attending difficult births 
and circumcising boys when needed. He was trained in his profession by his father. While in his 17’s, 
he worked as a guide during  6 months for a group of American doctors looking for endemic plant 
species in the Munzur mountains. Meanwhile, he learned to use the tools of modern medicine. The 
group was so impressed by his medical talents and his enthusiasm that they left their medical chest 
behind for his use. The story of Mustafa Sılij’s professional life, that provides an interesting example 
of the encounter between modern medicine and local healing knowledge, will be presented based on 
the rich oral repertoire available about this legendary character.



- 182 -

NATURE OF BOGOMILISM AND THE INFLUENCE OF THE CONCEPTS OF HE-
ALTH ON THE DOMESTIC LIFE CULTURE OF THE POPULATION 

N. ZAPRYANOV - V. MIHAYLOVA-ALAKIDI - M. LYOCHKOVA
Faculty of Public Health, Medical University, Plovdiv – Bulgaria
e-mail: vanina.delfi@abv.bg

SUMMARY
Bogomilism originated on Bulgarian grounds during the second half of the tenth century. Its occur-
rence was facilitated mainly by the transfer of Paulicianisn– a social movement of ant-feudal charac-
ter, which occurred in the end of the seventh century in Byzantine Armenia. By rejecting the Chris-
tian attributes /such as the cross, the icons and the Holy Relics/, the Bogomils openly opposed to re-
ligious mysticism quite widely spread during the Middle Ages.

In the philosophically-religious dualistic views of the Bogomils arguments based on common 
sense were manifested. Thus, in a number of cases the concept of the healing power of herbs is obvi-
ous. In people’s everyday life the Bogomils recommended the use of extremely moderate, predomi-
nantly vegetable food; the consumption of meat and wine was strictly forbidden.

Bogomilism, which was in its nature a social heresy, had a positive impact on certain aspects of 
spiritual and health culture of the population in our lands.
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ANTİK ÇAĞIN ÖNEMLİ BİR SAĞLIK MERKEZİ BERGAMA ASKLEPYONU

AN IMPORTANT HEALTH CENTER OF ANCIENT WORLD 
ASKLEPION OF BERGAMA

Banu AKGÜN1, Emre Özgür BULDUK2

Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar 
Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
e-mail:ozgurem@hotmail.com

ÖZET
Bergama’da (Pergamon) bulunan Asklepyon Mabedi Antik Çağ’ın en önemli sağlık merkeziydi. Mi-
tolojiye göre sağlık tanrısı olan Asklepyon, hastaları iyileştirme ve ölüleri diriltme gücüne sahiptir. 
Bergamalı Ünlü Hekim Galen, eserinde Asklepyon Mabedi’nden övgüyle bahsetmiştir. Uzun zaman 
önemini koruyan bu sağlık merkezi Hristiyanlığın kabulü ile kiliseye çevrilmiş ve zamanla önemi-
ni kaybetmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bergama, Asklepyon, Sağlık, Antik Çağ, Tedavi.

SUMMARY
Asklepion is the god of health and medicine in the Ancient World. On the behalf of Asklepion, a 
temple was built in Bergama (Pergamon). In this temple people were being treated. A famous physi-
cian Galen mentioned this temple with praise in his work. After the acceptance of Christianity, the 
temple was converted to a church and with time the importance of this place was forgotten.

Key Words: Bergama, Asklepion, Health, Ancient World, Treatment.
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ADANA’DA İKİNCİ KUŞAK BİR HALK HEKİMLİĞİ VE GELENEKSEL 
EBELİK UYGULAYICISI

A SECOND GENERATION FOLK MEDICINE AND TRADITIONAL MIDWIFERY 
PRACTITIONER IN ADANA

Sultan ALAN - Melike ÖZTÜRK - Şule GÖKYILDIZ
Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Adana - Türkiye 
e-mail:tasalan@cu.edu.tr

ÖZET
Bu bildiri çerçevesinde Adana’da bir dağ köyünde yaşayan, halen 85-90 yaşlarında bulunan, okurya-
zar olmayan ve annesinden öğrendiği şekilde halk hekimliği ve geleneksel ebelik uygulamaları yapan 
bir kadının tanıtımı yapılmıştır. Söz konusu uygulamalar genel olarak değerlendirildiğinde, bitkisel 
drog kullanımı ve el temasıyla uygulanan tedavi edici manevralar şeklinde ampirik karakter taşıyan-
ların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bununla birlikte uygulayıcı özellikle tanı koymaya yönelik de-
ğerlendirmelerinde spekülatif bir yaklaşım sergilemektedir. Çevresi tarafından Allah vergisi bir yete-
neğe sahip olduğuna inalılmakla birlikte kendisinin bu yönde bir iddiası bulunmamaktadır. Ondan 
yarar umanlar arasında, yakın çevredekilerin yanı sıra uzak mesafeden gelenler ve eğitimsiz kişilerin 
yanı sıra eğitimli olanlar da yer almaktadır. 

SUMMARY
This paper is a presentation of an 85-90 years old, illiterate, hillbilly woman who practice folk 
medicine and traditional midwifery as she had learned from her mother. She mostly uses empiri-
cal applications like herbal drugs therapeutic manipulations. However she also makes diagnostic 
speculations particularly in gynecological cases. People believe that she has a gift from god but she 
never implies that. Her patients come from far and near distances, some of them are illiterate and 
other ones are well educated.
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ATAMAN KLİNİĞİ

ATAMAN CLINIC

Ahmet DOĞAN ATAMAN  
Kanlıca Hekimler sitesi no:45 34810 İstanbul
e-mail: drataman@hotmail.com 

ÖZET
Kuruluşundan günümüze kadar dünyanın en üst kültür düzeylerini katmanlaştırarak, bu zenginliği 
dolaysız bir estetik ile sunan bir şehirdir İstanbul. Asırlarca bayındır hale bürünen bu eşsiz şehir sos-
yal zenginliği ve baş döndürücü güzelliği içinde köklü bir tarihe sahiptir. Bu tarih aslında İstanbul’un 
sakinlerinin de tarihidir

Bu posterde birinci ulusal dönem mimarisinin örneklerinden biri olan Ataman Kliniği inceleni-
yor. İstanbul’un Şişli ilçesinde Dr. Şevket Bey sok 5 numarada yer alır ve bu yapıtın inşa tarihi cum-
huriyetimizin kuruluş yılına aittir.

Milli akımın İstanbul’daki en dikkat çekici ürünlerinden biri olan yapı aslında geniş programlı 
ve üç katlı bir aile evi olarak inşa edilmiş; konak İngilizler tarafından İtalyan mimara yaptırılıp, kırk 
sene kullanıldıktan sonra Sadıkoğlu Ailesi’ne satılmıştır. Aile binaya daha sonra kendi adını vermiş-
tir. 

Bina daha sonra Pakize Tarzi tarafından özel bir hastaneye çevrilmiş ve 1988 yılına kadar hasta-
ne olarak kullanılmıştır.

SUMMARY
Since its foundation, the cultural level of the top of the world’s most stratified, the wealth of Istan-
bul is a city that offers a direct aesthetics. Be flourishing for centuries wrapped in the beauty of this 
unique city and dizzying social wealth has a long history. This date is actually the history of the in-
habitants of Istanbul. 

In this poster we studied “Ataman Clinic”, which is one of the first examples of the national archi-
tecture period. It is located in Şişli, district of Istanbul, on Dr. Şevket Bey Street Nr.5 and the date of 
that construction is about the foundation of Turkish Republic.

One of the most remarkable products of the national movement in Istanbul has large three floors. 
The building originally built as a family house. The mansion was built by Italian architect for the 
British people. After using forty years of the British family the mansion sold to Sadıkoğlu family. 
Sadıkoğlu’s gave that house their name.

The building is converted to a private hospital by Pakize İ. Tarzi and was used as a hospital until 
1988.
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PULMONER DOLAŞIMI İLK KEŞFEDEN HEKİM- İBN NEFİS

FIRST DISCOVERER OF THE PULMONARY CIRCULATION IBN AL-NAFIS

Emre Özgür BULDUK1, Sıdıka BULDUK2

1Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü
2.Gazi Üniversitesi Beslenme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
e-mail: ozgurem@hotmail.com

ÖZET
Tarihte pulmoner dolaşımı ilk keşfeden kişi on üçüncü yüzyılda yaşamış ünlü bir bilim adamı olan 
Ibn-Nefis’tir. O devirde doğru olduğuna inanılan Galen’in pulmoner dolaşımla ilgili teorisine kar-
şı çıkmış ve pulmoner dolaşımı ilk kez doğru biçimde açıklamıştır. Batılı yazarlar pulmoner dolaşı-
mı keşfeden kişi olarak Michael Servetus’u ön plana çıkarmışlardır. Ancak bu onur Ibn-Nefis’e aittir.

Anahtar Kelimeler: Ibn-Nefis, Pulmoner Dolaşım, Kalp, Fizyoloji.

SUMMARY
The pulmonary circulation was discovered in the thirteenth century by a famous scientist called Ibn 
al-Nafis. During that time it is believed that pulmonary circulation theory of Galen was right. Ibn 
al-Nafis was the first person who challenged the theory of Galen. However according to the western 
writers, pulmonary circulation was discovered by Michael Servetus. But this honor belongs to Ibn 
al-Nafıs.

Key Words: Ibn al-Nafis, Pulmonary Circulation, Heart, Physiology.
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ÜLKEMİZDEKİ MESLEK HASTALIKLARI HASTANELERİ

OCCUPATIONAL DISEASES HOSPITALS IN TURKEY 

* İnci HOT, ** Elif VATANOĞLU LUTZ
*İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı-İstanbul.
e-mail:incihot@yahoo.com
**Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı-İstanbul.
e-mail: drvatanoglu@yahoo.com

ÖZET
Ülkemizde 1865 yılında yayınlanan Dilaver Paşa nizamnamesi ile çalışma koşullarının düzenlenme-
si hedeflenmiştir. 1930 yılında yayımlanan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çalışma hayatına güvenlik ve 
sağlık ile ilgili düzenlemeler getirmiştir. 1945 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu iş kazaları ve meslek 
hastalığı primi toplayarak sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu 1949 yı-
lında İstanbul Nişantaşı Hastanesini kurmuştur. 

Zonguldak Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi 1939 yılında Türkiye Taş Kö-
mürleri Kurumuna bağlı olarak  “Amele Birliği Hastanesi” adı altında genel sağlık hizmeti sunmak 
üzere planlanmış ve hizmete açılmıştır. 1977 yılında Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmiştir. 
1990 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunca Zonguldak- Bartın- Karabük sigortalılarının maden to-
zuna bağlı meslek hastalıkları yönünden değerlendirilme yetkisi de hastaneye verilmiştir. 1995 yılın-
da Sosyal Sigortalar Kurumu Zonguldak Hastanesinden  ayrılarak “ Sosyal Sigortalar Kurumu Zon-
guldak Göğüs ve Meslek Hastalıkları” adı altında faaliyetini sürdürmüştür. 

Ankara ve İstanbul illerinde 1978 yılında iki meslek hastanesi kurulmuştur. Ülkemizde bazı ilk-
lere imza atan bu hastanelerin kurulmasıyla saptanan meslek hastalığı sayısı ve çeşitliliğinde de ar-
tış yaşanmıştır.

SUMMARY
With the Dilaver Paşa Guideline published in 1865 in Turkey,it was aimed to regulate the working 
conditions. Also, General Public Law (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu) which was put into force in 1930 
brought some othe regulations about safety and health at work places. In 1945, Social Insurance As-
sociation (Sosyal Sigortalar Kurumu) started to collect premium money for occupational accidents 
and diseases in order to provide social insurance. Social Insurance Association founded İstanbul Ni-
şantaşı Hospital in 1949.

Zonguldak Uzunmehmet Cardiovascular and Occupational Diseases Hospital was opened in 
1939 with also another name called ‘Workers’ Unification Hospital’ to serve general healthcare servi-
ces and it was directly related to Turkey Hard Coal Association. This hospital was assigned to Social 
Insurance Association in 1977. In 1990, the authority to evaluate the occupational diseases of the in-
sured workers in Zonguldak- Bartın- Karabük caused by metal powder are also given to this hospi-
tal by Social Insurance Association. In 1995,this hospital separated from Social Insurance Associati-
on and continued its  services under the name ‘Social Insurance Association Zonguldak Cardiovas-
cular and Occupational Diseases Hospital.

In the cities of Ankara and İstanbul, there are two occupational hospitals founded in 1978. After 
the foundation of these hospitals with their innovative applications, there has been an increase in our 
country in the detection of number and variety of occupational diseases.
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IATROCHEMISTRY - FROM ANCIENT TO MODERN
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Arş. Gör. Dr.
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ÖZET
İlk çağ uygarlıklarından günümüze değin, çok çeşitli inanç ve düşünce akımlarının etkisiyle, hem 
teori ve hem de uygulama alanında bazı yönleriyle birbirinden farklı özelliklere sahip değişik teda-
vi anlayışları olduğu görülmektedir. Bunlardan biri de yaygın olarak doğadan elde edilen inorga-
nik maddelerin ampirik tıbbın gelişimine önemli derecede katkı yapacak şekilde kullanılmasını ifa-
de eden iatrokimyadır.

En eski uygarlıklarda bakır ve demir gibi doğada çokça bulunan metaller ve bunların alaşımları 
birçok alanda insanların yaşamında önemli yer tutarken; sonraki dönemlerde de kimya ve simya uy-
gulamaları ve Madde Teorisi gibi felsefî kuramlar sayesinde farklı metal bileşikleri ile tuzlar gibi çok 
çeşitli inorganik maddeler çok çeşitli amaçlarla kullanılır olmuştur.

Bu bağlamda; eski Mısır’da göz inflamasyonlarında zengar (bakır asetat), göz taşı (bakır sülfat) 
ve toz haline getirilmiş bakır kullanılmış, ayrıca Antik Dönem Çin ve Hint tıbbında felsefi bir anla-
yışa dayanarak değişik hastalıklarda tedavi amacıyla çeşitli metal tuzları kullanılmıştır. Sonraki asır-
larda ise, özellikle İslam Uygarlığı’nda Hint Uygarlığı gibi eski uygarlıklardan beslenen Cabir b. Hay-
yan, Râzî ve Bîrûnî gibi dönemin önde gelen ilim adamlarının çalışmaları sayesinde simya ve kim-
ya uygulamalarının zenginleşmesi ile yeni bileşikler keşfedilmiş, Rönesans dönemi ve sonrasında da 
Paracelsus, Von Helmont, Croll ve diğerlerinin çalışmaları sayesinde de kimyasal ilaçlar büyük önem 
kazanmıştır.

Bu süre zarfında bitkisel ilaçlara ve diyetin düzenlenmesi ve koruyucu tedbirlerin alınmasına 
daha büyük önem atfedildiği bilinmekle beraber, Hacı Paşa gibi daha sonraki Türk hekimlerinin de 
eserlerinde çeşitli vesilelerle kimyasal ilaçlara yer verdikleri bilinmektedir.

Bu çalışmada, antik çağlardan itibaren 18. yüzyıla kadarki dönemde başlıca ilaç kimyası alanın-
daki gelişmelerin ve Türk Tıp ve Eczacılık Tarihi açısından önemli noktaların vurgulanması amaç-
lanmıştır. 

SUMMARY
By stream of various beliefs and thoughts, different approaches of treatment which have distinct 
features in both theoretical and practical sites, has been observed from early era to modern. Among 
these, iatrochemistry which is referred to using inorganic substances commonly obtained from na-
ture by progressing empiric medicine. 

In oldest civilizations, metals which was abundant in nature such as copper and iron, and metal 
alloys were quite important in human lives; whereas, by means of practice chemistry and alchemy, 
and philosophical theories such as Theory of Substance, variety of inorganic substances (e.g. metal 
alloys and salts) were used for miscellaneous purposes.
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In this context; copper acetate (verdigris), copper sulfate (blue vitriol) and powder of copper were 
used in Ancient Egypt, also a lot of metal salts were utilized with basing on a philosophical approach 
of treatment in Ancient China and India. In following centuries, particularly in Civilization of Islam, 
with studies of eminent scientists such as Cabir b. Hayyan, Râzî and Bîrûnî who were nourished 
by old civilizations like Indian, chemistry and alchemy were enriched and novel compounds were 
discovered. In Renaissance and following decades by studies of Paracelsus, Von Helmont, Croll and 
others chemical medicine acquired an important role.

During this period, it has been known that herbal medicine, rearrangement of diet and hygiene 
had great importance; however, chemical medicine was mentioned in Hacı Paşa and following Turk-
ish physicians’ works.

In this study, it was aimed to emphasize main progression of chemical medicine from ancient 
times to 18th century and important points of iatrochemistry according to History of Turkish Medi-
cine and Pharmacy. 
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ÖZET
Cundişapur Tıp Okulu, antik dönemin sonunda şehrin en iyi bilinen okulu ve Sasani İmparatorluğu’nun 
bilim merkezi olmuştur. İçerisinde klasik Yunan felsefesini, Hint kültürü ve İran gelenekleri ile bir-
leştirmiştir. Tıp, felsefe, teoloji ve pozitif bilimlerde eğitim verilmiştir. Bilimsel çalışma ve araştırma 
yapmak için İran, Yunanistan, Suriye, Arabistan ve Hindistan’dan gelen öğrenci ve doktorları ile koz-
mopolit bir yapı oluşturmuştur. 

Cundişapur Tıp Okulu müslüman egemenliğindeki dönemde de antik dünyanın en önemli tıp 
merkezi olmuştur. Yunan tıp kitapları Nasturi doktorlar tarafından Süryanice ve Arapça’ya çevrilmiş-
tir. Peygamber’in doktoru Haris bin Kelede Cundişapur’da tıp eğitimini almıştır.

13.yüzyılın sonlarına doğru Bağdat’ın tıp merkezi olması nedeniyle şöhretini kaybetmiştir.
Bu çalışmanın amacı Cundişapur Tıp Okulu’nun tıp bilimine katkılarını araştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Cundişapur Okulu, İslam tıbbı, tıp eğitimi

SUMMARY
Jundishapur was a well-known school of learning in the city of Jundishapur during late antiquity, the 
science center of Sassanid Empire.

It combined within itself classical Grek philosophy, Indian culture and Persian traditions. It 
presented education in medicine, philosophy,theology and positive sciences. It was a cosmopolitan 
school, physician and scholars from Persia, Greece, Syria,Arabia and India conducted studies and  
scientific research there.

At the time of the Islamic conquests, the Jundishapur was regarded as the most important medi-
cal center of the ancient world. Medical books including Grek tests were translated into Syriac or 
Arabic by the Nestorian physicians.

Harith bin Kelede, the Prophet Mohammed’s physician, trained at Jundishapur.
By the thirteenth century as a result of the transfer of medical center to Baghdad, it lost it’s fame.
The aim of this study was to investigate contribution of Jundishapur School to medical science.

Key words: Jundishapur School, Islamic medicine, medical education
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ÖZET
Batı dillerinde adı Alberuni veya Aliboron olarak geçen Ebu’l-Reyhan Muhammed b. Ahmedü’l-
Beyrunî el-Hazrezmî, sadece Türk ve İslam dünyasının değil, Batı’nın da en büyük bilim adamların-
dan biri olarak bilinmektedir. 973 tarihinde Harezm’in başkenti olan Kes (bugünkü adı Şah Abbas 
Veli) şehrinde doğmuştur. 1051 yılında Gazne’de ölmüştür. 

Yaşadığı çağa damgasını vurarak “Biruni Asrı” denmesine sebep olan bilgin, Arapça, Farsça, İb-
ranice, Rumca, Süryanice, Yunanca ve Çinçe gibi birçok lisanı bilmekteydi. Beyrunî yaşamı boyun-
ca matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya, tıp, eczacılık, tarih, coğrafya, filoloji, etnoloji, jeo-
loji, dinler ve mezhepler tarihi ve sözlük bilimi gibi 30 kadar bilim dalında çalışmalar yapmış ve bu 
alanlarda eserler vermiştir.

Beyrunî’nin eserlerinin sayısı yüz seksen civarındadır. Yetmiş adet astronomi ve yirmi adet de 
matematik kitabı bulunmaktadır. Tıp, biyoloji, madenler, hayvanlar ve yararlı bitkiler üzerinde bir di-
zin oluşturmuştur. Ancak bu eserlerden sadece yirmi yedisi günümüze kadar gelebilmiştir. Birûni’nin 
eserleri arasında en çok bilinenleri “EI-Asâr’il-Bâkiye an’il-Kurûni’I-Hâli-ye, EI-Kanûn’ül-Mes’ûdî, 
Kitab’üt-Tahkîk Mâ li’I-Hind, Tahdîd’ü Nihâyeti’l-Emâkin li Tashîh-i Mesâfet’il-Mesâkin, Kitabü’I-
Cemâhir fî Ma’rifet-i Cevâ-hir, Kitabü’t-Tefhim fî Evâili Sıbaâti’t-Tencim, Kitâbü’s-Saydele fî’t-Tıp”dır. 
Batı’nın Birûni’yle ilgisi 1870’lerde başlamış ve bu tarihten sonra yapıtlarından bazılarının tamamı 
veya bir kısmı Almanca ve İngilizceye çevrilmiştir. 

Beyrunî hastalıkların tedavisi konusunda değerli bir uzman olup Yunan ve Hint tıbbını in-
celemiştir. Tıp ve eczacılıkla ilgili son yapıtı olan “Kitâbü’s-Saydele fî Tıp”ı 1050’de yazmıştır. Bu 
eserinde üç bin kadar bitkinin hangi hastalıklarda ve ne şekilde kullanılacağından, ayrıca ilaç-
ların yan etkilerinden bahsetmiştir. İlaçların yanında o bitkinin Arapça, Farsça, Yunanca, Sans-
krit ve Türkçe gibi başka dillerdeki adlarını vermiştir. Beyrunî bu eserinde eczacılıkla hekimli-
ğin sınırlarını kesin bir şekilde belirlemiş ve eczacının tanımını yapmıştır. Bu eser 1229 yılında 
Fergana’lı Ebu Bekir Ali el-Kasanî tarafından Farsçaya çevrilmiştir. Bu çevirinin bir nüshası Ma-
nisa İl Halk Kütüphanesi 1789 numarada kayıtlı bulunmaktadır. Eserin 1927 yılında Dr. İbrahim 
Gazanfer tarafından yazılmış Arapça bir nüshası ise Bursa’da Kurşunlu Camii tıp kitapları ara-
sında bulunmuştur. 

Bu çalışmada Beyrunî’nin eczacılık açısından önemi belirlenerek, eseri Kitâbü’s-Saydele fî’t Tıp 
sistematik olarak incelenecek ve bazı reçete örnekleri verilerek konu her yönüyle tartışılacaktır.



- 194 -

SUMMARY
Abu al-Reyhan Muhammed b. Ahmad al-Beyruni al-Khwarezmi who is known as Alberuni or Ali-
boron in the European languages is an important scientist not only in the Islamic World but also in 
Europe. He was born in Kes in Khwarezm in 973 and died in Gazne in 1051.

Beyruni was so well-known a scientist that George Sarton named the century he lived in, that is 
the 11th century, after his name. Beyruni was a poli-lingual scientist; he knew Arabic, Persian, Greek, 
Hebrew, Syrian and Hindi. He was interested in a variety of sciences such as mathematics, astronomy, 
geometry, physics, chemistry, medicine, pharmacy, history, geography, philology, ethnology, reli-
gions, lexicography as well as some other scientific branches and produced works on those subjects.

Beyruni wrote around 180 works in total; out of which there were 70 works on astronomy and 20 
on mathematics. He prepared an important index on medicine, biology, metals, animals and herbal 
cures. Unfortunately, only 27 of those books reached our time. Among his well known works are 
al-Asar al-Bakiyye an al-Kuruni al-Haliya, el-Kanun al-Mes’udi, Kitab al-Tahkik ma li’lHind, Tahdidü 
Nihayet al-Emakin, Kitab al-Cemahir fi al-Marifet al-Cevahir, Nihayet al-Emakin li Tashih-I Mesafet 
al-Mesakin, Kitab al-Saydana fi al-Tıbb. The Western world began to be interested in Beyruni’s works 
after 1870 and some of his works were fully or partly translated into German and English.

Beyruni who was a distinguished expert with specialties in the treatment of diseases was interest-
ed in and studied Ancient Greek and Indian medicine. He was also interested in pharmacy and wrote 
his final work on pharmacy and medicine, titled Saydana, in 1050. In this work, he gave information 
about how the drugs should have been used, the methods of their preparations, their medical usages 
and side effects. As he explained each of the drugs, he gave their names in other languages such as 
in Greek, Persian, Hindi, Arabic and Turkish. Beyruni draw the distinction between pharmacy and 
medicine in the work above and described pharmacy in detail. The work mentioned was translated 
from Arabic into Persian in 1229 by Abu Bakr Ali al-Kasani of Fergana. It is currently kept in Manisa 
Municipal Library with the entry number 1789. One of the valuable Arabic versions of al-Saydana 
written by Dr. Ibrahim Gazanfer in 1927 is found in Bursa Kurshunlu Mosque among the collection 
of medical works.  

In this paper, we will provide a systematic analysis of Beyruni’s work, Kitab al-Saydana, from the 
point of view of the importance of the work and its writer in pharmacy and will discuss the subject 
in all its aspects with some of the recipes from the book.
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SUMMARY
Objective. This study is focused on an innovative approach to the numerical assessment of gluteal tu-
berosity through 3D visualization and its use as sex discriminant. Methods. The study was based on 
an aggregate of 40 right femora, male and female in equal proportion. The surface of tuberositas glu-
tea femoris is captured in a 3D image, using a Hand-held Laser Scanner (FastSCAN). Afterwards, 
the assessment contains two ways. Firstly, the result is a 3D shape comprising two tetrahedrons with 
common base. Therefore, the volume of the roughness is approximately equal to the total of the vo-
lumes of these two tetrahedrons (volume). Secondly, several points /markers/ are placed on the sur-
face of the roughness of the 3D image. After that we create two-dimensional shape which is a functi-
on of the three-dimensional one. The area of the formed shape is measured (area) as well as its gre-
atest  elevation (elevation). The results were processed with SPSS 17.0 using Discriminant Function 
Analysis. Results. If the predictors (volume, area and elevation) are included in the model, than the 
percentage of cases classified correctly is 92,5 %. Conclusion. This score coincides with world results 
based on various anthropometric indices of the femur.
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SUMMARY
The public health approach aims to provide the maximum benefit for the largest number of people. 
It is not focused on individuals themselves but on the entire population providing safety and better 
care. This interdisciplinary population-based approach considers violence as the outcome of multip-
le risk factors and causes, rather than being the result of any single factor.

