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ÖNSÖZ 

Lokman Hekim Günleri’nin Mayıs 1999’da başlayan serüveni Mayıs 
2013’de Gaziantep’te yapılan sekizinci toplantı ile devam ediyor… Tıp 
tarihi ve etik alanının tarih çalışmalarına ilgi duyan kesiminin yanı sıra 
bahçe bitkilerinden ilahiyata, filolojiden farmakognoziye pek çok farklı 
alanda etkinlik gösteren bilimsel çalışmacıdan ilgi gören bu toplantılar 
dizisi, yıllar geçtikçe, sürekli katılımcılarından bir kısmının akademik 
ilerleyişine tanıklık etmenin mutluluğunu ve bir kısmını kaybetmenin 
burukluğunu yaşıyor.  

Tıp tarihi ve etik camiası Mayıs 2011’de Mersin’de yapılan VII. 
Lokman Hekim Günleri’nden sonra iki önemli isminin; Ekim 2011’de 
Prof Dr Mebrure Değer’in, Haziran 2012’de Prof Dr Şahin Aksoy’un 
acısını yaşadı. Gaziantep toplantısının 135 imza sahibi tarafından 
hazırlanmış 55 sözlü ve 32 poster bildiri içeren bilimsel programı onları 
anmaya ayrılan özel oturumla açılıyor. Lokman Hekim Günleri’nin 
bilimsel oturumları kültür gezileriyle bir araya getirme anlayışı bu 
toplantıda da geçerli; programda Gaziantep’in tarihini ve mutfağını 
keşfetmeye yönelik üç şehir turu yer alıyor. 

Düzenleme Kurulu olarak, Gaziantep Lokman Hekim Günleri’nin 
gerçekleşmesini mümkün kılan destekleri için Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Sayın Dr Asım Güzelbey’e, 
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’na, Gaziantep Tabip Odası’na, 
Gaziantep Eczacı Odası’na, Gaziantep Diş Hekimleri Odası’na, Sayın 
Uğurol Barlas’a, Antakya Yazarlar Sendikası Başkanı Sayın Mehmet 
Karasu’ya; toplantılar dizisinin devamlılığını sağlayan Çukurova 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Tıp Fakültesi Dekanlığı’na;  
çalışmalarıyla toplantının bilimsel değerini oluşturan tüm bildiri 
sahiplerine ve çağrılı katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyoruz. 

Sadık Nazik 
Kongre Sekreteri 

Selim Kadıoğlu 
Düzenleme Kurulu Üyesi 
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B İ L İ M S E L P R O G R A M 
 

22 MAYIS 2013 ÇARŞAMBA 
 

Kongre Açılış Töreni (10:00-11:00) 

Açış Konuşmaları 
Funda Kadıoğlu: Yeni Bir Lokman Hekim Hikayesi 

Emre Dölen: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'den Tıp Fakültesi'ne Haydarpaşa'nın 
Otuz Yılı (1903 – 1933) 

 
Özel Oturum: Mebrure Değer’e ve Şahin Aksoy’a Veda (11:30-12:30) 

Moderatör: İ Uzel 

A Demirhan Erdemir. Tıp Etikçisi ve Tıp Tarihçisi Profesör Doktor 
Şahin Aksoy ve Bu Alandaki Yeri 

İ Başağaoğlu. Profesör Doktor Mebrure Değer (1937-2011) 
 

Birinci Oturum: Biyografiler-Nekrolojiler (13:45-15:30) 

Başkanlar: N Sarı, B Arda 

o G Dinç. Sosyolog ve Tıp Tarihçisi Uğurol Barlas… 
o N Gökçe. Edirne’de Önder Bir Hekim: Doktor Ratip Kazancıgil 
o S Şahinoğlu, V Kavas. Doktor Mehmet Cemil Uğurlu… 
o A Arıkan. Doktor Mecit Barlas’ın Hekimlik Hayatı 
o L Okur, S Torun. Cumhuriyet Döneminin İlk Türk Hekimlerinden… 
o İ Yakıt. Osmanlı Mezar Taşlarında Lokman Hekim II 

 
İkinci Oturum: Bitkisel Droglar (16:00-18:00) 

Başkanlar: A Demirhan Erdemir, Ö Elçioğlu 

o A Altıntaş. Eğir ve Tutya’nın İlaç Olarak Anadolu’daki Yeri 
o G Kavalalı. Bitkisel Aktif Madde Olan Kolşisin’in… 
o Ö Usmanbaş. Kırmızı Biber Üzerine Bir Çalışma ve Değerlendirmeler 
o Z Çağımlar. Anadolu’nun Büyüsü Kekik 
o G Aykaç ve ark. Her Yönüyle Çay: “Camelia Sinensis” 
o N Değirmen. Tıp Yazmalarının Koruyucusu ve Faydalı Bir Drog… 
o MB Uzun ve ark. Bitkisel Ürünlerin Yanlış Kullanımı ve Zararları 
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23 MAYIS 2013 PERŞEMBE 
 

Üçüncü Oturum: Tıp Tarihi (09:00-10:30)  

Başkanlar: A Altıntaş, E Dölen 

o B Bakır, İ Başağaoğlu. Manisa Hafsa Sultan Darüşşifası’nda… 
o U Barlas, İ Başağaoğlu. XIX. Yüzyıldan Cumhuriyetin İlk Yıllarına… 
o B Arda, A Acıduman. Ayıntab Şer’i Mahkeme Sicillerinden Örneklerle… 
o M Tokaç. Osmanlı Günümüze Eczacılık Mevzuatının Gelişimi 
o M Yaprak. Profesör Doktor Kemal Cenap Berksoy’un 1943 Yılında… 

 