Violence is a serious threat for victims’ health; it has impact to their physical and emotional well-
being in the short- and long-term. Health professionals have a special role and responsibility to help 
and identify symptomsof violence. They are in a good position to recognise victims of abuse and sup-
port those who experience domestic violence. Moreover, confidentially required from health profes-
sionals is a perect basis for victims to discuss their problem which directly reflectstheir physical and 
mental health.

The failure of health professionals to identify violence and offer appropriate support can be a sig-
nificant problem. Different guidelines have been developed for assessing domestic violence, especi-
ally in health settings.

Series of trainings has been organized, intended to respond to the teachers’ training needs in the 
field of social and health care sciences, at vocational and higher education levels, on domestic vio-
lence issue.

A Teaching Guidebook has been designed to provide teachers with comprehensive knowledge 
and facts about this sensitive issue – domestic violence. This Guidebook is intended to teachers in 
helping them to teach and tutor health professionals to identify, support and assist abused women. In 
addition to the Teachers’ Guidebook a small Handbook for Teachers has been written. It aims to give 
detailed information and deepen some essential theoretical issues.
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SUMMARY
One of the main principles and priorities laid down in National Health Strategy of Bulgaria is provid-
ing accessible and adequate health care.

The GP was the first free contact of the patient with the health system. He is the main figure in 
primary care that provides continuous, high quality and adequate care of peoples health needs and 
decides 80-90% of the patients health problems and coordinate access to other levels of the health 
system.

This study reveals and analyzes the opinions of patients regarding access to their personal physi-
cians. Respondents were anonymous 671 patients from across the country in February and March 
2012. to discuss issues related to the waiting time to the cabinet for review, Dimensions of consumer 
fee as a barrier to visiting GPs, physical access to the office and ways of providing 24-hour patient 
care. This study reveals and analyzes the opinions of patients regarding access to their personal physi-
cians. The 671 anonymous patients are surveyed from across the country for the February and March 
2012. The issues related to the waiting time to the cabinet for review, size of consumer fee as a barrier 
of visit to GPs, physical access to the office and ways of providing 24-hour patient care are discussed. 
The results show that 39.3% of respondents to the study patients waiting for their doctor more than 
20 minutes, and for nearly a quarter / 24.8% / value of consumer fee is large and is an obstacle to 
visit the GP. According to 37.6% of the patients there aren’t conditions for access to the office of their 
personal physician for people with physical disabilities and mothers with child strollers, and 21.6% 
are of the opinion that there is no possibility to stop the car near the doctor’s office. The largest part 
/ 39.9% / of patients receiving 24-hour care from their general practitioner with reference to the 
medical center with which the GP has contracted for the night, weekends and holidays. The results 
highlight some of the major problems in accessing the GPs by the patients opinion..

Key Words: Access, GP, Patient
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İzzeddin Şadan İstanbul Tıp Fakültesinden 1925 yılında mezun olmuştur. Toptaşı ve Bakırköy Bi-
marhanelerinde mecburi hizmet yaptıktan sonra 1927 yılında psikiyatri ihtisası için Fransa’ya git-
miştir.

1930 yılında Fransa’dan İstanbul’a döner. Gazi Terbiye Enstitüsü’nde öğretmen, Erzurum ve Zon-
guldak Nümune Hastanelerinde uzman hekim, Ege Üniversitesinde memur, İstanbul Müzeler ve Kü-
tüphaneler Müdürlüğünde hekim olarak çalışır. Hiç evlenmez. Darülaceze’de yaşama veda eder.

İzzeddin Şadan Bilinen ilk Türk psikanalisttir. Freud’ile yazışmış, Imago’da bir makalesi yayınlan-
mıştır.  Sözkonusu makalede adı İzeddin diye yazıldığı için İzeddin Şadan olarak da bilinir.

Dr. İzzeddin Şadan aynı zamanda bir yazar ve çevirmendir. Birsam-ı Saadet adlı bir eseri Delili-
ğin Psikolojisi (Bernard Hart) ve Psikanaliz (Ernest Jones) adlı iki çeviri kitabı mevcuttur. Çeşitli ga-
zete ve dergilerde yayınladığı yazıları ve hatıratı kitaplaşmamıştır. 

İlginç bir insan olması hasebiyle İzzeddin Şadan’ın adına çeşitli tıbbi ve edebi kitaplarda rastla-
mak mümkündür. İzzeddin Şadan ilk olarak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitü-
sü adlı romanında Dr. Ramiz olarak karşımıza çıkar. Mehmed Niyazi’nin Dahiler ve Deliler adlı ro-
manının kahramanlarından biri de İzeddin Şadan dır. İzeddin Şadan Hilmi Yavuz’un Kuyu ve Fehmi 
K.’nın Acayip Serüvenleri adlı anlatılarının da önemli karakterlerindendir. 

Sonuç olarak, İzzeddin Şadan yaşadığı dönemin ünlü tıbbi figürlerinden biridir, bazı yazar ve ro-
mancılar ilginç ve renkli karakterinden etkilenmiş ve onu roman ve öykülerinde ana karakterlerden 
biri olarak kullanmıştır.

Anahtar Sözcükler: İzzeddin Şadan, Türk edebiyatı, psikonalist, roman, anlatı

SUMMARY
İzzeddin Şadan graduated from İstanbul Medical School in 1925. After his conscription at Mental 
Hospitals of Toptaşi and Bakırköy, İzzeddin Şadan went to France for psychiatry education in 1927.

He returned to İstanbul in 1930 and worked as a teacher at Gazi Terbiye Enstitüsü, as a psychiat-
rist at Erzurum Numune Hospital and Zonguldak Numune Hospital, as an officer at Ege Üniversite-
si and a physician at İstanbul Müzeler ve Kütüphaneler Müdürlüğü. İzzeddin Şadan has not married 
during his life and died in Darülaceze. 

He is known as the first Turkish psychoanalist. He corresponded with Sigmund Freud. One of his 
studies was published in Imago, a scientific journal published by Freud. He is also known İzeddin Şa-
dan because of his name was written as İzeddin in that article.

İzzeddin Şadan was also a writter and translater. He wrote a book Birsam-ı Saadet (Illusion of 
Happiness) about psychology of nationality and translated two books: The Psychology of Insanity of 
Bernard Hart and Psycho-Analysis of Ernest Jones. He wrote a lot of articles in some newspapers and 
journals. Those articles and his memories were not collected in a book.
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It is possible to meet the name of İzzeddin Şadan in some medical and literary books because of 
his interesting personality. At first, İzzeddin Şadan appeared as Dr. Ramiz in Saatleri Ayarlama Ens-
titüsü of Ahmet Hamdi Tanpınar. İzzeddin Şadan is also one of the central figures of Dahiler ve De-
liler of Mehmed Niyazi. At the same time he is from the important characters of Hilmi Yavuz’s nar-
rations; Kuyu and Fehmi K’nın Acayip Serüvenleri.

In conclusion, İzzeddin Şadan was a famoust medical figure of his ago and many novelist and 
writers influenced by his interesting and colorful character and also used him as one of the central fi-
gures in their novels and stories.

Key Words:: İzzeddin Şadan, Türkish Literature, psychoanalist, novel, narration
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ÖZET
Bu çalışmada Türkiye’ deki etik kurullar hakkında bilgi verilerek etik kurulların esasları çerçevesin-
de eczacı gereksinimi olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.

Tıbbi uygulamalar beraberinde etik sorunlar getirmiş ve bu sorunlara çözüm arayışına gidilmiş-
tir. Dünyada etik kurullar da ortaya çıkan bu etik problemleri çözmek için kurulmuşlardır.

Türkiye’ de etik kurullar ilk defa 1986’ da Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Hacettepe Üniversi-
tesi bünyesinde kurulmuştur. İlerleyen yıllarda etik kurulları standardize etmek amacıyla pek çok yö-
netmelik yayımlanmış, her yönetmelikte dünya standartları yakalanmaya çalışılmıştır.

Klinik araştırmalar hakkında son yönetmelik Resmi Gazete’nin 19 Ağustos 2011 tarihinde 28030 
sayısı ile yayımlanmıştır. Bu yönetmelikle etik kurulların işleyişleri, oluşumları, görevleri, üyeleri gibi 
pek çok konu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Çalışmanın materyallerini, çalışmayı yürüttüğümüz süre boyunca (19.08.2011-30.03.2012) ku-
rulmuş 52 adet etik kurula uygulanan anket formları oluşturmaktadır.

Çalışma sonuçlarına göre 52 adet etik kurul içerisinde 780 üyenin 30’ u eczacıdır. Eczacılarımız 
farklı uzmanlık alanlarında faaliyet göstermektedirler. Eczacılarımızın 4’ü farmakoloji, 3’ü analitik 
kimya, 3’ü farmasötik teknoloji, 3’ü biyofarmasötik ve farmakokinetik, 2’si farmasötik kimya, 2’si kli-
nik eczacılık, 1’ i farmasötik biyoteknoloji, 1’i ise farmasötik mikrobiyoloji alanında uzmandır.

Anketimize katılan 13 etik kuruldan 11’i klinik araştırmalar etik kurulu, 2’ si ise Biyoyararlanım- 
biyoeşdeğerlik araştırmaları etik kuruludur. 

Çalışma sonuçlarına göre, etik kurullarda özellikle farmakognozi, klinik eczacılık, toksikoloji ve 
serbest eczacılık alanlarında uzmanlaşmış bir eczacı üyeye gereksinim duyulmaktadır. 

SUMMARY
In this study, it is intended to search the ethic committees in Turkey and responsibilities of pharma-
cies in ethic committees. Moreover, it is tried to identify principles of ethics committees and need 
for pharmacist.

Ethic committees were established in order to solve ethical issues and a necessity of seeking solu-
tions to these issues comes up. 

Initially, ethic committees were established at Gulhane Military Academy and Hacettepe Univer-
sity in 1986. In the following years, with the aim of standardizing the ethic committees, a lot of regu-
lations were published and it was tried to reach the global standards for each regulations.

The last regulations about clinical trials was published by Official Journal No 28030 of 19 August 
2011. With this regulations, a lot of issues as operation, formation, responsibilities and members of 
ethic committees were clarified.

Survey that are applied to 52 ethics commitees form the materials of this study.
According our research, in these 52 ethic committees 30 of 780 members are pharmacists. The-
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se pharmacists are active in different areas of expertise: 4 of them are in pharmacology, 3 of them are 
in anelytical chemistry, 3 of them are in pharmaceutical technology, 3 of them are in biopharmace
utical&pharmacokinetic, 2 of them are in pharmaceutical chemistry, 2 of them are in clinical phar-
macy, 1 of them is in pharmaceutic biothechnology and 1 of them is in pharmaceutic microbiology.

11 0f 13  ethic committees that joined our survey are clinical trials ethic committee, 2 of them are 
bioavailability/bioequivalence research ethic committees. In the light of the answer of ethic commit-
tees, there is a need for a pharmacist in the ares pharmacognosy, clinical pharmacy, toxicology and 
pharmaciest.
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Sayın Katılımcılar,

Türk Diş Hekimliği Tarihi daha çok Türk Tıp Tarihi araştırmaları içinde zaman zaman ele alınarak 
incelenmiş, fakat arzu edilen ivme ve derinliği kazanamamıştır. Türk Tıp Tarihi Kurumu, tıp tarihi 
alanında uzmanlaşmış Diş Hekimi üyelerinin teşviki ile, Türk Diş Hekimliği Tarihi’ni başlı başına bir 
araştırma alanı haline getirmeyi, bu konuda makaleler ve eserler yazılmasını teşvik etmeyi, bu amaç-
la Türk Tıp Tarihi Kongreleri’ne paralel olarak Türk Diş Hekimliği Tarihi kongrelerinin başlatılması-
nı önermiştir. Bu teşvik ile, Konya’da 20-24 Mayıs 2008 tarihlerinde Türk Tıp Tarihi Kurumu, Selçuk 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ve Selçuklu Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 1. Uluslara-
rası Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 10.Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi’nde, Türkiye’de İlk Diş Hekim-
liği Okulu’nun Kuruluşunun 100. Yılı anısına açılan Seksiyon ile Birinci Ulusal Diş Hekimliği Tari-
hi Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumda 18 adet bildiri sunulmuş, bu bildiriler Türk 
Tıp Tarihi Kurumu bünyesinde, Arın NAMAL, Öztan ÖNCEL ve Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR 
editörlüğünde yayınlanan “Ülkemizin İlk Diş Hekimliği Okulu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi 100. Yıla Armağan” adlı kitapta toplanmıştır.

Tıp Tarihi ve Tıp Etiği alanında Diş Hekimleri’nin uzmanlaşması ve kendi mesleki alanlarını araş-
tırmaya yönelmeleri hususunda bizleri teşvik eden ve daima destekleyen İstanbul Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi mezunu, Diş Hekimliğinde Ortodonti Dalı Uzmanı, Çukurova Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı, Diş Hekimliği Tarihi ve Tıp Tarihi bilim alanlarının değerli Ho-
cası Sayın Prof. Dr. İlter UZEL’e içten teşekkür borçluyuz. Türk Tıp Tarihi Kurumu çatısı altında 
her iki Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumlarının gerçekleştirilmesini teşvik eden ve destekleyen Ku-
rumun Değerli Başkanı Sayın Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR’e yine içten teşekkürleri-
mizi sunarım. Türk Diş Hekimliği Tarihi alanında dersler vererek ve eser yazarak bu yolu açan öncü 
Hocalarımız Sayın Prof. Dr. Nuri MUGAN, Sayın Prof. Dr. Yüksel NORAS, Sayın Prof. Dr. Ah-
met EFEOĞLU, Sayın Prof. Yavuz AYDINTUĞ ve Sayın Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ’a da say-
gı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sempozyuma Onursal Başkanlıkları ile ayrı bir değer yükle-
yen Türkiye’nin İlk Diş Hekimliği Okulu ve Fakültesi’nin kuruluşunun 100. Yılında ve halen Dekanı 
olan Sayın Prof. Dr. Hasan MERİÇ, Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulan ilk Diş 
Hekimliği Fakültesi olan ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilk mezunlarını vermiş olmasından 
büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversite-
si Diş Hekimliği Fakültesi’nin Dekanı Sayın Prof. Dr. M. Mutahhar ULUSOY ve bilim alanımızdaki 
seçkin yerine vurgu yaptığımız Hocamız Sayın Prof. Dr. İlter UZEL’e sempozyumun tüm katılımcı-
ları adına derin saygı ve teşekkürlerimizi arz ediyorum.

Bu Sempozyum, ülkemizde yaygınlık kazanmakta olan Diş Hekimliği Fakülteleri’nin kuruluş ve 
faaliyetlerine ilişkin tarihçelerin bildiriler şeklinde sunulmasını ve bu bildirilerin ileride ayrı bir Bil-
diri Kitabı’nda toplanması yoluyla, Diş Hekimliği Fakültelerimizin kuruluş ve gelişimlerini tanıtan 
bir kaynak eser oluşturmayı amaçlamıştır. Davetimize karşın, bazı mazeretlerle burada temsil edi-
lemeyen Diş Hekimliği Fakültelerimizin tarihçeleri üzerinde de çalışılacak ve hedeflediğimiz eser, 
Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun bir çalışması olarak okurla buluşacaktır.

Tüm katılımcıları, İkinci Ulusal Diş Hekimliği Sempozyumu’nun Başkanı olma onurunu taşıya-
rak, bu anlamlı bilimsel etkinliğe destek verdikleri için en içten teşekkürlerimle ve saygıyla selamlı-
yorum.

Prof. Dr. Arın Namal
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
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Dear Participants,

History of Turkish Dentistry has been mostly dealt and analysed within the History of Turkish Me-
dicine researches from time to time, but it could not gain the desired momentum and depth. Turkish 
Society for the History of Medicine offered making the History of Turkish Dentistry a research area 
on its own, encouraging writing articles and pieces on this subject, commencing congresses on the 
History of Turkish Dentistry, parallel to congresses on History of Turkish Medicine for that purpo-
se, with the incentives by members of Dentists who are specialized on the history of medicine. With 
this incentive, the Section that is opened in memory of the 100th Year of the First Dentistry School in 
Turkey, in the 1st International Congress of Turkish Medicine History and in 10th National Congress 
of Turkish Medicine History, held by the Turkish Society for the History of Medicine, Selcuk Univer-
sity Meram Medical Faculty and Selcuklu Research Center in Konya on 20-24 May 2008, is carried 
out. In this symposium, 18 pronouncements were presented, these pronouncements were collected 
in the book named “A Gift to the 100th Year of Our Country’s First Dentistry School: Istanbul Uni-
versity Faculty of Dentistry” published with the editorship of Arin NAMAL, Öztan ÖNCEL and Ay-
segul DEMİRHAN ERDEMİR, within Turkish Society for the History of Medicine.

We owe our thanks to Honorable Prof. Dr. İlter UZEL, who is the bachelor of Istanbul Univer-
sity Faculty of Dentistry, an Orthodontist, the Founder Dean of Çukurova University Faculty of Den-
tistry, the precious Professor of the science fields of History of Dentistry and Medicine, who have al-
ways encouraged and supported us on the Dentists’ becoming specialized in the History of Medicine 
and Medical Ethics and being lead towards researching their own professional field. 

I also express my sincere thanks to Dear Prof. Dr. Aysegul Demirhar Erdemir, the Chairman of 
the Society, who have encouraged and supported performing the two Symposiums on the History of 
Dentistry under the roof of Turkish Society for the History of Medicine. We also express our respects 
and thanks to Dear Prof. Dr. Nuri MUGAN, to Prof. Dr. Yuksel NORAS, to Prof. Dr. Ahmet EFE-
OĞLU, to Prof. Yavuz AYDINTUĞ and to Prof. Dr. Öztan USMANBAS, our pioneer Dentistry sci-
entists who have given lectures and written works on the History of Turkish Dentistry. On behalf of 
all participants of the symposium, I express our deepest respects and thanks to Dear Prof. Dr. Hasan 
MERIÇ, Dean of the First Dentistry School and Faculty in Turkey, who have also prized this sympo-
sium with his Honorary Presidentship, to Dear Prof. Dr. M. Mutahhar ULUSOY, the Dean of Tur-
kish Republic of Northern Cyprus Near East University Faculty of Dentistry, which is the first Fa-
culty of Dentistry founded in the Turkish Republic of Northern Cyprus, which we are glad and pro-
ud of its producing the first graduates in 2011-2012, and to Dear Prof. Dr. İlter UZEL, the Acade-
mic Member of Aydın University Faculty of Dentistry, whose exclusive place in our science area we 
emphasize. This Symposium aims to present the history of the foundation and activities of Faculties 
of Dentistry, which gains wide currency in our country, as pronouncements, and to constitute a work 
of resource that introduces the foundation and improvement of our Faculties of Dentistry, by collec-
ting these pronouncements in a seperate Book of Pronouncements later on. The histories of the Fa-
culties of Dentistry, which could not be represented here with some excuses despite our invitation, 
shall also be worked on, and the work that we aim, shall meet the readers as a study of Turkish So-
ciety for the History of Medicine. Having the honour of being the Chairman of the Second National 
Symposium of Dentistry, I greet all participants with my sincere thanks and respect for supporting 
this meaningful scientific event . 

Prof. Dr. Arın Namal
Istanbul University Istanbul Medical Faculty

Department of Medical History and Ethics
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Arın NAMAL
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Foundation, Purpose and Historical Development of  Ataturk University Faculty of Dentistry
Saadettin DAĞİSTAN       

Başkent Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi 
University of Baskent  Faculty of Dentistry 
Şule BULUT                        

Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tarihçesi
Kocaeli University History of Dentistry Faculty
Önjen TAK,  Meral KAVAK



- 210 -

Gazanfer ZEMBİLCİ Oturumu-Gazanfer ZEMBİLCİ Session
12.00-13.30 Sözlü Bildiriler/Oral Presentations
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Altan Gülhan Özerkan Toplantı Salonu
 I.U Faculty of Dentistry Altan Gülhan Özerkan Hall

Türkiye’de Diş Hekimliği Fakülteleri-2
Faculties of Turkish Dentistry in Turkey -2

Oturum Başkanları-Chairpersons
Melek YILDIRIM –Emin Murat CANGER

Erciyes Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi Tarihçesi
The History of Erciyes University  Faculty of Dentistry
Emin MURAT CANGER        

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesinin Kuruluş Süreci
Foundation Process of ESOGU Faculty of Dentıstry
Mehmet Cem KEÇİK        

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği F akültesi   
Dicle University Faculty of Dentistry
M. Irfan KARADEDE, Güvenç BAŞARAN

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  Kuruluşu ve Faaliyetleri                   
Kırıkkale University Faculty of Dentistry: Establishment and Activities
İbrahim Erhan GELGÖR

Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  Tarihçesi
History of the Faculty of Dentistry,  University of Bülent Ecevit
N.Bilinç BULUCU             

Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 
Suleyman Demirel University, Faculty of Dentistry
U. Burak TEMEL, M. Hakan TÜRKKAHRAMAN   

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin Kuruluş Tarihçesi                
Foundation History of Near East University Faculty of Dentistry
Hikmet SOLAK, Beste KAMİLOĞULLARI
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13.30-14.30 Öğle Yemeği – Lunch 

Orhan OKYAY Oturumu- Orhan Okyay Session
14.30 -15.30 Sözlü Bildiriler/Oral Presentations
  İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Altan Gülhan Özerkan Toplantı Salonu
  I.U Faculty of Dentistry Altan Gülhan Özerkan Hall

Türk Diş Hekimliği Eğitimi Tarihi
History of Turkish Dentistry Education

Oturum Başkanları-Chairpersons
Mehmet Cem KEÇİK –Funda KADIOĞLU

Osmanlılarda Diş Hekimliği
Dentistry in the Ottomans
Huriye ÇOLAKLAR       
 
XVI.Yüzyıl (Kanuni Dönemi) Saray Hekimi Musa bin Hamun’un Diş Hekimliğine Dair Yazma Ese-
ri Üzerine Çalışma ve İrdelemeler
Studies and Investigations on Moses Hamon’s Manuscrıpt About Dentistry in the Period of Süleyman 
the magnificent (XVI.th Century)
Öztan USMANBAŞ

Bahriye Merkez Hastanesi Diş Bölümü Kayıtları Işığında, 1923-1928 Yılları Arasında Bahriyelilerin
Ağız Sağlığı Durumları ve Uygulanan Tedavilerin Dönem Koşulları Açısından  Değerlendirilmesi
      
The Evaluation of Oral Health Status of Leathernecks and the Executed Dental Treatments as to the 
Time Period Conditions in the Light of the Records of  Dental Division of Navy Central Hospital Betwe-
en the Years of 1923-1928
Esra YEŞİLOVA, Eda Gülşen  GÖMLEKSİZ, İbrahim Halil ERTÜRK        

Türk Diş Hekimliğinin Kurucusu Prof. Dr. Halit Şazi
Prof. Dr. Halit Şazi Founder of the Modern Dental Medicine in Turkey               
Güngör ŞATIROĞLU    

Türkiye’de Diş Hekimliği Radyolojisi Eğitiminin Gelişimi
Development of Dental Radiology Education in Turkey      
Emin MURAT CANGER, Peruze ÇELENK           

Türk Dişhekimleri Birliği Etik Kodu’na Tarihsel Bakış
A Historical Overview of Turkish Dental Association’s Ethics Code
Funda Gülay KADIOĞLU
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Periodontolojide Kazgıların (Scaler) Gelişimi
The History of Periodontal Scalers
İlter UZEL, Burcu KARADUMAN, İlhan UZEL

Yıldız Sarayı Hastanesinde 1907- 1914’de Görevli Bazı Diş  Hekimleri
Some Dentists Charged  in 1907-1914  at the Hospital of Yıldız Palace
Rengin DRAMUR          

Folklorik Diş Hekimliğinde Diş Ağrısı
Tootache in Folk Medicine
Oya ULU, İlter UZEL 

History of Dentistry in Central Asia
Shohistahon ULJAEVA  

Şevket TAGAY Oturumu-Şevket TAGAY Session
15.30-17.00 Sözlü Bildiriler/Oral Presentations
 İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Altan Gülhan Özerkan Toplantı Salonu 
 I.U Faculty of Dentistry Altan Gülhan Özerkan Hall

Diğer/Varia

Oturum Başkanları-Chairpersons
Mahir GÜNDAY-Övül KÜMBÜLOĞLU

Prostodontide Ölçüden Modele From Impression to Tray in Protshodontics
İlter UZEL, Zeynep TUTAL

Pierre Fauchard (1678-1723): Ortodontist
Pierre Fauchard (1678-1723): Orthodontist
İlter UZEL, Göksu TRAKYALI

Alfred Kantorowicz: Important Character in  the Development of Dental Medicine 
in Turkey and Bulgaria
Ivelin ANDREEV       

Aziz Antipas
Saint Antipas
Cengiz MORDENİZ, H.Kadircan KESKİNBORA           
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Dentistry Diploma Given by the Government of Turkish Grand National Assembly 
Before the Republic Period in History of Dentistry
Mahir GÜNDAY  

İbn Sina’nın Diş Hastalıklarının Tedavisinde Önerdiği Reçetelerden Bazı Örnekler
Some Examples of the Prescriptions Which were Recommended by Avicenna
Sevgi ŞAR, Esin KAHYA 

Diş Hekimliğinin Koruyucu Azizesi: Saint Apollonia
The Patron Saint of Dentistry: Saint Apollonia
Funda Gülay KADIOĞLU

Birinci Milli Diş Tababeti Kurultayı ve Basına Yansımaları
The First National Dental Conference and Its Reflections in National Press
Funda Gülay KADIOĞLU





2. ULUSLAR ARASI KATILIMLI
TÜRK DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ SEMPOZYUMU

2. SYMPOSIUM OF THE TURKISH HISTORY OF 
DENTISTRY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION 

11 Aralık Salı–December 11,2012, Tuesday

ÖZETLER(SÖZLÜ) /ABSTRACTS(ORAL)
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ÖNE ÇIKAN PORTRELER IŞIĞINDA ISTANBUL’DA 1-6 KASIM 1932 
TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRİNCİ MİLLİ TÜRK DİŞ 
TABABETİ KURULTAYI 

THE FIRST NATIONAL CONGRESS OF TURKISH DENTISTRY CARRIED OUT 
BETWEEN NOVEMBER 1 AND 6 1932 IN İSTANBUL IN THE LIGHT OF THE 
OUTSTANDING PORTRAITS 

Arın NAMAL
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-mail: arinnamal@gmail.com

ÖZET
Türk Diş Hekimliği Tarihi içinde ülkede mesleğin ilk ulusal kongresinin toplanması, kuşkusuz son 
derece önemlidir. Kurultay adıyla düzenlenen bu kongre, Türk Diş Tabipleri Cemiyeti’nin  öncülü-
ğünde, Diş Hekimliği Okulu Müdürü Prof. Dr. Kazım Esat Devrim Başkanlığı’nda 1 Kasım 1932 Salı 
günü, saat 14.00’de Darülfünun Toplantı Salonları’nda gerçekleştirilen Birinci Oturum ile açılmıştır. 
Diğer Sekiz Oturumun tümü Dişçilik Mektebi’nde gerçekleştirilmiş, oturumlar 6.11.1932 tarihin-
de yine saat 14.00’de başlatılan 9. Oturum ile sonlanmıştır. Oturumlarda 33 bildiri sunulmuş, seki-
zinci oturum demonstrasyonlara ayrılmış ve bu oturumda 5 ayrı demonstrasyon gerçekleştirilmiş-
tir. Ulusal kongreye 6’sı hekim toplam 145 diş hekimliği mesleği mensubu katılmış, en yüksek katı-
lım Istanbul’dan olmuştur. Bu bildiride, Türk Diş Hekimliği eğitiminin kurumlaşmasına büyük eme-
ği geçen isimlerin, bu kongrede de ön planda olduklarına işaret edilecek, biyografileri ve kongreye 
yaptıkları bilimsel katkılar değerlendirilecektir.

SUMMARY
 It is very important to held the first national congress in Turkish Dentistry history. This congress is 
opened with the First Session carried out, in the University (Darülfünun) meeting rooms at 14.00 
on November 1, 1932 under the chairmanship of Prof. Dr. Kazım Esat Devrim, under the leadership 
of Association of Turkish Dentists. All of the other eight sessions are carried out in the School of 
Dentistry, sessions are completed by the 9th session started on 6.11.1932 at 14.00. 33 notifications are 
presented in the sessions, 8th session is reserved for demonstrations, 5 separate demonstrations are 
carried out in this session. 145 dentists including 6 doctors attended the national congress, İstanbul 
had the highest participation. In this notification; it will be pointed out that the names contributed 
to the institutionalization of Turkish Dentistry education, are at the forefront in this congress, their 
biographies and their scientific contributions to the congress will be evaluated.
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BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TARİHÇESİ

HISTORY OF THE FACULTY OF DENTISTRY, UNIVERSITY OF BÜLENT ECEVİT

N. Bilinç BULUCU
Bülent Ecevit Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı
e-mail: blncbulucu@yahoo.com

ÖZET
13.02.2008 tarih 26786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/13232 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. 
Önceki adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi olan kurumumuzun adı, 11 Nisan 2012 tarihinde Bü-
lent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 20/03/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplan-
tısı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemizde 1 bö-
lüm ve 8 anabilim dalı kurulmuştur.

Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü:  

- Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı
- Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı 
- Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
- Ortodonti Anabilim Dalı 
- Pedodonti Anabilim Dalı
- Periodontoloji Anabilim Dalı 
- Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 
- Endodonti Anabilim Dalı

Diş hekimliği Fakültesinin ilk kurucu Dekanı Prof. Dr. N. Bilinç Bulucu ‘dur ve Aralık 2009 yılın-
da göreve başlamıştır. Fakültemiz Dekanlığı faaliyetlerine Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde bulunan Tıp 
Fakültesi Eğitim Binası içerisindeki 1.218,13 m² lik alanda başlamıştır. 

- 2009 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlayan Fakültemizde 1 Profesör (Dekan) 7 yardım-
cı doçentle eğitime başlamıştır. 8 araştırma görevlisi de 2547 sayılı Yasanın 35.maddesi uyarınca 
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilmiş bulun-
maktadır. 

- 2010 yılında 1 Profesör, 2 asistan, 
- 2011 yılında da 5 yardımcı doçent daha göreve başlamış olup toplam 14 öğretim üyesi 2 asistan 

görev yapmaktadır. 
- 2012 Eylül tarihi itibarıyla 2 Profesör, 16 Yardımcı Doçent ve 5 asistan ile hizmet verilmektedir.

Fakültemiz 2009-ÖSYS kontenjanı 31 olup 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci kayıt 
yaptırmış, 20 öğrencimiz yabancı dil hazırlık bölümünde 10 öğrencimiz ise Fakültemiz 1. sınıfında 
öğrenime başlamıştır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla da toplam 97 öğrencimiz bulunmak-
tadır. Bu öğrencilerden 1 tanesi yabancı uyruklu ( erkek) olup, 96 öğrenci T.C. uyrukludur ( 61 kız / 
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36 erkek). 2012-2013 Eğitim – Öğretim Yılında kontenjanımız 47 olup kazanan adayların hepsi kay-
dını yaptırmıştır.

Fakültemiz lisans eğitimi bir yıllık zorunlu hazırlık eğitimi hariç 5 yıldır. İlk üç yılda temel tıp ve 
diş hekimliği dersleri ile klinik öncesi eğitimi verilmektedir. 4. ve 5.sınıflarda ağırlıklı olarak diş he-
kimliği meslek dersleri ile birlikte klinik uygulama ve staj eğitimi verilmektedir. 

2011 yılı itibariyle 5 yıllık eğitim programımız Bologna Anlaşması çerçevesinde AKTS kredile-
riyle uyumlu hale getirilmiştir.

Fakültemizin ilk klinik hizmetleri Araştırma ve Uygulama hastanesinde Fakültemize tahsis edi-
len 250.27 m² lik bir alanda Haziran 2010 yılında 15 diş üniti ile başlamıştır. 

2011 Aralık ayında Tıp Fakültesi eğitim binası giriş katındaki 1.320,00 m² lik alan düzenlenmiş 
ve diş ünit sayısı arttırılarak 4 ayrı klinik olarak hasta bakım hizmetleri verilmesine devam edilmek-
tedir. 

Dekanlık binası içerisinde teorik derslerin verildiği 3 sınıfımız bulunmakta olup, bu üç sınıfta da 
sabit projeksiyon cihazı mevcuttur. 50 kişi kapasiteli 2 pre-klinik laboratuarı, bir alçı laboratuarı, 20 
kişi kapasiteli fantom laboratuarı ile 25 kişi kapasiteli bir tedavi laboratuarımız bulunmaktadır. Bilgi-
sayar laboratuarı olarak Tıp Fakültesi Bilgisayar laboratuarından yararlanılmaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesi binamızın projesi hazırlanmış ve DPT tarafından kabul edilmiştir. Bi-
nanın inşaat yapım çalışmaları 2012 bahar ayında başlamış olup büyük bir hızla devam etmek-
tedir. 

Diş Hekimliğinde Uzmanlık (DUS) sınavı ilk kez 2012 Nisan ayında yapılmış ve Endodonti Ana-
bilim dalına bir adet, Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalına 2 adet ( bir tanesi yabancı uyruk) kadro 
verilmiştir. Endodonti ve Protetik diş tedavisine iki uzmanlık öğrencisi Temmuz 2012 tarihi itibarıy-
la göreve başlamıştır. DUS eylül sınavında Endodonti ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalına birer 
tane uzmanlık öğrencisi verilmiştir. 

SUMMARY
Our faculty was established in the 13.02.2008 dated and 26786 numbered Official Newspaper by the 
Council of Ministers (Decision No. 2008/13232). The name of the Karaelmas University has been 
changed as Bülent Ecevit University since 11 April 2012.
There are 8 department in our faculty. The departments are;

1. Oral and Maxillofacial Surgery
2.  Restorative Dentstry 
3.  Oral and Maxillofacial Radiology
4.  Orthodontics 
5.  Pedodontics
6.  Periodontology 
7.  Prosthodontics 
8.  Endodontics

The first Dean of the faculty is Prof. Dr. N. Bilinç Bulucu and started at December 2009. The 
Dentistry Faculty is located on the campus of Health Sciences and started its activities at the Faculty 
of Medicine’s Education Building.

Education had started at 2009 with 1 professor and 7 assistant professors. 8 research assistant has 
started doctorate programme at Ondokuz Mayıs University. 
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- At 2010 yılında 1 professor, 2 assistant professors, 
-  At 2011 5 assistant professors, 
-  By the time (2012), 2 professor, 16 assistant professors and 5 research assistant is at the faculty’s 

academic staff.

Our faculty’s ÖSYS quota was 31 at 2009 and 30 students enrolled in the faculty.
144 student is avaible from at 2012 - 2013 academic year. There are preparatory foreign language 

classroom. After 1 year of compulsory foreign language (English) preparation, graduate program 
consists of five years.

At first, second and third year classes basic medicine and dental lessons and pre clinic lessons are 
studied at fourth and fifth year clinical procedures are teached and also lecturers. Our lecturers ECTS 
credies are proper with Bologna’s Programme.

Our first clinical services started at Research and Application Hospital in an area of   250.27 m² at 
June 2010 with 15 dental unit. From December 2011 we moved to another area (1.320,00 m²) and 
there are 4 clinics and our dental services are being served from there. 

We also have 3 classes, 2 preclinical laboratory (50 person capacity), one phantom laboratory ( 
20 person capasity) and 25 person capasity demonstration laboratory. We use Medicine Faculty’s 
Computer laboratory. 

Dental Faculty’s building Project is prepared and accepted by DPT. The building construction 
was started in the spring of 2012 and construction work continues. 

Dentistry Specialist exam has been made firstly at April 2012 and 3 research assistant (1 for En-
dodonty, 2 for Prosthodontics (one is foreign) research assistant has started to study in our faculty.
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA-TÜRKİYE

UNIVERSITY OF BASKENT, FACULTY OF DENTISTRY ANKARA-TURKEY

Şule BULUT
Başkent Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD
11.sok no:26 Bahçelievler-Ankara
e-mail: suleb@baskent.edu.tr

ÖZET
1999 yılında Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak kurulan fakültemiz, bundan önceki 
yıllarda sadece üniversite personelinin diş tedavilerin yapmak amacıyla tek bir dental ünite ve 1 pra-
tisyen diş hekimi ile hizmete başlamıştır. Daha sonra hem üniversite hemde üniversite dışında gelen 
taleplerin artması üzerine uzman diş hekimleri alınarak (1 protetik diş tedavisi, 1 Ortodonti, 1 Peri-
odontoloji uzmanı) bu sayı arttırılmış, kuruluş tarihine kadar küçük bir poliklinik olarak diş tedavisi 
hizmetleri verilmiştir. 2000-2001 eğitim yılından itiberen kurucu dekan olarak atanan üniversitemiz 
beyin cerrahisi Anabilim Dalından Prof. Dr. Nur Altınörs önderliğinde klinik hizmetlerin yanısıra 
farklı anabilim dallarında doktora eğitimine başlamıştır. Kuruluş tarihi itibariyle 3 pratisyen hekim , 
4 uzman diş hekimi, 1 profesör, 1 doçent kadrosu ile doktora eğitimine başlayan fakültemiz ilk dok-
tora mezunlarını 2004 yılında vermiştir. Kendi mezunlarınıda bünyesine alan fakültemiz 2006 yılına 
kadar her anabilim dalında akademik kadrosunu genişleterek 2006 yılında 30 öğrenci ile lisans eğiti-
mine başlamıştır. 2008-2010 yılları arasında 2. Dekanımız Prof.Dr. Kenan Araz’ın Başkent Üniversi-
tesi Rektörlük görevine geldikten sonra, Prof. Dr. Sina Uçkan dekanlık görevini almış ve halen de bu 
görevde bulunmakatadır. Ankara’daki dişhekimliğinin yanısıra Adana, İstanbul ve Konya’daki uygu-
lama ve Araştırma hastanelerimizde donanım ve akademik kadro ile hizmet verilmekte; staj grupla-
rı isteğe bağlı olarak bu merkezlerde stajlarının tamamlayabilmektedirler. 2012 haziran ayı itibariy-
le fakültemiz Dişhekimliğinde uzmanlık (DUS) sınavı ile gelen 15 mezun hekimi kadrosuna katmış-
tır. Başkent Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi 30 öğretim üyesi, 29 uzman doktor, 40 doktora öğ-
rencisi ,39 yardımcı sağlık personeli ile hem klinik hizmetlerde, hem de akademik alanda çalışmala-
rını sürdürmektedir.

SUMMARY
Faculty of Dentistry at Başkent University was founded in 1999. In previous years it commenced 
health service with one general dental practioner and one dental seat just for treatment of staff mem-
bers of the university. Afterwards, increasing demands from both outsiders and university members 
led specialist dentists (1 prosthodontics, 1 orthodontics, 1 periodontics) to be employed, it provided 
dental service as a clinic until the date of establishment. Beginning from 2000-2001 academic year, 
Prof. Dr Nur Altınörs from Department of Neuro Surgery in Başkent University led as a constitutor 
dean, Phd program has been started in addition to dental services. Our faculty had 3 general dental 
practioners, 4 specialists, 1 professor and 1 asistant professor cadres in the beginning, graduated its 
first PhD students in 2004. The faculty incorporated the grads, enhanced the academic cadres in each 
department until 2006, and started undergraduate education with 30 students. Our second dean of 
the faculty Prof. Dr. Kenan Araz, was assigned to rector duty of Başkent University in 2010. Prof. 
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Dr. Sina Uçkan took over the dean duty which he still continues. In 2010, our first 18 students were 
entitled to get their bachelors’ degrees. In addition to the faculty in Ankara, our medical and research 
centers in Adana, İstanbul and Konya provide dental care; interns can complete mandatory intern-
ship programs in these centers upon their requests. In July 2012, our faculty accepted 15 dentists 
via Dentistry Specialization Exam (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı). Başkent University Dentistry 
Faculty still provides the dental care with 30 academic members, 29 specialists, 40 PhD students, 39 
staffs and studies in the academic field.
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TARİHÇESİ

THE HISTORY OF ERCİYES UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY

Emin MURAT CANGER
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Melikgazi/38039  KAYSERİ
e-mail: eminmuratc@gmail.com
 eminmuratc@gmail.com

ÖZET
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 16 Ocak 2001 tarihinde 4617 sayılı yasayla kurulmuş 
ve 2004 yılında 7 öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisiyle geçici olarak tahsis edilen binada klinik 
hizmetlerini vermeye başlamıştır. 2006 yılı sonunda eğitim-öğretim, araştırma ve klinik hizmetle-
rini, işadamı Mehmet Tatar ve eşi Hülya Tatar tarafından 2 blok olarak yaptırılan, yeni binasında 
sürdürmeye başlamıştır. Buna ilaveten; kısa bir süre içerisinde hızla büyüyen fakültemizde, ülke-
mizin diş hekimliği alanındaki ilk branş hastanesi olma özelliğini taşıyan Ağız, Diş ve Çene Cer-
rahisi Hastanesi,  Gülşah  ve  Mert Tatar  kardeşler tarafından yaptırılarak Üniversitemize bağış-
lanmıştır. Hastanemizin resmi açılışı  Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül tarafından yapıl-
mıştır. Hastanede 1. sınıf yataklı tedavi hizmetleri verilmekte ve ayda yaklaşık olarak 1000 hasta-
nın genel ya da lokal anestezi altında ameliyat edilmektedir. Fakültemizin zaman içerisinde gös-
terdiği gelişme sonucu var olan fiziki kapasite yetmemeye başlamıştır. Bu nedenle devlet bütçe-
siyle 4. bir bloğun yapımı tamamlanmış olup, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında kliniklerimiz 
bu yeni binada hizmet vermeye başlamıştır. Radyoloji kliniğimiz de yüksek teknoloji ürünü gö-
rüntüleme cihazları ile donatılmış olup, sadece birkaç Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan konik 
ışınlı dental tomografi cihazı da 2011 yılında devlet bütcesinden alınarak hizmete sunulmuştur. 
2011 yılında Türk ve Alman Akreditasyon Kurumlarınca kapsamlı bir denetimden geçen Fakülte-
mize, “Diş Hekimliği Lisans ve Doktora Eğitimi, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve 
Ağız-Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Hizmetleri”alanlarında, ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Belge-
si verilmiştir. Fakültemiz bünyesinde bugün 27 öğretim üyesi, 71 araştırma görevlisi, doktora öğ-
rencisi ve uzmanlık öğrencisi olmak üzere toplam 98 kişiden oluşan bir akademik kadro mevcut-
tur. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında 26 öğrenciyle eğitime başlayan fakültemizde bugün itiba-
riyle 11’i yabanci uyruklu olmak uzere toplam 346 öğrenci bulunmaktadır ve fakültemiz bu yıl 3. 
mezunlarını vermiştir. 

SUMMARY
Erciyes University Faculty of Dentistry was established in 16 January 2011 and started to give medi-
cal service in 2004 with the collaboration of 7 faculty member and 4 research assistant in a tempora-
rily consigned building. In 2006 Faculty of Dentistry started to furnish educational, research and he-
alth services in a new building which was constructed with the aids of businessman Mehmet Tatar 
and his wife Hülya Tatar. Additionally, parallel to the rapid growth of Faculty of Dentistry, Oral and 
Maxillofacial Surgery Hospital, which has the distinction of being the first branch hospital in Tur-
key, was constructed with the aids of Gülşah ve Mert Tatar. The official opening ceremony was held 
with the contribution of the President of Turkish Republic Abdullah Gül. In the hospital is furnis-
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hed with beds and 1st class medical services are presented. Also approximately 100 patients under-
go operation under either local or general anesthesia in the hospital. In addition to the building do-
nated by the Tatar family, the construction of a new building had started and opening ceremony was 
held in October 2012. The radiology Department of the Faculty was furnished with high technology 
imaging equipments, and gained an upper advance level of quality within the other Faculties of Den-
tistry. Cone Beam Computerized Tomography (Dental Tomography) machine, which is present in 
the inventory of a few Faculties of Dentistry in Turkey, was purchased in 2011 with the aid of Tur-
kish Government. In 2011 our faculty received ISO 9001-2008 Quality Management Certificate after 
the extensive inspections of the Turkish and German Accreditation Institutions. Permanent acade-
mic staff of the faculty consists of 98 person. 27 of them is academic and 71 of them is research assis-
tant. Our faculty which started to education with 26 students during 2005-2006 academic year, and 
accommodates 346 students, 1 of whom are foreign national currently, and graduates of 2012 are the 
3rd period of students.
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN KURULUŞU, AMACI 
VE TARİHİ GELİŞİMİ

FOUNDATION, PURPOSE AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF ATATURK 
UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY

Saadettin DAĞİSTAN
Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, 
Erzurum, Türkiye 
Ataturk University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, 
Erzurum, Turkey
e-mail:dagistan@atauni.edu.tr

ÖZET
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bölgesel ve halka dönük hizmetlerin genişletilmesi 
amacıyla, Üniversitenin 7. Fakültesi olarak 11 Şubat 1971 yılında kurulmuştur.

1971 yılında diş hekimliği eğitimi ile beraber ağız sağlığı hizmetlerine Numune Hastanesinin Şe-
rif Efendi Polikliniğinde başlayan Fakülte, hizmetlerine 1974 yılında Erzurum-Çat yolu üzerinde 
Göğüs Hastalıkları Hastanesinin doğu blokunda devam etmiştir.

5 Kasım 1979 tarihinde yerleşke içindeki binasına taşınan Diş Hekimliği Fakültesi halen aynı yer-
de eğitim öğretim hizmetine devam etmektedir. Artan sağlık hizmetleri talebini karşılamak ve yeni-
den yapılandırılan ana bilim dallarının ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 1999 da ek binada hiz-
mete dâhil edilerek kapasite artırımına gidilmiştir. 

 Cerrahi, Protez, Tedavi ve Ortodonti olmak üzere 4 ana bilim dalı ile eğitime başlayan fakülte-
ye daha sonra Periodontoloji, Pedodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji (Ağız Diş ve Çene Radyoloji-
si olarak değişmiştir.) ana bilim dalları eklenmiştir. 2002 yılında da Konservatif Diş Tedavisi Ana Bi-
lim Dalı yeniden yapılandırılarak Diş Hastalıkları ve Tedavisi ile Endodonti Ana Bilim Dallarına ay-
rılmıştır. Bugün Fakülte 8 ana bilim dalı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

1971-1972 öğretim yılında 18 öğrenci ile eğitime başlayan fakülte ilk mezunlarını 12 diş hekimi 
olarak 1976 yılında vermiş, halen 281 kız ve 224 erkek toplam 505 öğrenci ile eğitim – öğretime de-
vam etmekte olup bu güne kadar 1382 diş hekimi mezun etmiştir.

Fakültenin eğitim kadrosunda Ağustos-2012 itibariyle 22 profesör, 11 doçent, 16 yardımcı doçent, 
kadroları sağlık bilimleri enstitüsünde olan 55 ve DUS ile atanan 13 olmak üzere toplam 68 araştırma 
görevlisi yer almaktadır. Fakülte diş hekimliği eğitiminin yanı sıra topluma ağız diş sağlığı hizmetlerini 
de sunmakta ve döner sermaye işletmesi temelinde, diş hastanesi olarak hasta kabul etmektedir.

SUIMMARY
Ataturk University Faculty of Dentistry was founded as the 7th faculty of the University on February 
11, 1971, for the purpose of extending the regional and public services.

The faculty, which started its dentistry training activities and oral care services in 1971 at Serif 
Efendi Polyclinic of the Numune Hospital, moved to east wing of Chest Diseases basis.Hospital on 
Erzurum-Cat highway in 1974 and continued its operations at its new facility.

Faculty of Dentistry then moved to the building located at the campus on November 5, 1979, and 
it currently continues its operations there. An additional building was put into operation in 1999 and 
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the capacity was increased in order to meet the needs of the restructured departments as well as of 
the increasing demand for health services. 

 The Faculty, which started its operations with 4 departments, namely Surgery, Dental Prosthesis, 
Therapy and Orthodontia, was then expanded with departments of Periodontology, Oral Diagno-
sis and Radiology (afterwards changed as Oral, Dental and Jaw Radiology). In 2002, Department of 
Conservative Dental Treatment was reconstructured and was divided into two departments as Tooth 
Diseases and Endodontia. Today the Faculty continues its operations with 8 departments. 

The Faculty, which started its training activities in 1971-1972 academic year with only 18 stu-
dents, produced its first 12 graduates in 1976. The Faculty, which produced 1382 dentistry gradua-
tes until now, currently continues its academic activities with 505 students (224 male, 281 female).

As of August 2012, Teaching staff of the faculty consists of 22 professors, 11 associate professors, 
16 assistant professors and there are totally 68 researchers of which the positions 55 present within 
the Institute of Health Sciences and 13 of 68 researchers have been appointed with the exam of Spe-
cialization in Dentistry (DUS).
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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKIMLİĞİ FAKÜLTESI KURULUŞU 
VE FAALİYETLERİ

KIRIKKALE UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY: ESTABLISHMENT 
AND ACTIVITIES

İbrahim Erhan GELGÖR
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı
Email: egelgor@hotmail.com

ÖZET
27 Temmuz 2002 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Fakültemizde; Haziran 2004 tarihin-
de tüm Anabilim Dallarında öğretim üyesi kadroları oluşturarak tedavi hizmetleri verilmeye başlan-
mıştır. 2007 yılında lisans eğitimi ve 2009 yılında tüm bölümlerde doktora eğitimi verilmeye başlan-
mıştır.

Fakültemizde 2007 yılı Ekim ayında ilk öğrencilerimizle eğitim faaliyetlerinin başlamasına ka-
dar geçen süre içerisinde öncelikle il merkezi ve sonrasında Kırıkkale ilçe merkezlerinde olmak üze-
re toplumsal koruyucu Diş Hekimliği çalışmalarına öncelik tanımıştır. Bunlar arasında; Nisan 2005 
ve Mayıs 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen Karşıyaka semti İsmail Üstüner İlköğretim Oku-
lu “Ağız-Diş Sağlığı eğitimi-tedavi-koruyucu uygulama” programı, Sulakyurt ilçesi YÜZEY ÖRTÜ-
CÜ çalışması (2006 Mart-Haziran), Balışeyh ilçesi YÜZEY ÖRTÜCÜ çalışması (2006), Balışeyh ilçe-
si YÜZEY ÖRTÜCÜ çalışması ve Hasandede beldesi koruyucu uygulama çalışması (2007) sayılabi-
lir. Ağız ve diş sağlığı koruyucu uygulama programlarımız, Ekim 2007 den itibaren başlayan Diş He-
kimliği eğitimimizde ders müfredatımıza yerleştirilmiştir. 

“Fırçalar Çantada Dişler Yolunda” sloganı ile özdeşleşen ve diş fırçası ile bireysel flor jel uygula-
masını içeren eğitim ve koruyucu uygulama programımız; 2007 yılı Kasım ayından itibaren yurt ge-
nelinde Sağlık Bakanlığı’nın teşviki ile illerin İl Sağlık Müdürlükleri ile koordineli olarak başlatılmış-
tır.

Fakültemiz Diş Hekimliği öğrenci müfredatı içerisinde; özel eğitim merkezlerinde eğitim gören 
engelli-öğretilebilir- çocukların da dâhil edildiği koruyucu uygulama eğitimleri (2010 –Eylül den bu 
yana) ve özel bakım gerektiren bireyler (özellikle yaşlı/yatalak hastalar) için de “ özel bakım gerek-
tiren hastalarda koruyucu diş hekimliği uygulamaları” dersi (Ekim 2011 den bu yana) eklenmiştir.

2010 yılında yeni binamıza taşınılmış eğitim ve araştırma faaliyetlerine hız verilmiştir. Kuruluşu-
muzdan bu yana “Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi Konsepti” içerisinde 5 adet eğitim semineri düzen-
lenmiş ve Fakültemiz 3 adet ulusal sempozyuma ev sahipliği yapmıştır.

SUMMARY
The Faculty of Dentistry has been founded with the decision of the Council of Ministers on July 27, 
2002. On July 2004, sufficient number of faculty members has become and the clinical services have 
been begun in all departments. Bachelor’s degree since 2007 and doctorate since 2009, has been gi-
ven in the Faculty.

In our Faculty until the start of education and training activities, it has been given a priority to 
social preventive dentistry in firstly the center and secondly the districts of the Kirikkale city. A few 
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examples of these works are “Oral and Dental Health Education-treatment-preventive application 
program” in Karşıyaka district İsmail Üstüner Elementary School (2005 April-2007 May), the surfa-
ce shutter work in Sulakyurt district (2006 March-June), the surface shutter work in Balışeyh dist-
rict (2007) and the protective case study in Hasandede (2007). The oral and dental health preventive 
programs have been included in our curriculum from 2007.

The educational and preventive application program that involves the individual application of 
fluoride gel with toothbrush, with the so-called slogan is “Brushes in the Bag for Good Teeth“ has 
been launched across the country with the encouragement of the Ministry of Health in coordination 
with the Provincial Health Directorates from 2007 October.

In our Faculty, the protective application training on children with disabilities trained in special 
education centers (since 2010 September) and the lesson which is “Special Care in Dentistry” on in-
dividuals in need of special care (elderly/bedridden patients, since 2011 October) have been inclu-
ded in the curriculum.

The Faculty has moved to a new building in 2010 and educational and research activities have ac-
celerated. Since our establishment in “Continuing Dental Education Concept”, 5 training seminars 
and 3 a national symposiums have been organized in the Faculty.
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TARİHÇESİ

HISTORY OF THE HACETTEPE UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY                     
                       
Saadet GÖKALP
Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
e-mail: sgokalp@hacettepe.edu.tr

ÖZET
Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe’de ça-
lışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarını sürdürerek kamu 
hizmetine geçmiştir. Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 1961’de kurulup 1963 yılında Tıp 
ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hâline getirilmiştir. Bu fakülteye bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu 
Türkiye’de ikinci diş hekimliği okulu olarak kurulmuş ve Dr. Erdem Yarkut müdür olarak atanmış-
tır. Eğitime otuz öğrenci ile başlanmış ve eğitim süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. İlk diş hekimli-
ği mezunlarını 1968 yılında vermiş ve Yüksekokul, 1971 yılında fakülte hâline getirilmiş ve dekan-
lık görevine Prof. Dr. Erdem Yarkut atanmıştır. H.Ü Diş Hekimliği Fakültesi adresli ilk telif eser 
olan Diş Hekimliği Tarihi, 1973 yılında Prof. Dr. Yüksel Noras tarafından yayımlanmıştır. Çağ-
daş diş hekimliğine uyum sağlamak gereği nedeniyle Cerrahi, Protez ve Tedavi Bölümlerinin yanı 
sıra 1970’de Periodontoloji; 1973’de Oral Diagnoz ve Radyoloji; 1975’de Pedodonti ve Ortodonti; 
1976’da Endodonti Ana Bilim Dalları oluşturulmuştur. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1977 yı-
lında yayın hayatına başlamıştır. Prof. Dr. Yüksel Noras,1980’de dekanlığa seçilerek Türkiye’de se-
çilmiş ilk kadın Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı unvanını elde etmiştir. Aynı yıl I. Diş Hekimliği 
Kongresi gerçekleştirilmiştir. Şu andaki akademik kadro 69’u öğretim üyesi olmak üzere 153 kişi-
den oluşmaktadır. Şimdiye kadar 3112 diş hekimi mezun olmuştur ve doktora derecesi alanların 
sayısı 317’dir. Mezunlarımızdan rektörlük, dekanlık gibi akademik üst görevlerde bulunanlar ol-
duğu gibi meslek kuruluşlarında da üst görevler alanların sayısı yüksektir. Fakültemiz adresli çok 
değerli araştırma, Türkçe ve yabancı dilde yayın vardır. Kuruluşumuzdan beri teorik, klinik öncesi 
ve klinik çalışmalarda çağdaş yaklaşımları en önce öğrencilere sunmak önceliğimiz olmuştur. Fa-
kültede bir ARGE laboratuarı ve bir Lazer Merkezi vardır. Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleş-
kesinde birkaç kere yer değiştiren fakülte binası 2009’da yeni ve modern binasına kavuşabilmiş ve 
özel durumlar için genel anestezi altında müdahaleler gerçekleştirilmeye başlanabilmiştir. Gayre-
timiz, ileri, modern, etkili, koruyucu ve hasta merkezli bir eğitimi öğrenci ve öğretim personeliy-
le birlikte sürdürmektedir.

SUMMARY
The foundation of the university on the Hacettepe Campus was laid in 1957 with the opening of 
the Child Health Institute and Hospital. Public services were all launched one year later in 1958. 
The School of Health Sciences was established in 1961 and changed its name to the Faculty of 
Medicine and Health Sciences in 1963. Meanwhile, the School of Dentistry was established wit-
hin the same faculty, but was transformed into its own faculty in 1971 at which time Prof. Dr. Er-
dem Yarkut was appointed as its First Dean. In 1973 the first book titled “Dental History” was 
published by Prof. Dr. Yüksel Noras. The high need of contemporary dentistry encouraged a ra-
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pid development in the dentistry profession: Periodontology in 1970; Oral Diagnoses and Radi-
ology in 1973; Paediatric Dentistry and Orthodontics in 1975; Endodontic in 1976 were all ad-
ded to the main departments of Oral Surgery and Conservative and Prosthetics. The Faculty Pe-
riodical began its publication in 1977, and in 1980, Prof. Dr. Noras became the first elected fema-
le dean, and the “First Dental Conference” was organized. As of today the number of academic 
staff is 153 including 84 researchers. The number of graduates is 3112 including 317 at the PhD 
level. Some of our graduates have become deans of Faculties, heads of professional organisati-
ons, and even a president of a university. Since the foundation of our school our first priority has 
been to develop and encourage contemporary approaches to theoretical, clinical and preclinical 
studies for our students. A new building opportunity emerged in 2009 which allowed our school 
to start some interventions for special cases with general anaesthesia. One of the impressive re-
sults of our work is that there have been an unusually large number of scholarly publications from 
our school. Our effort has been, and still is, to provide advanced, modern, effective, preventive  
and patient-centred education.

- 230 -



DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DICLE UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY

* M. Irfan KARADEDE, **Güvenç BASARAN  
*Dicle University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics 21280 Diyarbakir / TURKEY
**Dicle University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics 21280 Diyarbakir / TURKEY
e-mail: karadede@hotmail.com
e-mail: basaran@dr.com

ÖZET
1976 yılında 27 öğrenci ile Diyarbakır Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi olarak Diyarbakır’da fa-
aliyet göstermeye başlamıştır. Dağkapı’da günümüzde Tigris otel olarak kullanılan bina yönetim ve 
idare binası olarak kullanılırken, Tıp fakültesi bünyesinde bulunan prefabrik yapılarda öğrenci pratik 
eğitimi ve hasta diş sağlığı hizmeti verilmekteydi. İlerleyen yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’na özel bir 
firma tarafından Şehitlik semtinde yurt binası olarak bağışlanmış olan binaya taşınarak geçici olarak 
eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

1981 yılında Dicle Üniversitesi ismini alarak şu anda Dağkapı hastaneler bölgesinde Kızılay kan 
bankası olarak kullanılan binaya taşınılmış ve kısa bir süre hizmet verilmesini takiben, kampüs yer-
leşkesi içinde yer alan Tıp Fakültesi A katında hasta sağlığı hizmetini,  5. katta ise yönetim hizmetle-
rinin verilmesi sağlanmıştır.

1993 yılında, şu anda faaliyetlerini yürütmekte olduğu kampus yerleşkesi içindeki binasına taşın-
mış ve 7 anabilim dalıyla eğitim-öğretim ve hasta sağlığına yönelik olarak tüm bölgeye hizmet ver-
meye devam etmektedir.
Kuruluş tarihinden itibaren Dekanlarımızı yazacak olursak;
Prof. Dr. Yılmaz TİĞİN (Kurucu Dekan 1976-1982)
Prof. Dr. Fikret Hakkı BİLGİN (1982-1985)
Prof. Dr. Mustafa ÜLGEN (1985-1987)
Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY (1987-1988)
Prof. Dr. Gülümser ÇOLAK (1988-1991)
Prof. Dr. Mine AKALAR (1991-1997)
Prof. Dr. Fatma ATAKUL ( 1998-2007)
Prof. Dr. Şebnem ESKİMEZ (2007-2010)
Prof. Dr. Remzi NİĞİZ (2010-)

Halen Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 9 Profesör Doktor, 12 Doçent Doktor,  22 Yar-
dımcı Doçent Doktor,  17 Araştırma Görevlisi, 41 Doktora öğrencisi,7 Uzmanlık öğrencisi ve 43 ida-
ri personelle faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulduğu günden bu yana 1096 diş hekimi ve 137 dok-
tora öğrencisi mezunu vermiş olan fakültemiz,  2012-2013 eğitim öğretim yılında mevcut 403 öğren-
cisiyle çalışmalarına devam etmektedir.

SUMMARY
The faculty of dentistry was established at Diyarbakir University in 1976. The management and ad-
ministration of the faculty was situated in what is now the Tigris Hotel in Dagkapi, whilst student 
practical training and patient dental health services were provided in the buildings designated for the 
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Faculty of Medicine. In later years, the faculty of dentistry moved to a building which was donated 
to the ministry of education by a private company. Education and training took place temporarily in 
this building.

The building that is being used as Kizilay Blood Bank at Dagkapi Hospital Zone was also home 
to the faculty of medicine in 1981, which was the same year that the Diyarbakir university became 
Dicle University. After a short period, patient health service was provided to give service at A floor 
and administrative service provided to give at 5th floor of the medical university that is located in the 
university campus. 

The building in which current services are given has been used since 1993 and it continues to 
give services to whole region with 7 main branches of science in terms of education and training and 
patient health.
Those who have served in the position of Dean from the date of establishment are as follows:
Prof. Dr. Yilmaz TIGIN (Founder Dean 1976-1982)
Prof. Dr. Fikret Hakki BILGIN (1982-1985)
Prof. Dr. Mustafa ULGEN (1985-1987)
Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY (1987-1988)
Prof. Dr. Gulumser COLAK (1988-1991)
Prof. Dr. Mine AKALAR (1991-1997)
Prof. Dr. Fatma ATAKUL ( 1998-2007)
Prof. Dr. Sebnem ESKIMEZ (2007-2010)
Prof. Dr. Remzi NIGIZ (2010-)

Dicle University, Faculty of Dentistry still operates with 9 professors, 12 associate professors, 22 
assistant professors, 17 research assistants, 41 doctoral students, 7 master students and 43 admin-
istrative staff. 1096 dentists and 137 doctoral students have graduated since its inception, and the 
faculty now enters the 2012-2013 academic year with 403 students.
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ESOGÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN KURULUŞ SÜRECİ

FOUNDATION PROCESS OF ESOGU FACULTY OF DENTISTRY

Mehmet Cem KEÇİK 
Dekan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı, 
Meşelik Kampüsü, Odunpazarı/ESKİŞEHİR 
e-mail: ckecik@ogu.edu.tr

ÖZET
Eskişehir’de Diş Hekimliği Fakültesi iki kez kuruldu: 1- İlk defa, 1973’te kurulan Anadolu Üniversitesi’nin 
üç fakültesinden biri olarak faaliyete geçti. Ancak öğrenci alımı geciktiğinden 1982 yılındaki Eskişe-
hir Yükseköğrenim Kurumlarının yapılanması sırasında kapatıldı. 2- 2008 yılında ESOGÜ bünyesinde 
ikinci kez kuruldu. Fakülte bu yıl öğrencisini almış ve öğrenime başlamıştır.

Bu sözlü bildiride, Diş Hekimliği Fakültesi’nin bu süreci kronolojik olarak ayrıntılı şekilde sunu-
lacaktır.

SUMMARY
Faculty of Dentistry was founded in Eskişehir at two different periods: 1- First time, the faculty 
swang into action as one of three faculties of Anadolu University founded in 1973. However due to 
delay of admission of students, it was ceased in 1982 during regulation of Higher Educational Insti-
tutes of Eskişehir. 2- In 2008, it was founded in ESOGÜ for second time. This year  faculty admitted 
its students and started their education.

In this oral presentation, this process of the Faculty of Dentistry will be presented chronologi-
cally in detail.
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EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NİN KURULUŞ VE 
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TARİHÇESİ

HISTORY OF EGE UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY REGARDING 
ITS ESTABLISHMENT AND PROCEEDINGS

Övül KÜMBÜLOĞLU
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-mail: t_ovul@yahoo.com

ÖZET
Diş hekimliğinin özgün bir meslek olarak yapılanmaya başlaması 18.yy ikinci yarısından itibaren 
başlamış olmakla birlikte, çok daha eski çağlardan beri insanoğlunun ağız, diş ve çevre dokularının 
hastalıkları bulunduğuna ve bunların tedavisi ile uğraşıldığına dair deliller bulunmaktadır. Bugün 
sağlık sektörünün önde gelen dallarından biri olan diş sağlığı ve tedavisi ülkemizin pek çok ilinde 
üniversite hastaneleri başta olmak üzere özel ve kamu kuruluşlarında yapılmaktadır. 

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1969 yılında Prof Dr. İsmail Ulutaş’ın Dekanlığında Ege 
Bölgesinin tek Diş Hekimliği Fakültesi olarak kurulmuştur. Son yıllara kadar da bölgedeki tek Diş 
Hekimliği Fakültesi olma özelliğini korumuştur.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kuruluşundan günümüze kadar 11 Dekan  görev 
yapmış olup diş hekimliği mesleğinin ilk kadın dekanı ise, 1975’de E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi De-
kanlığını yapan Prof. Dr. Nahide Altan’dır.

Temelde 3 bina üzerine kurulu fakülte, eğitim faaliyetleri, araştırmalar ve değişen diğer ihtiyaçla-
ra karşılık vermek üzere 1995 yılında,  şu anki haline getirildi. İlk mezunlarını 1973 yılında veren Fa-
kültemizden bugüne kadar 3317 diş hekimi mezun olmuştur.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, eğitim kalitesi, uzman kadrosu ile 21. yüzyıla taşınmak-
tadır. Fakülte 300’den fazla eğitimci, klinisyen ve araştırıcı, 200’ü aşkın personeliyle doktoral akade-
mik eğitiminin yanı sıra, 625’ten fazla öğrenciye 5 yıllık tezli yüksek lisans eğitimi vermektedir. Fa-
kültemiz Avrupa Topluluğunun eğitim alanındaki faaliyet programı olan Erasmus Programına ülke-
mizden katılan ilk diş hekimliği fakültesidir.

Sürekli olarak yenilenen gelişmiş cihazlarla donatılmış kliniklerimizde yılda 60 bin civarında 
hasta tedavi edilmektedir. Şu anda fakülte olarak sahip olduğumuz geniş olanaklar sayesinde eğitim-
de ve sağlık hizmetlerinde gelinmiş olan düzey, Üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarında öğren-
cilerin ilk sıralarda tercih ettiği diş hekimliği fakülteleri arasında yer alan fakültemiz için geleceğe dö-
nük planlarımıza da ışık tutmaktadır.

SUMMARY
Although the history of dentistry as a peculiar profession dates back to late 18th Century, there 
has been evidence that mankind has been dealing with ailments consisting of oral, dental and 
surrounding tissues and their treatments since the ancient times. As one of the leading branches 
of today’s healthcare sciences, dental care and treatment services are currently being provided by 
university hospitals in many cities in Turkey, as well as other private and state healthcare institu-
tions. 
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Being the only dental school in Aegean Region since its foundation until recent past times, Ege 
University Faculty of Dentistry was founded in 1969, under deanship of Prof. Dr. İsmail Ulutaş. 

Since its establishment, Ege University Faculty of Dentistry has been governed by a total of 11 
Deans. Prof. Dr. Nahide Altan, who was the Dean of Ege University Faculty of Dentistry in 1975, is 
the first female dean in the profession of Dentistry. 

The Faculty was originally established on 3 buildings and gained its current status in 1995, in 
order to accommodate educational services, research studies and various other necessities. With its 
first graduates in 1973, a total of 3317 dentists have graduated from our Faculty until today. 

With its quality of education and experienced staff, Ege University Faculty of Dentistry is ad-
vancing towards the future. With over 300 lecturers, clinicians and researchers, as well as over 200 
administrative staff members, our Faculty provides not only doctoral academic education, but also 
5-year post-graduate licence programs to more than 625 students. Our Faculty is the first faculty 
of dentistry from Turkey to participate in European Union’s Erasmus Scholarships and Academic 
Cooperation Program.

Every year, around 60.000 patients receive dental treatment in our clinics, equipped with state-of-
the-art equipment, which are being constantly upgraded. Our Faculty is among the most preferred 
dental schools for dentistry education. With the impact of broad resources and opportunities offered 
by our Faculty, our leading status in terms of quality of education and healthcare services provides us 
with motivation in our plans for the future.
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KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NİN  
KURULUŞ TARİHÇESİ 

FOUNDATION HISTORY  OF NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY 
OF DENTISTRY
                        
Prof. Dr. Hikmet SOLAK, Yard. Doç. Dr. Beste KAMİLOĞULLARI
KKTC Yakındoğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  

ÖZET
YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’dir. “Adada kıtalı gibi yaşamak” felsefesinden yola çıkarak  
uzun yıllar yaptıkları  yoğun girişimlerle 1988 yılında KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın 17/1986 sayı-
lı Milli Eğitim Yasası’na bağlı olarak Bakanlar Kurulu onayı  ile Lefkoşa’da kurulan Yakın Doğu Üni-
versitesi, bugün 55’e yakın ülkeden gelen öğrencileriyle, uluslararası bir kimlikte; Lefkoşa’da etkinlik 
gösteren bir yüksek öğretim kurumudur. Dr. Suat Günsel Sağlık Bilimleri alanında da fakülteler kur-
mak için yoğun girişimlerde bulunmuşlardır. YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi  Ankara Üniversitesi ve 
Yakın Doğu Üniversitesi arasında yapılan bir protokolle ve YÖK ‘ün onayı ile resmen kurulmuş ve 1 
Ekim 2007 tarihinde 1. sınıf öğrencileri ile eğitime başlamıştır. KKTC üniversiteleri içersinde  kuru-
lan ilk  ve tek diş hekimliği fakültesidir.

2 Ocak 2008 tarihinden itibaren de kliniklerde  hasta alımına başlanmıştır. Sağlık alanındaki 
Uluslararası Akreditasyon Kuruluşu JCI, YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ni Hastane kompleksinden 
bağımsız dünyadaki bu belgeyi alan ilk Diş Hekimliği Fakültesi Kliniği olarak, uluslararası platform-
da alınmış en yüksek değerlendirme puanı ile akredite etmiştir. Diş Hekimliği Fakültesinde  8 ana-
bilim dalı ve klinik mevcuttur. 

2007-2008 eğitim-öğretim yılında toplam öğrenci sayısı 45 iken bugün  toplam öğrenci sayısı 
611’e ulaşmıştır. Fakültemiz ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir.

Fakülte’nin kurucu Öğretim Üyeleri  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyele-
rinden Prof. Dr. A.Ersan Ersoy , Prof. Dr. Serap Çetiner,Prof. Dr. Hakan Gögen, Prof. Dr. Hikmet So-
lak, olup KKTC’ deki kurucu üye ise  Dr. Beste Kâmiloğlu’dur. Nisan 2010’da  Fakülte’nin kurucu ve 
ilk dekanının görevden alınması ile üst yönetim tarafından fakültemizde yeniden yapılanmaya gidil-
mesine karar verilmiş ve bu kararlar çerçevesinde Klinik ve Akademik yapı birbirinden ayrılarak Kli-
nikler direkt olarak; akademik yapı ise Rektörlük üzerinden mütevelli heyetine bağlanmıştır.  Klinik-
lerin idaresi için Başhekimlik makamı kurulmuştur. Başhekimlik; Başhekim( Prof.Dr Hikmet Solak) 
ve  Başhekim Yardımcısı( Dr. Beste Kâmiloğlu)’ndan oluşmaktadır. Dekanlık Görevini  Prof. Dr. Mu-
tahhar Ulusoy yürütürken Dekan yardımcılığına prof. Dr. Serap Çetiner getirilmiştir.

SUMMARY
Founder Rector of the Near East University is Dr. SuatGünsel. Based on his philosophy “To live on an 
island like a person on a continent” for  many years he got in touch with TRNC Ministry of National 
Education. Depending on the Law of National Education numbered  17/1986 and with the approval 
of the Council of Ministers,The Near East University is establishedin 1988 at capital city of TRNC; 
Nicosia.Today students from 55 countries all over the worldare educated at Near East University 
which has an international identity and acceptance. Dr. SuatGünselhave made intensive efforts for 
many years to establish Faculties of Health. 
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The Near East University, Faculty of Dentistry is established after a protocol is signed between 
Near East University and  University of Ankara, and after the approval of the Council of Higher Edu-
cation “YÖK”.Students’ educationfirstly started on October 1st 2007. 

At January 2nd, 2008 patient acceptance and treatment started at the clinics. JCI International 
Health Accreditation Agency, accreditatedThe Faculty of Dentistry with the highest evaluation score 
as the first independent Dental Clinic  apart from the Hospital complex . 

8 clinical departments are available at the faculty.While the total number of students in the aca-
demic year 2007-2008 was 45 today the faculty has reached atotal number of 611 students from dif-
ferent countries as well as home students. Our faculty is proud ofhaving it’s first graduates this year. 
Founding members of  the NEU Faculty of Dentistry  are Prof. Dr. A.ErsanErsoy Prof.Dr.SerapÇetiner, 
Prof. Dr. HakanGögen, Prof.Dr.HikmetSolak from the  Ankara University Faculty of Dentistry, and 
in TRNC the  founding member is Dr.BesteKâmiloğlu. In April 2010, the Dean of the Faculty was 
dismissed. It was decided by the University’s authorities then to proceed the restructuring of faculty 
and within the framework of these decisions the Clinical and Academic structuresare separated; In 
2010,. Prof.Dr. MutahharUlusoy is involved to the faculty’sacademic staff and later acknowledged 
as Dean of the faculty.In 2010Prof. Dr. HikmetSolak is assigned as  Head Doctor responsible of the 
clinics while Dr. BesteKamiloğluis assigned as vice of head doctor. This year Prof.Dr.SerapÇetiner is 
assigned as Vice of Dean.
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TARİHÇESİ
KOCAELI UNIVERSITY HISTORY OF DENTISTRY FACULTY

Önjen TAK1, Meral KAVAK2

1Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
e-mail:onjentak@hotmail.com

ÖZET
Kocaeli Üniversitesi’nin ilk temelleri 1976 yılında 1418 sayılı yasa ile “Kocaeli Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi” nin kurulmasıyla atılmıştır. 2547 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle Yüksek 
Öğretim Kurulunun kurulmasından sonra Akademiler kapatılarak üniversitelere bağlanmıştır. Bu 
kapsamda Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 20 Temmuz 1982’de “Kocaeli Mü-
hendislik Fakültesi” adı altında Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Kocaeli Mühendislik Fakültesini oluş-
turmuştur. 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca da “Kocaeli Üniver-
sitesi” adını almıştır. 

1998-2006 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Baki 
KOMSUOĞLU’nun gayretleri sonucunda Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın 12.05.2008 tarih ve 10475 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Ka-
nunun ek 30’uncu maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu’nun 17.05.2006 tarihli toplantısında alınan 
2006/10485 sayılı karar ile kurulmuştur. 

17.04.2008 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener KOMSUOĞLU ile Koca-
eli İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokole istinaden, Başiskele İlçesi Paşadağ Mevkii’nde bulu-
nan 54.000 m² arazi üzerinde inşa edilmiş,  8.200 m² kapalı alana sahip bina, Kocaeli Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi’ne tahsis edilmiş ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali DE-
MİRCİ fakülte kurucu dekanı olarak atanmıştır. 25.05.2009 tarihinde Prof. Dr. Ali İhya KARAMAN 
dekanlık, 24.06.2009 tarihinde ise Yrd. Doç. Dr. Önjen TAK ve Yrd. Doç. Dr. Ülkem CİLASUN de-
kan yardımcılığı görevlerine başlamıştır. 

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında 1 profesör, 4 yardımcı doçentten oluşan öğretim üyesi kadro-
su ve 25 öğrenci ile eğitime başlanmış, ardından 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 45, 2010-2011 
Eğitim-Öğretim yılında 53, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 65 ve 2012-2013 Eğitim-Öğretim yı-
lında ise 79 öğrenci olmak üzere toplam 267 öğrenci eğitime başlamıştır. 

Eğitim

Öğretim yılı

TC Uyruklu Yabancı Uyruklu Toplam

Kız Erkek Kız Erkek

2008-2009 12 13 0 0 25

2009-2010 20 21 3 1 45

2010-2011 31 21 1 0 53

2011-2012 26 29 2 8 65

2012-2013 43 29 4 3 79
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Mayıs 2009 tarihinde Ortodonti Anabilim Dalı Prof Dr. Ali İhya KARAMAN; Protetik Diş Teda-
visi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Önjen TAK; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Yrd. Doç. 
Dr. Ülkem CİLASUN; Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Haluk Emre Özel ta-
rafından kurularak klinik ve akademik hizmetler verilmeye başlanmıştır. 

25.05.2009 tarihinde 6 diş üniti ve 5 öğretim üyesi ile toplam 162 m² alanda klinik hizmeti ve-
rilmeye başlanan Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Aralık 2009’da Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Enver Alper SİNANOĞLU; Mart 2010’da Periodontoloji 
Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Esra GÜZELDEMİR; Mayıs 2011’de Pedodonti Anabilim Dalı Yrd. Doç. 
Dr. Ülkü Şermet ELBAY ve Endodonti Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Dilek YİĞİT tarafından kurula-
rak 8 anabilim dalında da klinik ve akademik faaliyetlere başlanmıştır.

Eylül 2012 itibariyle 1 profesör, 3 doçent ve 13 yardımcı doçent olmak üzere 17 öğretim üyesi ve 
6 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim ve klinik faaliyetler devam etmektedir.
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY, FACULTY OF DENTISTRY

U. Burak TEMEL * M. Hakan TÜRKKAHRAMAN**
*Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İsparta, 
e-mail: dttemel@gmail.com
**Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta,
e-mail: hturkkahraman@gmail.com

ÖZET
Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995 yılında kurulmuş ve 1995-1996 eğitim-
öğretim yılında ilk 31 öğrencisini almıştır. İlk yıl öğrenciler binaları olmadığı için tıp fakültesi öğren-
cileri ile eğitim-öğretimlerine devam etmişlerdir.1996 yılında fakülteye tahsis edilen binada, 2 öğre-
tim üyesi, 6 araştırma görevlisi ile klinik hizmetler verilmeye başlanmıştır. İlk mezunlarını 2000 yı-
lında vermiştir. 

Fakültemiz Mart 2011’de 22.000 m2’lik kullanım alanı olan kendi binasına taşınmıştır. Süleyman 
Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kadrosunda şu an 7 Profesör, 8 Doçent, 20 Yardımcı 
Doçent, 31 Araştırma Görevlisi ve 52 doktora öğrencisi görev yapmaktadır. Fakültemizden her yıl 
ortalama 50 lisans, 10 doktora öğrencisi mezun olmaktadır. Bunun yanında her yıl ortalama 80.000 
hastaya diş sağlığı hizmeti verilmektedir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin hedefi, öğrencileri diş hekimliği eği-
timindeki güncel programlarla ve araştırmalarla eğitmek ve teknolojideki gelişmeleri de kullanarak 
yüksek düzeyde hasta memnuniyeti sağlamaktır. Aynı zamanda, gittikçe artan araştırmalarla birlikte 
bilime olumlu yönde katkı sağlamak fakültemizin diğer bir amacıdır. 

SUMMARY
Suleyman Demirel University, Faculty of Dentistry was established in 1995, and started the academic 
year in 1995 with 31 students. At the first year, the students continued their education with medi-
cine students due to lack of their building. In 1996, Faculty has been started the clinic service with 
2 faculty members, 6 research assistants at the building that was allocated to dentistry faculty. First 
students graduated at 2000. 

Our faculty has moved to its own building which has 22.000 m2 usable area. At the moment, 7 
professors, 8 associate professors, 20 assistant professors, 31 research assistants and 52 doctorate 
students are working at Suleyman Demirel University, Faculty of Dentistry. Our faculty graduates 
an average of 50 license students, 10 PhD students each year. In addition, dental health services are 
provided to an average of 80,000 patients each year.    

The mission of Suleyman Demirel University Faculty of Dentistry is to educate students with 
outstanding programs and researches in dentistry education and to ensure high patient satisfaction 
with using the technological advancement. At the same time, contribution to science positively with 
accumulating researches is another aim of our faculty.
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NİN TARİHÇESİ 

THE HISTORY OF CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY

Serdar TOROĞLU*, Funda Gülay KADIOĞLU**
*Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı
**Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ADANA
e-mail: fgkadioglu@cu.edu.tr

ÖZET
Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1993 yılında kurulmuş, 1995 yılında 20 öğrenci ile 
eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. Beş yıllık mezuniyet öncesi eğitim döne-
minde öğrencilere hem teorik hem pratik dersler verilmektedir. Eğitim programının ilk üç yılı kli-
nik öncesi eğitimini, son iki yılı ise klinik eğitimini kapsamaktadır. Klinik öncesi dönemde öğrenci-
ler tam donanımlı bir simulasyon laboratuarında eğitim almaktadır. Eğitim programımız “ergonomi 
ve dört elli diş hekimliği” sistemi üzerine kurulmuştur. Fakültemizin temel hedefi üstün nitelikli ağız 
ve diş sağlığı hizmeti sunabilen; toplumun ağız-diş sağlığının gelişmesine katkıda bulunan; etik far-
kındalığı yüksek; nitelikli klinik bilgi ve beceri sahibi diş hekimleri yetiştirebilmektir. Fakültemiz kli-
nik hizmetlerinde 2006 yılından beri ISO 9001-2000 kalite belgesine sahiptir.

SUMMARY
The Cukurova University Faculty of Dentistry was founded in 1993. The school started providing 
education for a total of 20 undergraduate students in the academic year 1995-1996. The first gradua-
tion ceremony of our Faculty was held in the academic year 2000-2001. During the five-year under-
graduate education, both theoretical and practical courses are given to the students. This education 
program covers pre-clinical training during the first three years and clinical practicing during the last 
two years. Pre-clinic teaching facilities include a fully equipped simulator lab system. The principles 
of ergonomics and four handed dentistry were implemented in education program. The mission of 
the Faculty of Dentistry is to educate dentists who will provide the best oral and dental health care; to 
improve the health of the population; to increase ethical awareness and to achieve the highest quality 
in clinical knowledge and skills. The Faculty is certified ISO 9001-2000 quality management systems 
for hospital services since 2006.
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T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TARİHÇESİ

THE HISTORY OF TC İSTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY SCHOOL OF DENTISTRY

Tuğba TOZ 
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
e-mail: ttoz@medipol.edu.tr

ÖZET
İstanbul Medipol Üniversitesi sağlık hizmeti öncelikli olmak üzere, evrensel, çağdaş, nitelikli bir 
üniversite olarak gençlere yeni fırsatlar sunmak amacı ile Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vak-
fı (TESA) tarafından kurulmuştur. Bu vakfın kurucusu, Medipol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Fahrettin Koca’dır. Profesör Doktor Sabahattin Aydın İstanbul Medipol Üniversitesi rek-
törüdür ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ise Profesör Doktor Hüsamettin Oktay’dır. Tarihi ya-
rımadada kurulu, İstanbul’un her yönünden ulaşılabilen merkezi konumdaki Haliç yerleşkesinde 
2010-2011 öğretim yılında Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bi-
limleri Fakültesi’nde eğitime başlamıştır. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı profesör doktor Hüsamet-
tin Oktay’dır. İstanbul Medipol Üniversitesi  eğitimine nitelikli akademik kadrosu ile devam etmekte-
dir. Yedi diş hekimi bu yıl içerisinde altı anabilim dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır. Sağlık Bi-
limleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitülerine de öğrenci kabul edilmektedir. Bir “kent üniversite-
si” olarak Haliç Yerleşkesi’nde eğitime başlamış olan İstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 
Eczacılık Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Sağlık Meslek Yük-
sekokullarıyla eğitime 2012-2013 eğitim yılında Kavacık Yerleşkesi’nde devam edecektir. Üniversite-
miz Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ise Bağcılar’da hizmete geçmiştir. Bununla birlikte in-
şaatı hızla devam etmekte olan Kavacık Yerleşkesi önümüzdeki yılllarda diğer fakültelerimize de ev 
sahipliği yapacaktır.

SUMMARY
Giving priority to health care, İstanbul Medipol University was founded by Turkish Education Health 
and Research Foundation (TESA) with the aim of being a universal, modern and qualified University 
to offer new opportunities for young people. The founder of this foundation is Dr. Fahrettin Koca, 
the Chairman of the Board of Medipol Health Group. Professor Sabahattin Aydın is the rector of 
İstanbul Medipol University and the dean of the school of Dentistry is Professor Hüsamettin Oktay. 
The Schools of Medicine, Pharmacy, Dentistry and Health Sciences began education in 2010 - 2011 
academic year in the Golden Horn campus at the historical peninsula of Istanbul which is in a cen-
tral location accessible from all sides. İstanbul Medipol University School of Dentistry goes on its 
education with a qualified academic staff. Seven dentist were started education to be specialized in 
six department of the school this year. Postgraduate students are accepted to the Institutes of Health 
Sciences and Social Sciences.  As an “urban university” at the Golden Horn Campus, Istanbul Medi-
pol University will continue its education on Kavacık Campus in academic year 2012-2013 with the 
schools of Law, and Pharmacy, Programs of Health Administration and Nutrition and Dietetics and 
Vocational School of Health Sciences. The Research and Training Hospital of our University started 
the health service at Bağcılar. However, with the rapidly ongoing construction, Kavacık Campus will 
host the other schools in the next years.
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ALFRED KANTOROWICZ: IMPORTANT CHARACTER IN THE DEVELOPMENT 
OF DENTAL MEDICINE IN TURKEY AND BULGARIA
 
Ivelin ANDREEV
Medical University –Department of Public Health, Sofia
e-mail: dolphin.iaa@gmail.com

SUMMARY
The author analyzes the role of German schools in dental medicine from the beginning of 20th cen-
tury in the training of the first Bulgarian dentists, the first professors of dental medicine in Turkey 
and Bulgaria, one of the greatest names in dental medicine: Prof. Alfred Kantorowicz, DM, who ap-
pears in 1933 (or 1934) in Istanbul, and takes the position of Principal of the Higher School of Dental 
Medicine, the University of Istanbul till his retirement in 1948. 

The founders of Bulgarian stomatology have specialized with him:

Prof. Slavcho Davidov, DM /1905-1981/, habilitated in Leipzig, Germany. The first Chairman of the 
Department of Dental Medicine, Surgical Stomatology and Face & Jaw Surgery of the University of 
Sofia. 

1. Prof. Dimitar Sirakov, DM /1905-1975/, habilitated in Freiburg, Germany. Chairman of the De-
partment of preservative dentistry, later: Therapeutic Stomatology of the Faculty of Medicine of 
the University of Sofia.

2. Prof. Georgi Stilianov, DM /1896-1979/, habilitated in Halle, Germany. Chairman of the Depart-
ment of Prosthetic Dentistry of the Faculty of Medicine of the University of Sofia. Personal Den-
tist of King Boris III and his family.

 
Prof. Kantorowicz, independently on his indisputable recognition in Europe, as a scholar and 

professor in dentistry, was affected by the NS in Germany. A non-Aryan and “dissident”, he was 
repressed: expulsed from the University of Bonn and interned in two concentration camps con-
secutively. In December 1933, he was free after the protection of the Crown Prince of Sweden and 
emigrated to Istanbul. Here, he rose the level of teaching of dentistry, published several works and 
retired in 1948. In 1950 he returned to Germany.
 
Prof. Alfred Kantorowicz is founder of the “Bonner Schule” of orthodontia. 
 
In Istanbul, during the thirties, most of the best Bulgarian stomatologists specialized with him.
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TÜRKİYE’DE DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİ EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

THE DEVELOPMENT of DENTAL RADIOLOGY EDUCATION in TURKEY
                 
Emin MURAT CANGER
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Melikgazi/38039 KAYSERİ
e-mail: emcanger@erciyes.edu.tr/
 eminmuratc@gmail.com

ÖZET
X-ışınları, 1895’de Wilhelm Conrad Roentgen tarfından keşfedilmelerinden çok kısa bir süre sonra 
diş hekimliği alanında kullanılmaya başlandı. Radyoloji, diş hekimliği eğitimine 1909’da Howard R. 
Raper tarafından dahil edildi. İlk dental radyoloji kitabı da yine 1913 tarihinde Raper tarafından ya-
zıldı. Türkiye’de ise diş hekimliği radyolojisi eğitimi 1927 yılında Prof. Dr. Mehmet Selahattin ERK’in 
Diş Tababeti Mektebinde görevlendirilmesiyle başladı. Radyoloji eğitimi 1928 yılından 1940’lı yıllara 
kadar olan dönemde 5 ve 6. sömestrlerde verilmekteydi. 1950’li ve 1960’lı yıllarda ise 5 ve 6. sömest-
rlerde teorik, 7 ve 8. sömestrlerde pratik olarak verilen radyoloji eğitimi, 1960’lı yıllardan 1980’li yıl-
lara kadar olan dönemde ise sınavsız bir seminer şeklinde verilmeye başlandı. Günümüzde ise 5-6 ve 
7 ve 8. sömestrlerde teorik, 7-8 ve 9-10. sömestrlerde ise pratik olarak radyoloji eğitimi verilmekte-
dir. Diş hekimliği radyolojisi ile ilgili ilk ders kitabı olarak da 1928 yılında Kazım Bey tarafından ya-
zılan “Tababet ve Dişçilikte Ziya Tedavisi” adlı kitap gösterilebilir. Ancak bu kitap 214 sayfadan oluş-
maktaydı, ama diş hekimliği ile ilgili bölüm yalnızca 10 sayfadan ibaretti. İkinci kitap ise 1951 yılın-
da Prof. Dr. Suat İsmail GÜRKAN tarafından yazılan “Diş Hekimliği Radyolojisi”dir. Üçüncü kitap 
da 1977 yılında Prof. Dr. Gündüz BAYIRLI tarafından yazılmış olan “X Işınları ve Diş Hekimliğin-
de Kullanımı” dır. Bu alandaki en son 2 kitap ise Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğre-
tim Üyelerince yayınlamıştır. İlki 2001 yılında Prof. Dr. Abubekir HARORLI, Doç. Dr. Ahmet Ber-
han YILMAZ ve Yrd. Doç. Dr. Murat AKGÜL’ün yazdıkları “Diş Hekimliğinde Radyolojide Temel 
Kavramlar ve Radyodiagnostik” ve 2006 yılında Prof. Dr. Abubekir HARORLI, Doç. Dr. Murat AK-
GÜL ve Yrd. Doç. Dr. Saadettin DAĞISTAN tarafından yazılan “Diş Hekimliği Radyolojisi” adlı ki-
taplardır. 

SUMMARY
X-rays, which were discovered by Wilhelm Conrad Roentgen, were introduced in the field of den-
tistry a few months after their invention. The educatiıon od radiology was introduced in the field of 
dentistry by Howard R. Raper in 1909. Raper was also the scientist who wrote a dental radiology text 
book in 1973. In Turkey, dental radiology education started in 1927 after the assignment of medical 
radiologist Prof. Dr. Mehmet Selahattin Erk as the first radiology professor of the Istanbul Darülfü-
nunu Dişçi Mektebi (Istanbul University Faculty of Dentistry). While from 1928 to 1940s radiology 
education was applied as theoretical at the 5th-6th semester, in 1950s and 1960s, it was applied as 
theoretical at the 5th- 6th semester, and practical at the 7th-  8th semester. After than, radiology educa-
tion was started to be applied as a course without examination at the 5th- 6th, 7th-  8th, and 9th-  108th 

semesters in 1970s and 1980s. At the present day, radiology is thought as theoretical at the semesters 
of 5th-6th, 7th- 8th, and as practical at the semesters of 7th-  8th and 9th-  108th . the first radiology text book 
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was the “Tababet ve Dişçilikte Ziya Tedavisi” (X-ray Therapy in Dentistry and Medicine) which was 
written by Kazim Bey in 1928. Although this book was containing 214 pages, only 10 pages of it was 
about dental radiology. The second text book which was entitled as “Diş Hekimliği Radyolojisi (Den-
tal Radiology)” was written by Prof. Dr. Suat İsmail GÜRKAN in 1951. The book, entitled “Röntgen 
Işınları ve Diş Hekimliğinde Uygulamalar (X- rays and its application in Dentistry)” which was writ-
ten by Prof. Dr. Gündüz BAYIRKLI in 1977 constituted the third book. Two recent books on this field 
of interest was written by professors of Atatürk University Faculty of Dentistry. First of the two was 
written by Prof. Dr. Abubekir HARORLI, Doç. Dr. Ahmet Berhan YILMAZ and Yrd. Doç. Dr. Murat 
AKGÜL in 2001 and entitled “Fundemental Concepts on Dental Radiology and Radiodiagnostic 
(Diş Hekimliğinde Radyolojide Temel Kavramlar ve Radyodiagnostik)”. The last one entitled “The 
Radiology of Dentistry (Diş Hekimliği Radyolojisi) and written by Prof. Dr. Abubekir HARORLI, 
Doç. Dr. Murat AKGÜL ve Yrd. Doç. Dr. Saadettin DAĞISTAN in 2006.
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OSMANLILARDA DİŞ HEKİMLİĞİ

DENTISTRY IN OTTOMANS

Huriye ÇOLAKLAR
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphane Müdürü, 
e-mail: colaklar@istanbul.edu.tr

ÖZET
Doğu ile Batıyı kucaklayan bir coğrafi yapıya sahip Türkiye’de, tıbbın ve diş hekimliğinin kökleri 
Anadolu’da atılmıştır. İslam tıbbının en olgun dönemi, Anadolu topraklarında Osmanlı Devleti’nde 
yaşanmıştır. Antikçağ ve Eski Yunan bilimi, Osmanlı uygarlığının da doğup geliştiği Anadolu top-
raklarında doğmuş, tıp felsefeyle orada bütünleşmiş ve Güneybatı Anadolu kıyısındaki Kos’ta bu-
günkü tıbbın kaynağı olan Hippokratik tıp gelişirken onun alternatifi karşı kıyıdaki Knidos (Dat-
ça) da ortaya çıkmıştır. Öte yandan tapınak tıbbı, Efes, Bergama, İskenderiye, İzmit, İznik gibi şe-
hirlerde en görkemli yapıları da Anadolu’da inşa etmiştir. Bergamalı Galen (131-200), Efesli Rufus 
(M.S.1 yy), Efesli Soranus (M.S.2 yy) gibi İslam hekimlerine kaynaklık eden pek çok önemli an-
tikçağ hekimi de Anadolu’da doğmuş, eğitim almış ve mesleklerini uygulamıştır. Osmanlı Devleti, 
13.yüzyılın sonunda Anadolu’da küçük bir devlet olarak ortaya çıkmış ve daha sonra İmparator-
luğa dönüşmüştür. Dolayısıyla var olduğu topraklarda kendinden önceki Türk-İslam bilim ve kül-
tür alt yapısını miras alırken, bir anlamda, burada gelişen antik çağın bilimini ve kültürünü de (tıp, 
felsefe, matematik, vb.) miras almıştır. Doğu dünyasında ve İslâm’da gelişen pozitif bilimler için-
de ön sırada yer alan tıp ve diş hekimliği alanları bu çerçevenin dışında kalamaz. 13. ve 15. yüzyıl-
larda Osmanlılarda, diş hekimliğinin gelişimi diş hastalıkları ile periodontoloji konuları üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Bu yüzyıllarda hekim cerrahlar tarafından diş ağrısı ve dişeti iltihabları üzeri-
ne ilaçlar tavsiye edilmektedir. 14. ve 15. yüzyıllarda Türk hekim yazarlarının çocuk diş hekimliği 
ile de ilgilendiklerini görmekteyiz. Bu yüzyıllarda yapılan çocuk dişleri ile ilgili çalışmalarda dai-
ma ağız ve diş eti hastalıkları ile bir arada yer almıştır. 14. ve 15. yüzyıllarda yazılmış Türkçe cerra-
hi eserinde ve tıp yazmalarında yazarların ağız cerrahisi, ağız hastalıkları (stomatoloji), çene has-
talıkları cerrahisi, dil hastalıkları, ağız ve diş sağlığı konularına da yer verdiklerini görmekteyiz. 
15. ve 19. yüzyıl arasında Osmanlı diş tababetinde görülen gelişmeler, diş çekimini gerçekleştiren 
cerrahların varlığı ve 1909’da ilk Dişçi Mektebi’nin açılması diş hekimliği eğitiminin de başlaması-
nı sağlamıştır. Bu çalışmada, Osmanlılarda 13-19 yüzyıllar arasındaki diş hekimliğinin gelişimi ve 
eğitimi konusu ana hatlarıyla ele alınacaktır.

SUMMARY
With a geographic structure that embraces East and West in Turkey, in Anatolia, was laid the roots 
of medicine and dentistry. Islamic medicine, the most mature period, there was the lands of Anato-
lia in the Ottoman Empire. Antiquity and Ancient Greek science, born and developed in the Otto-
man civilization was born in the lands of Anatolia, medicine, philosophy, medicine, there is the sour-
ce of today’s integrated and southwestern Anatolian coast Kos Hippokratik alternative medicine de-
veloped its opposite shore of Knidos (Datca) also emerged. On the other hand the temple medicine, 
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Ephesus, Pergamum, Alexandria, Izmit in cities such as Nicaea has built the most magnificent struc-
tures in Anatolia. Galen of Pergamum (131-200), Ephesus Rufus (M.S. 1st century), Ephesus Soranus 
(M.S. 2nd century) Muslim physicians as the source of the Antique period many important physici-
an born in Anatolia, trained and implemented a profession. The Ottoman Empire emerged as a small 
state in Anatolia at the end of 13th century and later became the empire. Therefore, the earlier a land 
of heritage, while the infrastructure of the Turkish-Islamic science and culture, in a sense, where the 
emerging science of antiquity and culture (medicine, philosophy, mathematics, etc.). Inherited. The 
developing world and in Eastern Islam in the front row of the positive sciences, medicine and den-
tistry in the areas remain outside of that framework. 13. and 15th centuries, the Ottoman Empire, the 
development of dentistry focuses on issues of dental diseases and periodontology. In these centuri-
es, physicians surgeons on dental pain and gum iltihabları drugs is recommended. 14. and 15th inte-
rest in dentistry with centuries of Turkish physicians see children’s authors. Studies on children’s te-
eth in these centuries, always took place in conjunction with the mouth and gum disease. 14. and 15th 
Turkish surgical and medical manuscripts written centuries writers in his oral surgery, oral diseases 
(dental), jaw diseases, surgery, language disorders, oral and dental health issues that they see the pla-
ce. 15. and 19th  century, the Ottoman dental medicine improvement seen in the presence of surge-
ons that perform tooth extraction and dental education at the start of 1909 led to the opening of the 
School of Dental. In this study, the Ottoman Empire between 13.-19th centuries, the main lines of de-
velopment and education of dentistry will be discussed.
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‘’YILDIZ SARAYI  HASTANESİNDE 1907- 1914’DE GÖREVLİ 
BAZI DİŞ HEKİMLERİ’’*

‘’SOME DENTISTS CHARGED IN 1907-1914 AT THE HOSPITAL OF 
YILDIZ PALACE’’

Rengin DRAMUR
İ. Ü. Cer. Tıp Fak Tıp Tarihi ve etik anabilim dalı emekli öğretim üyesi
e-mail: rengindramur@ttmail.com

ÖZET
Bu çalışmamızda Mekteb-i Tıbbiye’nin 1839’da Galatasarayı’nda kuruluşundan itibaren dişçilik fa-
kültesinin kuruluşuna kadar dişçilik eğitiminin tarihçesini tanımlayarak Milli Saraylar Arşivimizde 
incelediğimiz orijinal belgeleri tanıtacağız.

SUMMARY
We will present the orijinal documents that we examined in our National Archive in Dolmabahçe Pa-
lace belonging to the period after the foundation of the medical School in 1839 at Galatasarayı un-
til the foundation of the faculty of dentistry in İstanbul. We’ll define the history of the education of 
dentistry and introduce some orijinal document about the history of dentistry in the 19th century of 
the otoman Empire.
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TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ETİK KODU’NA TARİHSEL BAKIŞ

A HISTORICAL OVERVIEW OF TURKISH DENTAL ASSOCIATION’S ETHICS CODE

Funda Gülay KADIOĞLU*
*Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ve 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ADANA
e-mail: fgkadioglu@cu.edu.tr

ÖZET
Bir mesleğin tüm üyelerinin ahlaki bütünlüğünü koruma altına alması yönüyle etik kodlar, temel bir 
öneme sahiptir. Birer davranış kodu olan her bir etik kod, herhangi bir meslek için önemli bir dokü-
mandır. Kodlar, sağlık mesleği üyelerine rehberlik ederek, mesleğin etiğe uygun bir biçimde uygu-
lanmasını güvence altına alır. 

Ülkemizde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren bir meslek olmakla birlikte, diş hekimliği ala-
nında bir “etik kodu”n oluşturulması çalışmaları oldukça yenidir. Türk Dişhekimleri Birliği Etik Ku-
rulu tarafından Haziran 1998 tarihinde Bursa’da gerçekleştirilen I. Etik Kurultayı’nda ele alınan “Diş 
Hekimliği Tüzüğü” geliştirme çalışmaları öncü girişimler olarak kabul edilse de,  “Etik Kod” hazır-
lamaya yönelik kapsamlı çalışmalar ancak 2011 yılının Şubat ayında başlamış; Aralık 2011 tarihinde 
Ankara’da yapılan II. Etik Kurultayı’nı takiben, Türk Dişhekimleri Birliği’nin Kasım 2012’de yapıla-
cak Genel Kurulu’na sunulmaya hazır hale gelmiştir.

SUMMARY
The ethical codes are of fundamental importance to protect the moral integrity for all members of a 
profession. As a professional code of conducts, each ethics code is the central document of any pro-
fessionalism. The codes are trying to secure the professional practice with an ethical way by guiding 
the health care professionals. Although the scientific dentistry is present over 100 years in Turkey, the 
studies on preparing an ethics code are very new in this field.  
  The development study for “Dental Deontology Regulation” in First Ethics Congress in Bursa, in 
June 1998 held by Turkish Dental Association’s Ethics Committee may be considered as a premise 
study. However, the comprehensive studies towards the ethics code were begun in February, 2011. 
Following the Second Ethics Congress in Ankara, in December, 2011, the ethics code is ready to be 
presented to Turkish Dental Association’s General Assembly in November, 2012.
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AZİZ ANTİPAS

SAINT ANTIPAS

Cengiz MORDENİZ* , H.Kadircan KESKİNBORA, ** 
*Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, TEKİRDAĞ   
e-mail: cengizmorster@gmail.com
**Göz Hastalıkları Uzmanı, Ph.D., Tıp Tarihi ve Etiği Uzmanı, 
Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, TEKİRDAĞ  
e-mail: kadircan.keskinbora@gmail.com

ÖZET
Yunanistan’ın başkenti Atina’daki dişçilik okulunun bulunduğu alana adı verilen Antipas, dünyada 
bilinen ilk diş hekimi Hesi-Re’den sonra ikinci sırada yer alır. Antipas, Anadolu’nun bilinen ilk diş 
hekimi olup, mezarı Bergama’da Kızıl Avlu’dadır. Erken Hıristiyanlık döneminin ilk rahiplerinden ol-
duğu için aziz olarak kabul edilmektedir. O dönemde insanlar, aziz olarak gördükleri Antipas’ın me-
zarından sızan yağları, krem olarak kullanmışlardır.

Bergama’da imparatorun emriyle putlara adak adamayanlar ölümle cezalandırılmakta veya sür-
güne gönderilmekteydi. İncil yazarı Yuhanna bu yüzden Patmos adasına gönderilmiş ve burada bir 
mağarada İsa’nın kendisine göründüğünü söylemiştir. 

Bergama’lı Aziz Antipas, Kutsal kitap’ta  Esinleme bölümünde (Esinleme 2:13) ifade edilen 
imanlı şehit olarak bilinir. İncil yazarı Yuhanna, Antipas’ı Bergama Piskoposu olarak atamıştır. 
Antipas, Bergamalıları putlara adak adamaktan caydırmaya başlamış, bu yüzden ölüm cezasına 
çarptırılmıştır. Hıristiyan efsaneleri, Bergama Piskopos’u olan Küçük Asya’nın ilk Hıristiyan şehi-
di Aziz Antipas’ın 92 yılı civarında Roma İmparatoru Domitian tarafından pirinç bir boğada kı-
zartılarak Artemis tapınağında öldürüldüğünden bahseder. Herodot’a göre, pirinç bir boğanın içe-
risinde kızartılmak Antik Yunanda işkencenin en bilinen şekliydi. Bir sorgulama yöntemi değil, 
idam yöntemiydi. 

 Bir takım Hıristiyan inancına göre, Antipas yanmamış, gece takipçileri tarafından ölü bedeni gö-
mülmüş ve özellikle diş ağrısı olmak üzere bir takım hastalıklar için mezarı şifa kaynağı kabul edil-
miştir. 

 Aziz, Antipas’ı anma ve yortu günü Hıristiyan tarihinde 11 Nisan’a karşılık gelmektedir. Kendi-
sine atfedilen özellik ise, diş ağrısının geçirilmesinde ve diş hekimlerinin koruyucusu olarak kendi-
sine dua edilmesidir.  

SUMMARY
The courtyard of The Faculty of dentistry in Athens bears the name of Saint Antipas. He is conside-
red the second dentist in the World after the firstly known Hesi-Re. Antipas is considered to be the 
first dentist in Anatolia and his tomb is in the Red Court in Pergamon. He is a Saint because he is one 
of the first priest in the early Chrsitian period.  Since people has considered Antipa s as a Saint, they 
used as a cream the oil obtained from his tomb.

In Pergamon, thos ewho denied to give sacrifice to the idols, they were either killed or sent to exi-
le. Siant John the evangelist was sent to the island of Patmos in Aegean Sea fort hat reason where hye 
claimed that he saw Jesus in a grotto on that island. 
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Saint Antipas of Pergamon is announced in the Holy Book  of Revelation (Revelation 2:13) as the 
“faithful martyr” of Pergamon. Saint John the Evangelist ordained  Antipas as the Bishop of Perga-
mon. Antipa swas condemned to death becaus ehe was convincing people not to give sacrifices to the 
idols. Chrisitian myths axpress that he was punished in a bull and was killed in the temple of Artemi-
de in Pergamon in 92 AD at the time of Roman emperor Domitian. Herodotes explains that the bull 
is a method of executing  rather than torture in the Greek Antiquity.

In the Chrsitian faith, iti is believed that Antipa swas not killed in the bull, but hisfollowers took 
his body to the temple and died there . His tomb was considered as a healing spot especially for to-
othache. 

The feast day for Saint Antipas is April 11 th in the Chrsitian calendar. His attribute is healer of 
toothache and protector of dentists.
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TÜRK DİŞ HEKİMLİĞİNİN KURUCUSU PROF. DR. HALİT ŞAZİ

PROF. DR. HALİT ŞAZİ, FOUNDER OF THE MODERN DENTAL MEDICINE  
IN TURKEY

Prof.Dr. Güngör ŞATIROĞLU
İÜ. Cerrahpaşa Faculty of Medicine
e-mail: aynurercan@cumhuriyet.com.tr

ÖZET
Ülkemizde bilimsel diş hekimliğinin ve dişçi mektebinin kurucusu Prof. Dr. Halit Şazi Kösemihal, 
1869 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası, Samakollu Gazi Kösemihal oğullarından Şazi beydir. 
Annesi Nafia hanım, Mısır vekili Hacı Süleyman Ağanın torunu ve eski adliye mektupçusu Hatemi 
efendinin kızıdır. İlköğretimini Beylerbeyi İlkokulunda ve Beyazıt’taki Simkeşhane İlkokulunda yap-
mıştır. 10 yaşında iken Galatasaray’a devama başlamıştır. Okulda sınıfları başarı ile geçen ve hoca-
larının takdirlerini toplayan Halit Şazi; 1889 yılında Galatasaray’ın son sınıfında bulunuyordu. Tıb-
biyei Askeriye’nin müsabaka imtihanını kazanıp, birinci sınıfa yazılmıştır. Tıbbiye’de fizik ve kimya 
derslerine duyduğu büyük ilgi yüzünden evinde derhal bir laboratuar kurmuş, fizik ve kimya tecrü-
belerine başlamış bu yüzden birçok kez kazalar geçirmiştir.

Halit Şazi üst sınıflarda iken, sinir hastalıklarıyla cerrahlığa merak sarmıştır. Bu merakı yüzünde 
Prof. Dr. Cemil Paşanın adeta gölgesidir.

Askeri Tıbbiye’yi 1894 yılında ve üstün derece ile bitiren Halit Şazi, yüzbaşı rütbesiyle doktorluğa 
başlamıştır. Bu sırada açılan imtihanı kazanarak Prof. Dr. Cemil Topuzlu’nun “ameliyat-ı cerrahiye” 
muallim muavinliğine tayin edilmiştir.

Yüzbaşı Halit Şazi, 1896 da Yunan harbi dolayısıyla askeri vazifeye çağırılmış; ancak Alasonya’da 
hastalanarak İstanbul’a dönmüş, tekrar Askeri Tıbbiye’de hocalığa başlamış, “operatör” unvanını elde 
etmiştir. 1898 de Kolağalığı türbesine yükselmiş ve muallim muavinliğinden başka “Beşinci Daire-i 
Sıhhiye müfettişliği” görevi de kendisine verilmiştir. Bir süre sonra da Askeri Tıbbiyenin küçük – cer-
rahi muallimi olmuştur.

1907 de binbaşılığa yükselmiş, 1908 de yalnız diş tababeti ile ilgilenmek için, arzusu ile emekli-
ye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Halit Şazi, diş tababeti ile 1896 yılında Alasonya’dan geldikten sonra ilgilenmeye baş-
lamıştı, Vefa’daki Bozdoğan Kemeri yanındaki evinde akrabalarının dişlerini doldurup kronlar yap-
ması, etrafın büyük ilgisini çekmişti. Böylece dostları üzerinde yaptığı uygulamalarla tecrübe ve bil-
gisini pekiştirmiştir.

Halit Şazi, iki yıl kadar evinde çalıştıktan sonra 1898’de yeni bir mesleğin sahibi ve öncüsü olarak ilk 
diş muayenehanesini Bahçekapı’da börekçi fırınının karşısındaki eczane üzerinde açmış, 1901 de Emi-
nönü meydanında Valde hanında dişçi Bazilion’un muayenehanesini satın alarak buraya yerleşmiştir. 

Memleketimizde diş tababetinin bilgisiz kimselerin elinde bulunduğu bir devirde, Tıp Fakülte-
si cerrahi profesörlüğü yapan dirayetli bir hekimin, o günlerde hiç değer verilmeyen dişçilik gibi bir 
meslekle ilgilenmesi, arkadaşlarının tepki ve tenkitlerine yol açmasına rağmen o yılmamış, dişçilik 
mesleğinin şerefle yükselmesini sağlamıştır. 

Halit Şazi, kendi kendine, tecrübeleriyle ve kitapları okuyarak edindiği mesleği üzerinde Paris ve 
Viyana’da incelemelerde bulunmuş, Türkiye’de Diş tababeti mesleğini bilimsel hale getirmeyi, teşkilat-
landırmak ve bir okula bağışlamayı hedef edinmiş, idealist bir kişiydi artık ve nihayet 22 Kasım 1909 ta-
rihinde, hocası Cemil Paşa’yı ikna ederek ülkemizde ilk Dişçi Mektebini kurmaya muvaffak olmuştur.
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Halit Şazi Kösemihal, 1921 yılının 26 Mart günü Erenköy’deki evine dönerken Haydarpaşa vapu-
runda hayata gözlerini kapamış. Eyüp Sultan’da toprağa verilmiştir.

Nur içinde yatsın…

SUMMARY
Prof. Dr. Halit Şazi Kösemihal who was the founder of the modern dental medicine in turkey was 
born in İstanbul on 1869. His father was şazi who belong to sons of Samakoğlu Gazi Kösemihal. 
His mother was nafia, doughter of the post man of palace of justice called Hatemi, who also was the 
grandson of Hadjı Süleyman aga who was elected representatıve of egypte within the parliament.

Prof. Halit Şazi Kösemihal had his his prımary school education in Beylerbeyi primary school 
and in Şimkeşhane prımary school on Beyazıt istanbul.

He began to follow lectures ın Galatasaray high school when he was ten. Throughout his educa-
tional years he was always a very successful student highly appreciated by his lecturers.

 In 1889 in his last year in Galatasaray hıgh school he suceeded in his attemp to join in ther mili-
tary medical school durıng whıch he showed great interest to physıcs and chemıstry set up a labora-
tory and while expertmentıng had many accıdent.

At hıhger levels ın his educatıon ın mılıtary medıcal school he started showıng ınterest on 
operatıons as surgen on nerves systems and due to thıs new involvement he got very close to Prof.
Dr. Cemil Pasha.

After his graduatıon from medıcal school with honours degree he started workıng as medıcal 
doctor, whıle doıng so he won an exam and being appoınted as lecturer as the deputy surgen of Prof 
Dr. Cemil Topuzlu. as a major by no whe was called up on duty durıng war with Greece but follenill 
in alasonya and had to return back to İstanbul and started working ın military medical school as 
lecturer and elevated to a position as surgen.

In 1898 by than ranked as “kolağası” he was appointed as the inspector of the fifth section within 
the medical school and immediately after that he has taken posıtıon wıthın the school as lecturer of  
the small surgery section.

In 1908 he was retired wıih the intention to allocate more time to dental medicine . In fact his in-
terest on dental medicine had started while he was in alasonya. Later he had a chance to experiment 
in his home near Bozdoğan Kemeri at Vefa province ın Istanbul, on his relatives as his patients and 
chrome fillings were of great interest in professıonal cırcles.

He continued this practice in his home for two years after which he set up his fırst dentistry at 
Bahçekapı opposite bakery above medıcıne shop. later continued his practice as dentist at Valde Pal-
ace in a place which he bought from dentist bazilion.

Medıcal dentistry by than was in a very experımental stage within medical circles. his colleagues 
were takenaback and was surprized to say the least when such a promınent person like Prof. Halît 
Şazi showed interest in this newly developıng sectıon of medicine as dentıstry. but he didnt give up 
and continued his practıce wıth ever growing success and his efforts made great contribution to the 
development of dental medicine in Istanbul.

Later on,wıth his own efforts developed his knowledge and experıence readıng books vısıtıng 
places lıke paris and vıenna. he was an idealist fully commıtted hımself to the development of thıs 
new sectıon of medıcıne . he fınnally suceeded ın persuadıng cemil pasha to set up a medıcal school 
ın dentıstry on 22 november 1909.

Halit Şazi Kösemihal died in Istanbul on 26 march 1921 on his way home in a boat to Haydarpa-
sha buried at Eyüp sultan province.

May god bless him.
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HISTORY OF DENTISTRY IN CENTRAL ASIA 

Shohistahon ULJAEVA 
Uzbekistan, Tashkent chemical-technological institution, Head of the Chair department 
“History of Uzbekistan and political sciences”
e-mail: uljaevashohistahon@gmail.com

SUMMARY
Since ancient times in Central Asia there were tabibs dentistry, traditional methods of treated pa-
tients. They specifically were dentists, were largely universal. There is information in the first written 
source for the Central Asia-the Holy Book “Avesto” zaroatrizm on the treatment of different diseases.    

With the development of society and medicine. Even with experience in surgical dentistry. Espe-
cially during Avicenna’s surgical dentistry developed. 

After he continued to treat people on his technique. In addition, the tooth treated through prayer 
and reading of the sacred words.  

But in Uzbekistan as a professional and clinical work in the field of dentistry began in 1924. The 
first Department of maxillofacial surgery and dentistry was established in Faculty of medicine in the 
Turkestan State University, under the direction of Peter P. Sitkovskiy.  In 1924, was able to organize 
the Department of maxillofacial surgery. After a year, the Department received an independent clinic 
on 10 beds. Two years later (March 1926), was a supernumerary Assistant Professor M.v. Paradoksov.  
In 1928, was organized by the docents course, which was headed by Prof. Sitkovskiy P., Assistant 
Professor M.V. Paradoxes, and worked with the 1929 years worked  L.M. Obukhov. In 1932, the As-
sistant of faculty was transferred to the F.a. Sturejko – highly qualified physician in prosthetics.  On 
the basis of the Department in 1936-37 academic year were organized and conducted annual courses 
requalification dentists. Doctors of this Chair is actively engaged in research on active on dentistry.   

In 1939, the Department has 50 beds in the clinic at the former old hospital, as well as the Office 
of maxillofacial surgery and Traumatology on 15 beds at Institute of Orthopedics-Traumatology and 
bone tuberculosis. The second World War 1941-45. Opens a new stage in the history of the Depart-
ment. In the third quarter of 1941, was organized by the Department of maxillofacial surgery. New 
and most important stage in the development of the dental service and Chair of surgical Stomatol-
ogy began with the opening of the August 3, 1954 of the stomatological faculty on the basis of the 
course of dentistry for students of medical, Pediatric and health departments. Much of the merit for 
organizing the Faculty belongs to the former Rector of Tashkent Medical Institute Associate Profes-
sor Gulamov A.G.
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FOLKLORİK DİŞHEKİMLİĞİNDE DİŞ AĞRISI

TOOTACHE IN FOLK MEDICINE

Oya ULU*- İlter UZEL** 

*İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fak. Restoratif Diş Tedavisi A.D., İstanbul - Türkiye 
**İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fak. Ortodonti A.D., İstanbul - Türkiye
e-mail: oyaulu@aydin.edu.tr

ÖZET
Bu araştırmada eski toplumların diş ağrısının nedenleri hakkındaki düşünceleri anlatılmakta ve diş 
ağrısı için yazılmış bir 17. yüzyıl monografisi tanıtılmaktadır.

SUMMARY
In this study describes the old ideas about the causes of pain and dental pain, and a monograph 
which was written in the 17th century for dental pain introduced.
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XVI.YÜZYIL (KANUNİ DÖNEMİ) SARAY HEKİMİ MUSA BİN HAMUN’UN 
DİŞHEKİMLİĞİNE DAİR YAZMA ESERİ ÜZERİNE ÇALIŞMA VE İRDELEMELER

STUDIES AND INVESTIGATIONS ON MOSES HAMON’S MANUSCRIPT 
ABOUT DENTISTRY IN THE PERIOD OF SULEYMAN THE MAGNIFICENT 
(XVI.th CENTURY)

Öztan USMANBAŞ
İ.Ü.İstanbul Tıp Fak.Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik A.D.
e.mail: oztanusmanbasayahoo.com

ÖZET 
Devir Osmanlı İmparatorluğu’nun en kuvvetli dönemi.Yükselme Devri – Batı’da Rönesans ve tüm 
bilim, san’at zirvede. Osmanlı’nın başında MUHTEŞEM lakaplı Sultan Süleyman ve bizde de bilim, 
san’at ve tıp en yüksek ve verimli aşamasında. İmparatorluk sarayında değerli hekimler var.Çoğu Mu-
sevi kökenli.Bunlardan biri de Moses Hamons – Musa b.Hamon bir çok dile sahip bir hekim.Diş-
hekimliği üzerine bir monografik çalışma yapan Hamon ,yapıtını Türkçe yazıyor.İki bilim adamı ve 
araştırıcımız bu yapıt üzerine çalışma lar yapmış. Bildiride, her iki yazarın yapıtları göz önüne alı-
narak bazı değerlendirmeler yapılarak; bitkisel droglarla yapılan reçeteler değerlendirilmeğe çalışı-
lacaktır. 

SUMMARY 
The most developed level in science , arts and medicine was experienced during the period of Sü-
leyman the Magnificent in the Ottoman Empire, while the Period of Renaissance was taking Place 
in the West. Too many well qualified physicians, who the most were also Jews took place in the Ot-
taman Court. Among the others one of the most well known court physician was Moses Hamons 
(Musa b.Hamon), who was also a multilingual made monografic studies on dentistry in Turkish. Two 
of Turkish researchers investigated his studies separately. We are going to figure out his herbal drugs 
and prescriptions based on these researchers’ studies.
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PERİODONTOLOJİDE KAZGILARIN (SCALER) GELİŞİMİ

THE HISTORY OF PERIODONTAL SCALERS

İlter UZEL* - Burcu KARADUMAN**- İlhan UZEL***
*İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D., İstanbul - Türkiye 
**İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Periodontoloji A.D., İstanbul - Türkiye
***University of Pennysilvania, School of Dental Medicine, Philadelphia, USA.
e-mail: ilteruzel@aydin.edu.tr

ÖZET
Diş taşlarının temizlenmesi operatif diş hekimliğindeki ilk işlem olan diş çekiminden sonra gelen 
ikinci girişimdir. 

Bu girişim ilk defa 11. Yüzyılda İslam cerrahı Ebulkasım Zehravi tarafından tanımlanmış ve kul-
lanılan aletler tanıtılmıştır.

Daha sonra işlemin en mükemmel açıklaması Fatih devri Türk hekimi Şerefeddin Sabuncuoğlu 
tarafından alet çizimi ile 15. Yüzyılda yapılmıştır.

Bu çalışmada batı tıp ve diş hekimliği literatürü taranmış ve başlangıçtan günümüze kadar bu 
önemli işlemde kullanılan aletlerin tanıtımı yapılmış ve gelişimi karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

SUMMARY
Removal of dental calculus is the second procedure after dental extraction that is the first operation 
in operative dentistry.

This procedure was first described in 11th century by an Islamic surgeon; Albucasis Zehravi, who 
was an Islamist surgeon. 

The perfect explanation of this process was made and drawn in his own manuscript “The Impe-
rials Surgery” by Turkish surgeon lived in XVth century in the era of Conqueror; Fatih Sultan Meh-
met, Serafeddin Sabuncuoglu. 

In this study, western medicine and dental literature have been reviewed and the definition and 
comparison of the instruments used in this important procedure have been showed from past to pre-
sent.
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PİERRE FAUCHARD (1678-1723): ORTODONTİST

PIERRE FAUCHARD (1678-1723): ORTHODONTIST

İlter UZEL- Göksu TRAKYALI
İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul – Türkiye
e-mail: ilteruzel@aydin.edu.tr

ÖZET
Modern diş hekimliğinin babası olarak kabul edilen Pierre Fauchard, 1728 yılında yayınladığı “Le 
Chirurgien Dentiste” eserinde diş hekimliğinin uzmanlık dalları arasında ortodontiye de yer vermiş 
ve başarı ile tedavi ettiği vakaları sunmuştur.

Bu çalışmada, Le Chirurgien Dentiste’nin 3 baskısındaki ortodonti bölümü karşılaştırılmıştır. 

SUMMARY
Pierre Fauchard, credited as being the “father of modern dentistry” published his book “Le Chirurg-
ien Dentiste”, “The Surgeon Dentist” in 1728, which contained detailed information about all aspects 
of contemporary dentistry and also orthodontics. He also explained orthodontic treatments of suc-
cessfully treated patients.

In this article, orthodontic sections of three different editions of “Le Chirurgien Dentiste” were 
compared.
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PROSTODONTİDE ÖLÇÜDEN MODELE

FROM IMPRESSION TO TRAY IN PROTSHODONTICS

İlter UZEL ,  Zeynep TUTAL
İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul – Türkiye
e-mail: ilteruzel@aydin.edu.tr

ÖZET
Ölçü almanın bilinmediği zamanlarda diş hekimleri ağızda kalan dişlerin arasına mum parçası yer-
leştirerek yapacakları protezin maketini işleyerek çalışıyorlardı. Mumlar, bir ölçü kaşığına yerleştiril-
mediğinde yeterli olamıyordu. Bu sakınca 18.yy’da Fransız diş hekimi “Delabarre” tarafından gide-
rildi. Mum yüz yıl kadar gündemde kaldıktan sonra yerini alçıya, o da halen kullanılmakta olan al-
jinata bıraktı. 

SUMMARY
Before dentists knew how to take impressions, they adapted a small amount of wax around the teeth 
remaining in the mouth and build a mock-up of the prosthetic appliance in order to plan the con-
struction of the prostheses. These “impressions” were sadly inexact because the wax wasn’t contained 
in any kind of tray. In the 18th century, a French dentist named “Delabarre” deserves the credit for 
inventing that essential device needed. The age of wax impressions lasted about a century, plaster’s 
day was somewhat shorter and the age of alginates still relatively young.

- 259 -



BAHRİYE MERKEZ HASTANESİ DİŞ BÖLÜMÜ KAYITLARI IŞIĞINDA, 
1923-1928 YILLARI ARASINDA BAHRİYELİLERİN AĞIZ SAĞLIĞI 
DURUMLARI VE UYGULANAN TEDAVİLERİN DÖNEM KOŞULLARI 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF ORAL HEALTH STATUS OF LEATHERNECKS AND THE 
EXECUTED DENTAL TREATMENTS AS TO THE TİME PERIOD CONDITIONS 
IN THE LIGHT OF THE RECORDS OF DENTAL DIVISION OF NAVY CENTRAL 
HOSPITAL BETWEEN THE YEARS OF 1923-1928

Esra YEŞİLOVA*, Eda Gülşen GÖMLEKSİZ**, İbrahim Halil ERTÜRK*** 
*ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Öğretim Üyesi, Yard. Doç. Dr. 
e-mail: eyesilova@ogu.edu.tr
**İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı, Tarihi Deniz Arşivi Şube Müdürlüğü, Arşivci
e-mail: gulseneda@yahoo.com
***İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı, Tarihi Deniz Arşivi Şube Müdürlüğü, Şube Müdürü, 
Dnz. Ögr. Bnb.
e-mail: hierturk@yahoo.com

ÖZET
Bahriye Merkez Hastanesi 1827 yılında Kasımpaşa’da Sakız Ağacı’nda inşa edilmiştir. Bahriye 
Mektebi’nin Heybeliada’ya taşınması ile birlikte 1850 yılında bu hastane de Kasımpaşa’daki okul bi-
nasına taşınmıştır. Bahriye Merkez Hastanesi’ne zamanla yeni binalar eklenmiştir. Hastane uzman-
laşmış olduğu önemli bölümleri ve geliştirilen fiziki şartlarıyla bahriyelilerin sağlık sorunlarının çö-
zülmesinde etkin bir rol oynamıştır. Bu sözlü bildiride İstanbul Deniz Müzesi arşivinde bulunan 
Bahriye Merkez Hastanesi’nin Diş Bölümü’ne ait 1923-1928 yılları arasını içeren hasta kayıt defterine 
ait veriler sunulacaktır. Defterde farklı gemilerde ve bahriyede farklı mevkilerde görev alan subay ve 
erlerin isimleri, görev yerleri ve dişlerine uygulanan tedaviler kayıt edilmiştir. Savaş ortamından yeni 
çıkmış Türk askerlerinin ağız sağlığı ve döneme ait tedavilerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

SUMMARY
The Central Navy Hospital was built in 1827 at Sakızağacı in Kasımpaşa. Concurrently with the mo-
vement of the Navy School to Heybeliada, this hospital then was moved to the school building. In the 
course of time, the new buildings had been added to The Central Navy Hospital. The hospital played 
an active role in the solution of health problems of leathernecks with its specialized divisions and the 
developing physical conditions. In this oral presentation, data which is found in İstanbul Naval Mu-
seum Archieve concerning the patient registry book of Dental Division of The Central Navy Hospi-
tal between the years of 1923-1928 will be presented. In this registry book, the names, the places of 
duty and the executed dental treatments of the officers and private soldiers from different ships and 
different positions in navy were recorded. It is aimed to assess the oral health status of Turkish leat-
hernecks after the war and the treatment modalities of the time period.
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DİŞHEKİMLİĞİ TARİHİNDE CUMHURİYETTEN ÖNCE TBMM HÜKÜMETİ 
TARAFINDAN VERİLEN DİŞÇİ ŞAHADETNAMESİ

DENTISTRY DIPLOMA GIVEN BY THE GOVERNMENT OF TURKISH GRAND 
NATIONAL ASSEMBLY BEFORE THE REPUBLIC PERIOD IN HISTORY OF 
DENTISTRY

Mahir GÜNDAY
M.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
e-mail:mgunday@marmara.edu.tr

ÖZET
Bu sunumda Türkiye’deki dişhekimliği eğitiminin önde gelen isimlerinden Prof. Suat İsmail Gürkan’ın 
17 Temmuz 1339 (1923) tarihinde Ankara’daki TBMM Hükümeti tarafından verilmiş dişhekimliği 
diploması sunulmaktadır. Cumhuriyetin ilanından önce verilen bu Dişçi Şahadetnamesi Türk dişhe-
kimliği tarihi bakımından önemli bir belge niteliği taşımaktadır. TBMM Hükümeti 23 Nisan 1920’de 
kurulmuş ve cumhuriyetin ilanına kadar görev yapmıştır. Bu süre içerisinde çok kritik kararlar almış, 
ülkemizin kurtuluşunda ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda etkin rol oynamıştır. 

Darulfünun Tıp Medresesi Dişçi Şubesi tarafından verilen 245 no’lu bu şahadetname Maarif Ve-
kili olarak muhtemelen İsmail Safa (Özler) ve Darülfünun Emini Besim Ömer tarafından imzalan-
mıştır. O tarihlerde IV. ve V. İcra Vekilleri Heyetlerinde Maarif Vekili olarak Adana Mebusu İsmail 
Safa (Özler) bulunmaktadır. Şahadetnamede ayrıca Tıp Medresesi Reisi ve Katibinin de imzaları yer 
almaktadır. Şahadetnamenin arkasında Cumhuriyetin ilanından sonra 1928’de 259 Tescil no’su ile 
yeniden kaydedildiği görülmektedir. Bu uygulama muhtemelen 1928’de çıkarılan Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile ilgilidir.

Bu poster sunumunda eski harflerle Osmanlıca yazılan şahadetnamenin fotoğrafı ve bugünkü 
harflerle ifadesi sunulacaktır.

SUMMARY
The dentistry diploma of Professor Suat Ismail Gürkan, one of the leading names of dental educati-
on in Turkey, given by the Government of Turkish Grand National Assembly (TGNA) in Ankara on 
July 17th 1923 (julian calendar 1339) will be presented. This dentistry diploma given before the proc-
lamation of the republic is a worthy document in History of Turkish Dentistry. The Government of 
TGNA was established on April 23th 1920 and worked until the foundation of the Turkish Republic. 
Within this time period TGNA made critical decisions, played an effective role in emancipation of 
the country and establishment of the Republic of Turkey.

This diploma with the number 245 is given by the Ottoman University Madrasah of Medicine 
Branch of Dentistry and was signed probably by the Minister of Education Ismail Safa (Ozler) and 
the rector Besim Oner. Around the same time Ismail Safa (Ozler), parliamentarian from Adana, was 
the Minister of Education in the IV and V Cabinet. The signatures of both the Head and the Secretary 
of the Madrasah of Medicine are present on the diploma. It can be seen on the backside of the diplo-
ma that it was registered again with the number 259 in 1928, after the declaration of Turkish Repub-
lic. This procedure was probably related with the Law of Practicing Medicine and Medical Sciences 
which was introduced in the same year. 
  The photo of the diploma written in Ottoman Turkish and the expressions with current Turkish will 
be presented in this poster presentation.
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DİŞ HEKİMLİĞİNİN KORUYUCU AZİZESİ: SAİNT APOLLONİA

THE PATRON SAINT OF DENTISTRY: SAINT APOLLONIA

Funda Gülay KADIOĞLU*
*Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, ADANA
e-mail:fgkadioglu@cu.edu.tr

ÖZET
Saint Apollonia,  diş hekimliği mesleğinin ve diş ağrısı çekenlerin koruyucu azizesidir. Apollonia, İ.S. 
200’lerde Mısır’da İskenderiye’de yaşamış Hıristiyan bir kadındır ve İ.S. 249 tarihinde inançları ne-
deniyle şehit edilince bir azize haline gelmiştir. Romalı pagan bir güruh tarafından tutuklanmış, iş-
kenceye maruz kalmış, dişleri tek tek çekilmiş, çenesi kırılmış ve yakılarak öldürülmüştür. Şehitlik 
mertebesine ulaşmasını takiben, Katolik ve Doğu Ortodoks kiliseleri tarafından aziz olarak ilan edil-
miştir.

Hıristiyan geleneğinde, bazı azizlerin bazı özel hastalıklar için koruyuculuk sağladığına inanıl-
maktadır. Saint Apollonia’nın diş ağrılarının ve öteki diş hastalıklarının koruyucu azizesi olması, Or-
taçağ Avrupası’nda diş ve dişeti hastalıklarının epidemik bir hal aldığı döneme rastlamaktadır. Sa-
nata da konu olan Saint Apollonia, Rönesans döneminde elinde, ucunda bir diş olan kerpeteni tutan 
veya boynundaki kolyede altın bir diş bulunan genç bir kadın olarak resmedilmiştir.

SUMMARY
Saint Apollonia is the patron saint of dental profession, and people suffering from toothache. St. 
Apollonia was a Christian woman who lived in Alexandria, Egypt around 200 AD and was conside-
red a saint who has been martyred because of her beliefs around 249 AD. She was captured and tor-
tured, having her teeth extracted by one by and shattered her jaw before she was burned to death by 
the Roman mobs. Following her martyrdom, Apollonia was made a saint by the Catholic and Eas-
tern Orthodox Christian churches.

In Christian tradition, it is believed that particular saints can give protection against specific ill-
nesses. St. Apollonia became the patron saint of toothaches and other dental problems in the midd-
le ages when gum and tooth disease reached epidemic status in Europe. Also, St. Apollonia has been 
studied in art. In Renaissance, she was portrayed as a young woman with a pair of pincers holding a 
tooth or with a golden tooth suspended from her necklace.
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BİRİNCİ MİLLİ DİŞ TABABETİ KURULTAYI ve BASINA YANSIMALARI

THE FIRST NATIONAL DENTAL CONFERENCE and ITS REFLECTIONS 
in NATIONAL PRESS

Funda Gülay KADIOĞLU*
*Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, ADANA
e-mail: fgkadioglu@cu.edu.tr

ÖZET
Birinci Milli Diş Tababeti Kurultayı, Türk Diş Tabipleri Cemiyeti (1925-1985) tarafından 1-5 Ka-
sım 1932 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Altı gün süren bu kapsamlı toplantı iki bölümden 
oluşmaktadır. 1-5 Kasım günlerinde gerçekleşen ve ulusal sağlık politikalarının da ele alındığı top-
lantının ilk bölümünde bilimsel sunumlar yer almıştır. 6 Kasım 1932 tarihinde ise farklı klinik dalla-
ra yönelik bazı pratik diş hekimliği uygulamaları yapılmıştır. 

Bu toplantının taşıdığı kritik öneme, dönemin ulusal basınında da yer verilmiştir. Çalışmamız-
da, Kurultay’ın yapıldığı hafta boyunca yayımlanan ulusal gazeteler (Cumhuriyet, Milliyet, Son Pos-
ta, Vakit) incelenmiş ve Kurultay hakkında yazılan yazılar değerlendirilmiştir.

SUMMARY
The First National Dental Conference was held by Turkish Society of Dentists (1925-1985) on 1-5 
November 1932, in İstanbul.  This comprehensive meeting had two sections lasting a total of six days. 
On 1-5 November, a series of scientific presentations were given and national health issues were dis-
cussed. On 6 November, the clinical demonstrations were applied.  

The critical importance of this meeting was reflected in the national press coverage. In our study, 
the national newspapers (Cumhuriyet, Milliyet, Son Posta, Vakit) published during conference week 
were examined and the reports about this national meeting were evaluated.
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İBN SİNA’NIN DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE ÖNERDİĞİ 
REÇETELERDEN BAZI ÖRNEKLER

SOME EXAMPLES OF THE PRESCRIPTIONS WHICH WERE 
RECOMMENDED BY AVICENNA

Sevgi ŞAR*, Esin KAHYA**   
*Ankara Üniv. Eczacılık Fak., Eczacılık İşletmeciliği AD, Ankara, 
**Emekli Öğretim Üyesi,
e-mail: esinkahya2002@yahoo.com
 sevgisar98@gmail.com

ÖZET
İslam Dünyasında, daha önceki dönemlerde olduğu gibi diş hastalıklarının tedavisi büyük önem ta-
şır. Bu dönemin belli başlı hekimlerinden olan İbn Sina’da eserlerinde bu konuyu geniş bir şekilde ele 
almıştır. Meşhur eseri el-Kanun’da bu konuda ayrıntılı bilgi bulmak mümkündür. Kitabın birinci cil-
dinde baş anatomisi içinde üst, alt çeneler ve dişler ve çocuk dişleri ve diş çıkarma hakkında açıkla-
malara rastlanmaktadır. Eserin üçüncü kitabında ağız hastalıkları içinde diş hastalıkları ayrıntılı bir 
şekilde anlatılmıştır. Eserin beşinci kitabında ise ağız ve diş hastalıklarının tedavisinde kullanılacak 
reçete örnekleri sunulmuştur. 

Bu çalışmada onun bu konuda verdiği reçete örnekleri ele alınarak değerlendirilecek ve çeşitli 
yönleriyle tartışılacaktır. 

SUMMARY
The treatment of the dental diseases has always been important in the Islamic Word since the early 
periods of its history. Avicenna who was one of the leading physicians of that period also dealt with 
this subject in detail. We can find his detailed explanations on this field in his famous book, al-Kanun 
(Canon). In the first volume of the book, there is an explanation of the upper and lower chin (max-
illa and mandibula), the teeth, the children’s teeth and their teeth cutting. In the third volume of the 
book, Avicenna gave detailed information about the oral and dental diseases and their treatments. 
In its fifth volume, we find certain perscriptions which were used for the treatment of these diseases. 

In this paper we discuss some of the prescriptions suggested by him and present an evaluation 
and discussion of them with respect to their various aspects.
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ANTİK ÇAĞDA KARADENİZ BÖLGESİ’NDE YETİŞEN ŞİFALİ OTLAR 
VE KULLANIM ALANLARI

MEDICINAL HERBS GROWN IN THE BLACK SEA REGION AND 
THEIR AREAS OF USE IN ANCIENT TİMES

Osman EMİR
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
oemir@ktu.edu.tr

ÖZET
Antik çağdan itibaren zengin bir bitki florasına sahip olduğunu bildiğimiz Karadeniz bölgesi, ba-
rındırdığı bu potansiyel ile tarih boyunca birçok ulusa da ev sahipliği yapmıştır. Eskiçağda “deniz 
orman” olarak adlandırılan bu havza, aynı zamanda şifalı otları, zehirli bitkileri ve bu bitkilerden 
yapılan antidotları (panzehir) ile tanınmıştır. Eskiçağın en büyük doğa bilimcisi olan Gaius Plini-
us Secendus’un hayattayken hazırlamış olduğu Natural Historia adlı 37 kitaptan oluşan çalışma-
sının bitkiler bölümünde, Karadeniz’de yetiştirilen şifalı otlar ve bunların kullanım alanları hak-
kında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Plinius’un bölgede yetişen birçok şifalı bitkiden ve bun-
ların faydalarından söz etmiştir. Örneğin,  Alkole tat katan ve mideyi güçlendiren peli otu (ab-
sinthum), deliliğin iyileştirilmesinde ve insanların sakinleştirilmesinde kullanılan siyah çöpleme 
(melampodion), şarap içinde kaynatılan ve tohumları dizanteri hastalığının tedavisinde kullanı-
lan sıtma otu (Eupotariom), bunlardan sadece bir kaçıdır. Karadeniz bölgesinde oldukça yaygın 
olan bu bitkiler, aynı zamanda bir ticaret ürünü olarak eskiçağ boyunca bütün Akdeniz havzası-
na da ihraç edilmiştir. 

M.Ö. 120 yılında Karadeniz bölgesinde kurduğu krallıkla kısa zamanda büyüyen ve Roma’nın en 
büyük düşmanı haline gelen Pontos Kralı Mithradates VI Eupator, çocukluğundan itibaren tarih, fel-
sefe, tıp, hekimlik ve güzel sanatlar gibi birçok bilim alana düşkünlüğü ile bilinirdi. Bütün bilimlere 
karşı ilgisi olmasına karşın onun asıl hobisi, şüphesiz tabiat bilimi ve toksikolojiydi. Parmakoloji ko-
nusunda kendini yetiştirmiş ve özellikle otodidakt biri olduğu kabul edilen Mithradates’in, zehirler 
için panzehirler yaptığı ve antidotlar ürettiği bilinmektedir. Plinius, Mithradates’in yardımsız olarak 
zehirler için panzehirler üretiğini ve bazı antidotların ilk bulucusu olduğundan söz eder. Antik kay-
naklar, Roma generali Pompeius’un Mithradates’i mağlup ettikten sonra özel eşyaları arasında şifalı 
otlar üzerine çalışmalarını içeren bir kitap bulduğundan söz eder. Plinius, Mithradates’in kaleme al-
dığı bu kitaptan yaptığı bir tarife göre “çok eski cevizler kangrene, çıbana ve çürüklere faydalıdır. Ce-
viz ağacının kabuğu dizanteriyi iyileştirir ve sirkeyle ovulmuş yaprakları kulak ağrılarını giderir. Ayrı-
ca iki kuru ceviz, iki incir ve yirmi yaprak sedef otu ezilerek üzerine bir tutam tuz eklenir. Bu karışımı 
alan kişi bütün zehirlere karşı korunur”  bildirir.

SUMMARY
The Black Sea region, we know that it has a rich flora from ancient times, contained with these 
potential has hosted many nations throughout the history. This basin, known as “Maritime forest” 
in ancient times, is famous with medicinal herbs, poisonous plants and antidotes to these plants 
(antidote) at the same time.  In the part for plants of the study named Historia Natural, consisting of 
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37 books, prepared by Gaius Plinius Secendus, the greatest naturalist of ancient in his life time con-
tains detailed information about medicinal herbs and their areas of use in Black Sea region. Plinius 
mentioned about many medicinal plants that grown in the region and their benefits. For example, 
absinthe (absinthum) that gives taste to alcohol and strengthens the stomach, black hellebore (mela-
mpodion) used in improvement of madness and steady of people, malaria grass (Eupotariom) that 
boiled in wine and seeds are used in the treatment of dysentery are just to name a few. These plants 
that are quite common in the Black Sea region also have been exported all over the Mediterranean 
basin as a commercial product at the same time during ancient times. 

King of Pontos Mithradates VI Eupator, that grown in a short time with the kingdom founded in 
Black Sea region in BC 120 and became the biggest enemy of Rome, known with fondness of many 
scientific areas like history, philosophy, medicine, physician and arts since his childhood. Although 
he had interest on all sciences, his main hobby was undoubtedly natural science and toxicology. He 
educated himself in pharmacology, considered particularly as a self-taught; Mithradetes is known to 
produce antidotes for poisons and anditots. Plinius mentioned about Mithradetes that he produced 
antidotes for poisons without assistance and was the first inventor of some of the antidotes. Ancient 
sources mentioned that after defeating Mithradates, The Roman General Pompeius found a book 
that contained works on medicinal herbs in his personal belongings. According to a recipe made 
from this book written by Mithradetes, Pilnius declares that: “very old pecans beneficial on gangrene, 
warts and bruises. Walnut tree bark improves dysentery and its leaves praised with vinegar resolves ear 
pain. Furthermore, after two dried walnuts, two figs, and twenty-pearl grass leaf crushed, a pinch of salt 
is added on. The person takes from this mixture is protected against all poisons.” 
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HÜCCETÜ’L ETİBBA ADLI TIP ESERİ ÜZERİNE

ON THE MEDICAL WORK NAMED HÜCCETÜ’L ETIBBA

Neşe ERENOĞLU
Ege Üniv,Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi   
e-mail: nese80_@hotmail.com

ÖZET
Hüccetü’l Etibba, Melik Suud Üniversitesi Yazmalar Kısmı’nda 7496 numarada kayıtlı H. 1277 ta-
rihli bir yazmadır. Eser 171 varaktır. Eserin sonundaki ifadeden anlaşıldığı üzere Hüccetü’l Etibba, 
Sultan Abdülmecid devrinde, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Nazırı İsmail Paşa’nın emriyle Es-Seyyid 
Muhammed Hafız tarafından çeşitli Fransızca eserler de incelenerek yazılmıştır. Eserde “Gark ol-
mış kimesnenin müdarat-ı tıbbiyyesi”; “Yangın müdarat-ı tıbbiyyesi beyanındadır”; “İltihab”; 
“İltihab-ı dimag beyanındadır” gibi ana başlıklarla hastalıklar anlatılmakta ve tedavi usulleri açık-
lanmaktadır.

Bir örnek vermek gerekirse: 6a. “Arı sokmuş kimsenenin tedabir-i tıbbiyyesi beyanındadır (1) Bir 
adamı bal arısı ve diğeri yabani arı sokdukda ve sokdugı mahalde ger (2)ginlik ve kırmızılık ve şiş 
veca’ olur ve ol mahalde eger ignesini  (3) bırakmış ise bu ‘alametlerin hepsi daha şiddetlü olacagın-
dan (4) evvel emrde ignesi toplı igne ve cınbız ve yahud başka bir şey’ vasıtasiyle (5) çıkarmaga sa’y 
ve gayret etmelidir ve ba’de arı sokana dahi mümkün (6) oldıgı rütbe her tarafından yavaş yavaş sı-
kup üzerini tuzlu su (7) yahud beş on tamla nişadır ruhı bir mikdar suyun içine koyup (8) ve yahud 
kireci suda söndirüp mezkur su ile yıkamalıdır.”

Bildiride Türk tıp tarihi açısından önemli olduğunu düşündüğümüz Hüccetü’l Etibba adlı eser 
üzerinde durulacak ve tanıtımı yapılacaktır. 

SUMMARY
Hüccetü’l Etibba is a manuscript dated H. 1277 and recorded in King Saud University in the Manu-
script Department with the number of 7469. The manuscript has 171 folios. As it can be understood 
from the last part of the work, Hüccetü’l Etibba has been written by Es- Seyid Muhammed Hafız with 
the research of various French works also, at Sultan Abdülmecit era with the order of Admiral İsmail 
who was the minister of Medical Faculty. Some kind of diseases and cure methods were explained 
under main topics like; “The medical cure of choked person” or “The medical cure of burned tissue”.

In order to give an example: 6a. “Arı sokmuş kimsenenin tedabir-i tıbbiyyesi beyanındadır (1) 
Bir adamı bal arısı ve diğeri yabani arı sokdukda ve sokdugı mahalde ger (2)ginlik ve kırmızılık 
ve şiş veca’ olur ve ol mahalde eger ignesini  (3) bırakmış ise bu ‘alametlerin hepsi daha şiddetlü 
olacagından (4) evvel emrde ignesi toplı igne ve cınbız ve yahud başka bir şey’ vasıtasiyle 
(5) çıkarmaga sa’y ve gayret etmelidir ve ba’de arı sokana dahi mümkün (6) oldıgı rütbe her 
tarafından yavaş yavaş sıkup üzerini tuzlu su (7) yahud beş on tamla nişadır ruhı bir mikdar 
suyun içine koyup (8) ve yahud kireci suda söndirüp mezkur su ile yıkamalıdır.”

The work is an intersection point for modern medical science and traditional science. In this 
paper, Hüccetü’l Etibba which was considered as an important work for Turkish medical history has 
been emphasized and introduced.
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BİR KINA KINA RİSALESİ: TERCEME-İ BİH ÇİNİ VEYA ÇUP

Zeki KAYMAZ
Ege Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü-İZMİR
e-mail:: zekikaymaz_19@hotmail.com

Bu bildiride kına kınanın faydaları hakkında yazılan bir risale üzerinde durulacaktır. 7 varaklık 
bu risale, Melik Suud Üniversitesi Kütüphanesi Yazmalar Bölümü’nde 5425 numarada kayıtlı bir 
yazmadır. Yazma H.962 tarihlidir.

Risale, girişinden anlaşıldığı üzere Farsçadan çevrilmiştir. Yazmaya göre Bih Çini veya Çup Çini 
adıyla bilinen ve sayılamayacak kadar faydaları olan ağaç yirmi hastalığa deva olmaktadır. Bunlar: 1) 
Frenk uyuzu 2) istiska 3) malihulya 4) baras  5) bahak 6) cüzam 7) lakve (ağzı eğri olmak)  8) kulanç 
9) keningü (sinir büzülmesi) 10) akrag (başı kel)  11) maraz-ı mak’ad 12) ‘ırku’n nisa 13) vec’i mefasıl 
14) rub’ sıtması 15) cereb (uyuz) 16) bevasır 17) da’ul-fil 18) da’ul sa’leb 19) da’ul hayl 20) varak-ı a’şak 
(ditreme) ‘tır. Risalede hangi hastalıklara iyi geldiği açıklandıktan sonra kına kınanın hangi bitkilerle 
nasıl karıştırılıp ilaç haline getirileceği, bunların kullanım miktarı ve uygulama sürecinde uyulacak 
perhiz kuralları açıklanmaktadır.

Tespitlerimize göre kına kına hakkındaki bu tıp risalesi Türkçe olarak yazılan en erken tarihli 
risaledir ve bu yönüyle Türk tıp tarihi açısından önem taşımaktadır.

Bildiride, risalenin tam metni verilecek; metindeki tıbbi terimler üzerinde de ayrıca durulacaktır.
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OSMANLI TÜRK TIBBIN’DA MATBAA BASILI İLK ANATOMİ ATLASI VE 
ŞANİZADE ATAULLAH EFENDİ (1771-1826)

THE FIRST PRINTED ANATOMY ATLAS ON THE PRINTING PRESS OF 
OTTOMAN MEDICINE AND ŞÂNÎZÂDE MEHMED ATÂULLAH EFENDİ 
(1771-1826)

KURT N.K.*, ORTUĞ, A.**, ORTUĞ, G.***
* Maltepe Universitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul,    Türkiye
**Yüksek Lisans Öğrencisi, Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi ,  Türkiye
***İnsan Anatomisi Profesörü, Deontoloji ve Tıp Tarihi Bilim Doktoru , İstanbul, Türkiye
e-mail: gurselortug@gmail.com

ÖZET
Osmanlı-Türk tıbbında daha önceden anatomi ile ilgili bazı kitaplar basılmıştır. Fakat bunlar el yaz-
ması olup ve resimler minyatür şeklindedir. Dini ve tradisyonel düşünceler nedeni ile matbaanın kul-
lanılması Osmanlı İmparatorluğunda uzun süre mümkün olamamıştır. Osmanlı’da ilk matbaa ve ki-
tap basımı İstanbul’da 1727 yılında yapılmıştır. Bu süreç 1755-1784 yılları arasında yavaşlamış ve 1819 
yılına kadar çok az tıbbi eser basılabilmiştir. Şanizade Mehmed Atatullah Efendi (1771-1826)  tara-
fından hazırlanan ve 1820 yılında İstanbul’da yayınlanan “Miratü’l Ebdan fi Teşrih-i Azaü’l-İnsan” 
isimli kitap, Osmanlı-Türk tıbbında matbaada basılan ilk tıp kitabı ve anatomi atlasıdır. Bu bakımdan 
önemlidir. Matbaada basılan ilk anatomi atlası ve anatomi atlası olması ve o zamana kadar minyatür 
tarzında yapılan insan anatomisi resimlerinin doğrudan resim olarak verilmesi kitabın önemini ar-
tırmaktadır. Kitapta 56 anatomi resim bulunmaktadır. Resimlerin, daha önce Avrupa’da yayınlanan 
temel anatomi kitaplarından örnek alınarak yeniden yapıldığı anlaşılmaktadır. Bazı tablolarda ori-
jinaline göre, ilaveler ve/veya eksiklikler de vardır. Tablolardaki resimleri yapan ressama ilişkin bil-
gi yoktur. Resimlerin bir bölümünün; Andreas Vesalius (1514-1564), Thomas Geminus (1510-1562), 
Giulio Casserio -Julius Casserius Placentinus- (1552-1616), Caspar Bauhin (1560-1624), Thomas 
Bartholin (1616-1680), Govard Bidloo (1649-1713), William Cheselden (1688-1752), Bernhard Si-
egfried Albinus (1697–1770), Albrecht von Haller’in (1708-1777) eserlerinden alındıkları, bazıların-
da ufak değişiklikler yapılarak tamamen benzer şekilde yeniden çizildikleri anlaşılmaktadır. Bazı re-
simlerin ise hangi kitaplardan alındıkları tarafımızdan tespit edilememiştir. Ancak bu resimlerdeki 
fonksiyonel, proporsiyonel ve yapılış tarzları ile batı tıp kitaplarından faydalandıkları da açıkça anla-
şılmaktadır. Esasen; bu sıralarda henüz Osmanlı-Türk tıbbında insan disseksiyonu yoktur ve yasak-
tır. Osmanlıda insan disseksiyonu ancak 1841 yılında yapılabilmiştir. 

Matbaada basımı yapılan bu ilk anatomi atlası ve Avrupa’da tanınan bir eser olmuştur. Kitabın bir 
örneği (nüshası)da Fransızcaya tercüme edilerek dönemin İstanbul’daki elçisi tarafından Fransa’ya 
gönderilmiştir.

SUMMARY
About Ottoman-Turkish medicine, there were some published books however those were hand-writ-
ings and in the form of illustrations and miniatures. Because of traditional and religious thoughts; 
the use of printing press was not allowed in Ottoman Empire for a long time. In 1727, the first Otto-
man printing house was established and first book was printed in Istanbul. This process was slowed 
down between 1755-1784 and  until 1819 a few medical works were published. The first printed 
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medical book and anatomy atlas in Ottoman Empire is ‘Miratü’l Ebdan fi Teşrih-i Azaü’l-İnsan”  
which was published in Istanbul in 1820 and prepared by Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi (1771-
1826). Therefore this is an important aspect of the book. Being the first printed anatomy atlas and 
giving all the anatomical drawings directly as images that have been done as miniatures until then; 
increases the importance of the book. There are 56 anatomical pictures in that book. The pictures 
appear to be the re-models of the pictures from the basic anatomical books that where published in 
Europe previously. When compared to originals there are additions and /or deficiencies in some of 
the paintings. There is not any information about the artists of the paintings. Yet, it is understood 
that these pictures were received from Andreas Vesalius (1514-1564), Thomas Geminus (1510-1562),  
Giulio Casserio -Julius Casserius Placentinus- (1552-1616), Caspar Bauhin (1560-1624), Thomas 
Bartholin (1616-1680), Govard Bidloo (1649-1713), William Cheselden (1688-1752), Bernhard Sieg-
fried Albinus (1697–1770), Albrecht von Haller’ s  (1708-1777) works. Some of them were painted 
again with minor modifications. The other 37 images were not identified by us from which book they 
were received. However, according functional, proportional and style of drawings of those pictures, 
it is quite clear that Western Medical books were used. In fact, at that time in Ottoman Empire it 
was prohibited to perform human dissection. The  dissection  of human cadavers in the Ottoman 
Empire was not made until 1841.

This  book was the first anatomy atlas that was printed on the printing press and became a well-
known work in Europe. A copy of the book  was translated from Ottoman to French and sent to 
France by the French ambassador of the period in Istanbul.
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TÜRKİYE’DE GÜNCEL ANESTEZİYOLOJİ BİLİMİNİN ÖNCÜLERİ

PIONEERS OF MODERN  ANESTHESIOLOGY IN TURKEY

Cengiz MORDENİZ *     H.Kadircan KESKİNBORA**
*Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, TEKİRDAĞ
e-mail: cengizmorster@gmail.com
**Göz Hastalıkları Uzm., Ph.D., Tıp Tarihi ve Etiği Uzm.
Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, TEKİRDAĞ
e-mail:  kadircan.keskinbora@gmail.com

ÖZET
1954 yılında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Viyana’dan Dr.Wolfgang Wirtinger’i modern an-
lamda anesteziyoloji biliminin gereklerini yerine getirmek göreviyle davet eder. Servis kurmak, eği-
tim yapmak ve ihtisas verebilmek yetkileri ile donatılarak Haydarpaşa Numune Hastanesine 1954 yı-
lında göreve atanır ve böylece anestezi eğitimi başlamış olur.  

3 Ocak 1955 tarihinde Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınlayarak “Tababet İhtisas Nizamnamesi” 
tasarısına Anesteziyolojinin ihtisas kolu olarak eklendiğini, isteyenlerin Haydarpaşa Numune Has-
tanesinde anestezi mütehassısı W. Wirtinger’in yanında ihtisas yapabileceklerini bildirir. Böylece 
1954’de Haydarpaşa Numune Hastanesinde kurulan Türkiye’nin ilk anestezi servisi 1955 yılında eği-
tim vermeye başlar; ilk asistanı da Cemalettin Öner olur.

İlk uzmanlık diplomaları ise 1956’da ilk Sadi Sun’a,  ikinci olarak Cemalettin Öner’e verilir.
Ülkemizin ilk anesteziyoloji doçenti olan Dr. Sadi Sun, adı 1961’de İstanbul Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Enstitüsü olan kuruluşun başına getirilir. Tıp Fakültesi-
nin 1967 yılında ikiye ayrılması ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kurulmasıyla Prof. Dr. Sadi Sun 
Cerrahpaşa’da kalmış ve kürsü başkanlığına devam etmiştir.

Yeni adı İstanbul Tıp Fakültesi olan Çapa’da, 4 Temmuz 1967 tarihli Profesörler Kurulu kararıy-
la kurulan İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kürsüsü yönetimine Doç. Dr. Fa-
ruk Or getirilmiştir.

Haydarpaşa Numune Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Şefliği’nden ayrılarak 1970’de İs-
tanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kürsüsü’nün doçent kadrosuna atanan Dr. Ce-
malettin Öner, 1971 yılında profesörlüğe yükselerek kürsü başkanı olur. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de Senatonun 1958’de aldığı bir kararla Anesteziyoloji Ens-
titüsü kurulması öngörülür, 1962’de doçent olduktan sonra bu kurumun müdürlüğüne atanacak olan 
Dr. Refik Baykoç bu enstitünün uzmanı olarak 1959’da göreve başlar.

1953’de açılan bir imtihanı kazanan Dr. İsmail Bağcılar, Dr. Orhan Toydemir ve Dr. Feridun Ke-
bir Yalgan, anestezi eğitimi almak için ABD’ye gönderilmişlerdir. Bu üç kişiden Dr. İsmail Bağcılar 
daha sonra Gülhane’de 1960’da kurulan Anestezi ve Reanimasyon ünitesinin başına , Orhan Toyde-
mir de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Ana Bilim Dalı başkanlığına getirilerek emekli olduğu 
tarihe kadar bu görevde kalmıştır.

Bu bilim önderlerini  saygı ve minnetle anıyoruz.
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SUMMARY
Ministry of Health invited Dr. Wirtinger from Vienna in 1954 to establish as a service and training 
center for Anesthesiology in Haydarpaşa Numune Hospital to start anesthesia training.  In January 
3rd, 1955, The Ministry announced Anesthesiology as a  independent  speciality in Medicine and in-
vited doctors to get anesthesia training in Haydarpaşa Numune Hospital next to Dr. Wirtinger. Thus 
the first Anesthesia Clinic in Turkey was established in Haydarpaşa Numune Hospital  and emalettin 
Öner was the first assistant in 1954.

In 1956 First Sadi Sun then Cemalettin Öner became the first Anesthesiologists  in 1956, in Tur-
key..

In 1961, the first associate professor in Anesthesiology, Sadi Sun became the director of The Insti-
tute of Anesthesiology and Intensive Care at The Medical Faculty of Istanbul.

In 1967, The Medical Faculty is divided in two. Prof. Dr. Sun remains as the Director at Cerrah-
pasa Medical Faculty and Ass. Prof. Dr. Faruk Or  becomes the Director of The Institute  untill 1971.

Cemalettin Oner left his chief  position at the department of Anesthesia and Intensive Care in 
Haydarpaşa Numune Hospital and transferred to The Institute of Anesthesiology and Intensive care 
at the Medical Faculty of Istanbul in 1970 as associate professor and became the director of The In-
stitute in 1971. 

University of Ankara took the decision of establishing  an Instıtute of Anesthesiology and Refik 
Paykoç, who later in 1962 became the director of The Instıtute started to work there in 1959.

Ministry of Health sent to USA three doctors after an examination tıo be trained as anestheiolo-
gists in 1953. They were Dr. İsmail Bağcılar, Dr. Orhan Toydemir  and  Dr. Feridun Kebir. Orhan 
Toydemir, estabhlishe Anesthesia department at Uludağ University and  İsmail Bağcılar didi it at 
Gulhane Military Academy. 

We remember them, their co-workers with appreciation.
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MÛSİKÎ’NİN TARİH BOYUNCA İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Kamil ŞAHİN 
Selçuklu ve Türk-İslâm Tıp Tarihçisi Şahin Kitabevi 
e-mail: kamilsahin19@msn.com
 
Cenab-ı Hak’ın (c.c.) olağan üstü yeteneklerle yarattığı insanoğlu, Cenab-ı Hak’kın kendisine verdiği 
güzel sesle, yeteneklerini ziyan etmeden, bu güzel sesin verdiği âhenkle, insanları mânevî bir atmos-
fer içinde bırakırlar. Mûsikî böyle güzel ses ve nağmelerle okunduğu zaman hastalıklar üzerinde et-
kili olduğu görülmektedir. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de: “Mü’minler ancak, Allah anıldığı zaman 
kalpleri titreyen (yörekleri oynayan), kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda imanlarını artı-
ran  ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir [1]”buyurmuşlardır. İslâm tıp âlimleri, güzel 
sesin insan sağlığı üzerindeki etkisi konusunda şunları söylemişlerdir: “Ehli tıbba göre: Güzel ses, in-
san vücuduna hareket ve damarlarına akıcılık temin edip, kanı tasfiye ve insan vücudunu geliştirir. 
Ayrıca kalbe ferahlık ve diğer organlarına da hereket ve çeviklilik kazandırır” demişlerdir.

Cenab-ı Hak (c.c.), Dâvud Peygamber (a.s.)’a mûcize olarak, güzel bir ses ihsan etmiştir. O 
Zebur’u okurken, vahşî hayvanlar etrafında toplanırlar ve onu dinlerlerdi. Bir kısım tefsir ve ilk 
İslâm kaynaklarında geçtiğine göre;“Davud Peygamber(a.s.), Beytü’l-Makdis’de haftada bir gün 
sahraya çıkar, Cenab-ı Hakk’ın kendisine bir Peygamberlik mu’cizesi olarak verdiği o güzel Lâhûiti 
(Allah vergisi) sesinin, ince ve güzel nağmeleriyle Zebûr-ı Şerifi okurlardı. O Lâhûtî sesinin verdiği 
âhenkle, bedeni şerifleri öyle bir duruma gelirdi ki; eğer yanında iki tane, mübarek vücudundan tu-
tup da kaldıracak kimseler olmasaydı. Bütün mafsalları âdetâ birbirinden ayrılacak gibi bir duruma 
gelirdi” diye rivayet edilmiştir.

Hekim İshak b. Huneyn (ö.298/910): Mûsikînin etkisi konusunda şunları nakletmektedir. 
“Dâvud (a.s.), Mezâmir’ini makamla okur ve böylece rûhun üzüntülerine, mûsikinin ritimleriyle, in-
san rûhunun şifâ bulmasıyla, insan vücudu da şifâ bulurdu” şeklinde bilgiler vermektedir. İslâm ta-
rihçisi Mesûdî (Ö.345/956) eserinde; ilk defa bu sözün kaynağını bildirmemekle birlikte: “Musikî 
rûhun gıdasıdır” diye yazmışlardır. Peygamberliği tartışmalı olan Büyük İskender’in şu cümlesi 
dikkat çekicidir: “Musikîden lezzet alan diğer bütün lezzetleri terk eder” demişlerdir. 

Sabit b. Kurre (ö.288/901), gibi bilginler bu kunada eserlerindre yer vermişlerdir. Son dönem Os-
manlı bilginleri de: “Mûsikî ye’s ve kederi izale eder, kalbi tahrik, zihni ve fikri  teskin eder” demişler-
dir. Fârâbî (ö.339/950) mûsikînin insan sağlığı üzerindeki etkisi konusunda ve tatbikatı ile de örnek-
ler vermişlerdir. Meşhur Türk hekim İbni Sînâ(ö.428/1037) da eserinde mûsikî’nin etkisi konusunda 
yer vermiştir. Ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi (ö.1095/1684?), Edirne’de: Sultan II. Bayezid’in Edir-
ne Dâruşşifâ vakfiyesinde de geçtiği üzere: Hastalara ve delilere müsikî faslı verirler. Hastalara devâ, 
dertlilere şifâ, dîvânelerin  rûhuna gıda, def ’i sevdâ olmak üzere, delilere mûsikî faslı verirler, Cüm-
lesi saz ve makamlarda rûha gıda verirler” demektedir.

Bizim, bu tebliğimizde: “Mûsikî’nin Tarih Boyunca İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi” konusun-
da, ilk kaynaklara inerek  bilgiler verilecektir. 03.09.2012.
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KİTAB-I ŞİFAÜL ESKAM VE DEVAÜL ALAM ADLI ESERDEKİ ÇEŞİTLİ 
HASTALIKLARA KARŞI KULLANILAN ŞURUP FORMÜLLERİ 

SYRUP FORMULAS AGAINST VARIOUS DISEASES IN THE 
“KITAB-I ŞIFAÜL ESKAM VE DEVAÜL ALAM”

Sevgi ŞAR*, Bilge SÖZEN ŞAHNE**
* A.U. Faculty of Pharmacy, Department of Management, 
e-mail: sevgisar98@gmail.com
** H.U. Faculty of Pharmacy, Department of Management, 
e-mail: bilgesozen@yahoo.com

ÖZET
Bilinen en eski meslekler arasında yer alan eczacılık mesleğine ait bilgilere pek çok tıp tarihi eserin-
de rastlamak mümkündür. Önemli bir tarihi geçmişe sahip olan Anadolu’da da tıp ve eczacılık ko-
nusunda değerli eserler yazılmıştır. Eski Anadolu Türkçesi döneminde, çeşitli bilim dallarında yazıl-
mış tıp yazmaları arasında Kitab-ı Şifaül Eskam ve Devaül Alam önemli bir yer tutmaktadır. Eser, 
14. yüzyılın ikinci yarısında ve 15.yüzyılın başlarında yaşamış, çağının ünlü hekimlerinde Hacı Paşa 
adıyla bilinen Celalüddin Hızır tarafından yazılmıştır.

Anlamı hastalıkların şifası ve ağrıların tedavisi hakkında kitap olan eserin ilk iki bölümü teorik 
ve pratik bilgilerden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise hastalıklardan ve tedavile-
rinden bahsedilmektedir.

Eserde süzülmüş gül şurubu, nilüfer şurubu, menekşe şurubu, turunç şurubu, limon şurubu, san-
dal şurubu, ipek şurubu, elma şurubu, ayva şurubu, dut şurubu, tatlı nar şurubu, ekşi nar şurubu ve 
üzüm şurubu gibi çeşitli şurupların hazırlanışı ile hangi hastalıklarda kullanıldıklarına ve etkilerine 
yer verilmiştir.

Bu çalışmada, eserde yer alan şuruplar tek tek incelenecek, şurupların eserde belirtilen etkileri ile 
günümüzdeki etkileri karşılaştırılarak konu etraflı olarak tartışılacaktır.

SUMMARY
Pharmacy profession is one of the oldest professions and there is a lot of information about this pro-
fession in several history of medicine works. Many precious books about medicine and pharmacy 
were written in Anatolia which has an important historical background. Kitab-ı Şifaül Eskam ve 
Devaül Alam has a significant place in several medicine books written in the period of old Anatolian 
Turkish language. The book is written by a famous physician Celalüddin Hızır known as Hacı Paşa 
lived between the second half of the 21st century and beginning of the 15th century.

The meaning of the books title is healing of diseases and treatment of pains. The first and second 
chapters of the book include theoretical and practical knowledge. The third and fourth chapters men-
tion the diseases and treatments.

The preparation and effects of some syrups like filtered rose syrup, water lily syrup, violet syrup, 
orange syrup, lemon syrup, sandalwood syrup, silk syrup, apple syrup, quince syrup, mulberry syrup, 
sweet pomegranate syrup, sour pomegranate syrup and grape syrup are given in the book.

In this study, the syrup formulas in the book are examined one by one. Also, given and current 
effects of the syrups are compared and the subject will be discussed in details.
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BURSA’  DA BİR HUZUREVİNİN TARİHSEL GEÇMİŞİ -

BACKGROUND OF A NURSING HOME IN BURSA

Nevin UTKUALP, Hicran YILDIZ
Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 
e-mail: nutkualp@uludag.edu.tr

ÖZET
Huzurevleri; muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihti-
yaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşu” olarak tanımlanmaktadır.

Türkler tarih boyunca yaşlıların, özürlülerin ve çocukların bakımına çok önem veren bir toplum 
olarak yaşamışlardır. 11.Yüzyılda Sivas’ta Selçuklular döneminde Darültemalar kurulmuştur. Daha 
sonra Memluklar ve Osmanlılar döneminde bu tür kuruluşlar çoğaltılmıştır. Ankara Hükümeti, 1922 
yılında çıkan Darüleytamlar Talimatnamesi ile bu kurumlara sahip çıkmıştır. Bursa’da ilk darülace-
zenin 1891 yılında kurulmuştur. Zamanın Hüdavendigar (BURSA) Valisi Mahmut Celalettin Paşa, 
korunmaya muhtaç yaşlılar için bir Darülaceze kurulmasını Padişah Sultan Abdülhamit´e teklif et-
miştir. Bu teklife istinaden Alaca hırka semtinde bina yapımına başlanmıştır. Bu binada 1952 yılına 
kadar kimsesiz ve yaşlılara sosyal ve sağlık gereksinimlere yönelik hizmet verilmiştir. Çıkan bir yan-
gın sonucunda bina harabeye dönmüş, 1953 yılında Duaçınarı semtinde “Düşkünler evi” adı altında 
hizmet vermeye başlamıştır. Fethiye Dörtçelik Huzurevi, 1974 yılında Bursa ‘nın Mesken semtinde-
ki yerine binasına 50 yataklı kurum olarak açılmıştır. Bursa şehrinin nüfüs olarak büyümesiyle bir-
likte huzurevi ihtiyacı da ortaya çıkmıştır. 13 Eylül 1991’de  hayırsever işadamı Mustafa Dörtçelik ta-
rafından yaptırılan Fethiye Dörtçelik Huzurevi ile yatak kapasitesi 328’ e yükselmiştir. Başvuru ko-
şulları arasında sağlıklı olmalı (engelli ve yatalak olmaması kaydıyla) ve 60 yaş üstü olmalı şeklinde 
kriterleri bulunmaktadır. 

Huzurevi sakinlerinin beslenme, konaklama gibi sosyal hizmetlerin yanı sıra  yaşlıların sağlık 
hizmetinin geniş bir sağlık ekibi tarafından yerine getirilmektedir. Görevli olan 2 hekim, 11 hemşire, 
1 psikolog, 1 sosyolog, 1 diyet uzmanı görev yapmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Bursa, huzurevi ,sağlık gereksinimi

SUMMARY
A nursing home is defined as a boarder social service foundation that is founded to protect and care 
needy elderly people in a peaceful environment, and to meet their social and psychological needs.

Throughout history, Turkish people have lived as a society that pays attention to the care of elders, 
handicapped and children. In 11th century, Darüleytams that is the name of Ottoman orphanage were 
founded in Sivas during the period of Seljukians.  Such foundations were increased during the period 
of Mameluks and Ottomans. Ankara government protected these foundations by stating Darüleytam 
regulations in 1922. The first Darülaceze, poorhouse, in Bursa was founded in 1891. Governor of 
Bursa Mahmud Celalettin Pasha offered Sultan Abdulhamid to found a poorhouse for the elders in 
need of a protection. Relying on this offer it was started to construct a building in Alacahırka.  Deso-
lates and elders were served socially and healthwise in this building.  As a result of a fire in 1952 this 
building went to rack and ruin and another building began to serve as poorhouse in Duaçınarı in 
1953. In 1974, Fethiye Dortçelik Nursing Home was opened with 50 bed capacity. With the increase 
of population in Bursa, the need of nursing home raised rapidly. Bedspace of Fethiye Dörtçelik Nurs-
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ing Home constructed by benefactor Mustafa Dörtçelik was raised to 328 in September 13, 1991. 
Application requirements include being healthy (on the condition that not being handicapped and 
bedfast) and being over 60.

Besides social services like nourishment and accommodation, health needs of the nursing home 
residents are met by a healthcare team. 2 doctors, 11 nurses, 1 psychologist, 1 sociologist, 1 dietician 
work for the foundation.

Key words: Bursa, Nursing Home, Need of Health Care
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VEBA, KOLERA VE SALGINLAR: 19. YÜZYILDA TRABZON’DA HALK SAĞLIĞI 
VE KURUMLARI

PLAGUE, CHOLERA AND EPIDEMICS: PUBLIC HEALTH AND PUBLIC HEALTH 
INSTITUTIONS IN THE 19TH CENTURY TRABZON

Özgür YILMAZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
e-mail:oyilmaz1978@yahoo.com

ÖZET
Tarih boyunca Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biri olan Trabzon önemli bir liman olarak yakın 
çevresi, Doğu Anadolu ve İran’ın da bir çıkış kapısı niteliğindeydi. Özellikle 19. yüzyıldaki gelişme-
ler Trabzon’u bu saydığımız bölgeler ile Avrupa arasındaki ticarette önemli bir merkez haline getirdi. 
Sahip olduğu jeopolitik konum itibarı ile 19. yüzyılda imparatorluğun en önemli merkezlerinde biri 
olan Trabzon, gerek deniz yolu ile diğer önemli limanlar gerekse de kara yolu ile İran’a kadar uzanan 
bir bölge ile bağlantılı olması itibarıyla bilhassa 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın ilk yarısındaki sal-
gınların kolayca sirayet ettiği bir yerdi. Önceleri veba olarak kendini gösteren bu salgınlar daha son-
ra yerini koleraya bırakmış ve şehirde önemli yıkımlar yapmıştır. Salgınlara karşı bu savunmasız ko-
numu nedeniyle 19. yüzyıldaki sağlık teşkilatlanmasının ilk tesis edildiği yerlerden biri de Trabzon 
olmuştur. Limana ve şehrin ticari merkezine yakın olan Güzelhisar’da 1838 yılında kurulan karanti-
na uzun bir süre şehirdeki en önemli sağlık kuruluşu olarak bu salgın dönemlerinde önemli görevler 
ifa etti. Fakat özellikle Kırım Savaşı sonrasındaki kitlesel göç dönemlerinde karantina yetersiz kalmış 
ve şehir civarındaki kamp yerlerinde başka karantinalar tesis edilmiştir. Bu bağlamda bu çalışma, 19. 
yüzyılda Trabzon’da görülen veba ve kolera salgınlarına, bu salgınlara karşı alınan önlemlere ve bun-
ların Trabzon üzerinde yaptığı etkilere Osmanlı arşivi ve özellikle de Fransız konsolosluk arşivi kay-
naklarından elde edilen bilgiler çerçevesinde değinmeyi amaçlamaktadır. 

SUMMARY
One of the most important cities of Anatolia throughout the history, Trabzon was an output port 
for the close vicinity, Eastern Anatolia and Persia. Especially the developments in the 19th century 
have made the city an important center for the trade between Europe and above mentioned regions.  
Owing to its geopolitical position, Trabzon was one of the most important centers of the empire 
in the 19th century, and was also a place that plague and cholera outbreaks, chiefly end of the 18th 
century and first half of the 19th century, could easily spread because of connection both by sea with 
other port cities and by land with Eastern Anatolia and Persia. Previously these outbreaks, caused 
by plague were replaced by cholera outbreaks and have made significant destruction in the city. Due 
to the vulnerable position of the city against these outbreaks, Trabzon was the one of the first cities 
where quarantine station were established. Quarantine station was formed in Güzelhisar, close to the 
port and commercial center of the city, in 1838 served as a most important health institution for a 
long time especially during these outbreaks. But during the mass migrations after the Crimean War 
the station was inadequate, so new quarantines were established in other parts of the city. In this 
context this study aims to examine the plague and cholera outbreaks in Trabzon in the 19th century, 
the measures taken against these outbreaks and their effects on the city according to  Ottoman and 
in particular the French archival documents.
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ECZACI HAK VE SORUMLULUKLARI

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF PHARMACIST

Gökhan ARABACIOĞLU. Gülbin ÖZÇELİKAY
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
e-mail: gozcelikay@ankara.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmada, serbest eczacılıkta hak ve sorumlulukların önemi, literatür araştırması ve uygulanan 
anket doğrultusunda açıklanmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın materyalini Ankara da serbest eczacılık yapan 300 eczacıya uygulanan anket formları 
oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin değerlendirilmesinde SPSS (ver. 16) istatistiksel paket prog-
ramı kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan %53’ü kadın %47’si erkek olan eczacıların, % 92.7’si eczacılıkla ilgili mevzu-
atı yetersiz bulmakta, %95.7’si ise uygunsuz reçeteleri hazırlamamaktadır.

Çalışmanın sonuçlarına göre, eczacıların % 95.7’sı gelen reçetelerde yazılan ilacın eşdeğerini ver-
mekte bazen zorluk çekmektedir ve %82’si eşdeğer ilaç uygulamasının teşvik edilmesini istemiştir. 

Eczacıların, eczanede en sık yaptıkları tıbbi girişimin kan basıncı ölçme (%82.0) olduğu görül-
müştür.

Eczacıların istediği haklar ve sorumluluklara bakıldığında; araştırmaya katılan eczacıların %37’si 
meslek haklarının yükseltilmesi, %11’i kamu kurum iskontosundan ve ilaç fiyat düşüşlerinden ecza-
cıların etkilenmemesini istemektedirler. Ankete katılan eczacıların %31.+7’si tıbbi bitkisel ürünlerin 
ve %24.7’si dermokozmetiklerin sadece eczanelerden satılması gerektiğini düşünmektedirler.

SUMMARY
This study tries to explain the importance of rights and responsibilities of pharmacists in community 
pharmacy through the literature survey  and the questionnaire applied.

The material of this study is 300 questionnaires received  from community pharmacists who 
work in Ankara. The evaluation of the data was carried out using the SPSS (ver. 16)  statistics package 
program. 

İt’s determined that of all pharmacists who participated in the study;%53 of the pharmacist are 
female %47 of the pharmacist are male, %92 of the pharmacists found the body of current law insuf-
ficient. %95.7 of the pharmacists don’t prepare unsuitable prescriptions.

According to the results; %95.7 of the pharmacists have difficulties in administerives the bioequiv-
alent of the prescribed  medicines in the coming prescriptions and  %82 of the pharmacists wants to 
encourage the bioequivalent of the prescribed.

Measurement of the blood pressure was the most oftenly applied medical practise (82.0%) in the 
pharmacies.

Pharmacists wanted to look rights and responsibilities; It’s determined that all of the pharmacists 
who participated to the study, %37 of the pharmacists want to upgrade professional rights, %11 of 
the pharmacists are n’t affect discounting of public instituon and   drug price drops. %31.7 of partici-
pating pharmacists of the survey stated that herbal medicinal products and 24.7 of them stated that 
dermocosmetic products merely have to be sold in pharmacies.
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ÖZET
Deontoloji ve tıp etiğinin temellerini oluşturan “Hipokrat Yemini” M.Ö. 5.yüzyılda kaleme alınmış 
olması nedeniyle bilinen ilk meslek yeminlerindendir. Hekimlerin Hipokrat Yemini gibi, günümüz-
de bazı meslek gruplarının üniversite eğitimlerinin sonunda ettikleri yeminler, temellerinde o mes-
leğe ait etik kurallara ait bilgileri içermektedir. Çoğunlukla yasal bir zorunluluğu ve yaptırımı olma-
yan bu yeminler sayesinde, mesleklerine yeni başlayacak kişilere, mesleklerinin amacı ve temel ku-
ralları yeniden hatırlatılmış olur.

Hekimler gibi kendilerini insanlara kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaya adayan eczacılar da üni-
versite eğitimlerinin bitiminde “Eczacılık Yemini”ni ederek mesleklerine başlamaktadırlar. Kayıtlar-
da Osmanlı Devleti’nde Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane’den 1905 yılında mezun olan eczacıla-
rın ettikleri yemin bulunmaktadır. Günümüzde de eczacılık fakültesi öğrencileri mezuniyet törenle-
rinde yemin ederek diplomalarını almakta ve mesleklerini icra etme hakkı kazanmaktadırlar.

Bu çalışmada, meslek yeminin önemi vurgulanarak, Osmanlı’dan günümüze eczacıların diploma 
alırken ettikleri eczacılık yeminleri incelenerek farklılıkları ortaya konacaktır.

SUMMARY
Hippocratic Oath is the basis of deontology and medical ethics. Moreover, the oath is the one of the 
first known professional oaths because it was written in 5th century B.C. Professional oaths like physi-
cian’s Hippocratic Oath include information about the ethical codes of the profession. Mostly, these 
oaths have no legal enforcement but they remind the aim and basic rules of the profession to the new 
beginning professionals. 

Pharmacists dedicate themselves giving qualified health service to public like physicians. In the 
end of the pharmacy education, pharmacists begin with Oath of a pharmacist to their professional 
life. In the Ottoman Empire, the Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane graduates’ oath used in 1905 
is in the records. Today, the students of pharmacy faculties have the right of practice their profession 
after the pharmacy oath on the graduation day.

In this study, the importance of professional oaths will be emphasized and the differences of phar-
macy oaths from Ottoman to today will be examined.
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