Dördüncü Oturum: Tıp Tarihi (11:00-12:45)  

Başkanlar: Ö Usmanbaş, S Yeğenoğlu 

o N Sarı, M Kavak. Humma’nın Anlamı, Tedavisi ve Ortaçağ İslam… 
o H Öztürk. Ağrı’nın Tarihçesi Üzerine Bir Değerlendirme 
o Ö Elçioğlu, H Özden. Aspirin: Her Derde Deva İlacın Eski Uygarlıklardan… 
o M Aksu, İ Başağaoğlu. İzmir Urla-Klazomenai Karantina Teşkilatı 
o C İzgi, H Öztürk. Osmanlı İmparatorluğu’nda Karantina 
o M Ağırgan. Trakya Umum Müfettişliği Döneminde Trakya’da Sıtma… 

 

Beşinci Oturum: Tıp Tarihi (13:45-15:30)  

Başkanlar: İ Başağaoğlu, M Şehiraltı 

o S Yeğenoğlu, B Sözen Sahne. Farklı Kültürlerin Ortak Ferahlatıcısı… 
o B Sözen Sahne, S Şar. Doğanın Hediyelerinden Kil Minerallerinin Sağlık… 
o M Kobaner, İ Kobaner. Üçüncü Yüzyılda Bacak Transplantasyonu mu… 
o H Öztürk Türkmen. Geleneksel ve Modern Tıp Tarihinin Ortak Konusu… 
o M Arslan, S Şar. Alternatif Bir Tedavi Sistemi: Homeopati 
o N Demirsoy. Eski Uygarlıklardan Günümüze Yansıyan Holistik Tıp… 

 

Altıncı Oturum: Folklorik Tıp, Beslenme Tarihi (16:00-18:00)  

Başkanlar: G Kavalalı, İ Yakıt 

o F Kadıoğlu. Doktor Leo Kanner’ın Diş Folkloru Çalışmaları 
o O Ulu ve ark. Folklorik Diş Hekimliğinde “Diş Kurtları” İnancı ve “Protezler” 
o A Santur. Anadolu Halk Hekimliğinden Bazı Notlar 
o N Hakimova. Azerbaycan Türklerinin Doğum Törenlerinde Ebecilik 
o R Oto ve ark. Psikiyatrik Hastalıklar ve Geleneksel Tedaviler 
o N Kırımlıoğlu. Tuzun Türk Toplumundaki Serüveni 
o N Erenoğlu. Ekmeğin Tarihi ve Hekim Hacı Paşa’nın… 
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24 MAYIS 2013 CUMA 
 

Yedinci Oturum: Veteriner Hekimliği Tarihi ve Folkloru (09:00-10:30)  

Başkanlar: H Yerlikaya, A Everest 

o ÇÇ Sinmez, A Yaşar. Sivas Folklorunda Türk Çoban Köpeği Kangal 
o R Okuşluk Şenesen. Adana Halk Veterinerliği Uygulamaları 
o E Yüksel, R Özen. Aşağı Fırat Havzası Folklorunda Hayvanlar… 
o G Yürür. Tunceli Bölgesinde Yılanlar ve Asalar: Tarıkların İyileştirme İşlevi 
o R Özen, E Yüksel. Kayseri Folklorunda Hayvanlar ile İlgili İnanışlar… 

 

Sekizinci Oturum: Veteriner Hekimliği Tarihi, Alan Çalışmaları (11:00-12:45)  

Başkanlar: G Özçelikay, N Örnek Büken 

o Ö Doğan, E Yüksel. Halk Hekimliğinde Çobanlık 
o H Yerlikaya. Türkiye’de Veteriner Hekimliği Folkloru Çalışmaları… 
o A Özen. “Üç Vakte Kadar”In Beş Bin Yıllık Evrimi  
o S Altan ve ark. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp… 
o M Karataş ve ark. Psikolojik Tacizin (Mobbing) Aile Hekimleri İçerisindeki… 
o E Sarıtaş. Çin’de Yaşayan Salar Türklerinin Yaşadıkları Xunhua… 

 

Dokuzuncu Oturum: Postar Tartışmaları (13:45-15:30)  

Başkanlar: S Şahinoğlu, A Özen 

o M Akbaş ve ark. Besim Ömer (Akalın) Paşa Tarafından İdâdilerde… 
o M Aksu. Tıpta İnsan Bilimleri Programının Tıp Tarihi Eğitimine Etkisi: İzmir… 
o S Alan ve ark. Menopozal Dönemdeki Kadınların Sıcak Basması… 
o AD Ataman. Filatelide Anadolu Folklorunda Şifa Dağıtıcı Yılan 
o Ş Çetinkaya, S Torun. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp… 
o Z Edisan, F Kadıoğlu. Yaşam Kalitesi Kavramının Antik Dönemdeki… 
o İ Genç Kuzuca, S Şahinoğlu. Rıfat Ilgaz’ın Pijamalılar Romanı ve… 
o N Gökçe, M Yaprak. Köy Çocukları İçin Yaz Kampları: Azat Obaları 
o M Gün, S Şahinoğlu. Büyücülükten Şifacılığa Kadın Sağaltıcıların Öyküsü 
o M Gürgan. Antik Çağlarda Renklerin Tedavi İçin Kullanımı: Kromoterapi 
o M Güven ve ark. Mersin İlinde Bitkisel Ürünlerin Tüketimi ve Kullanım… 
o G Halidi Özdemir ve ark. Delikten Gelen Şifa: Bitlis Şeyh ül Garip Türbesi 
o İ Hot. Gaziantep’te Trahom İle Mücadele 
o MT Işık. Mersin’de Bir Halk Tıbbı Uygulayıcısı 
o Ö Kaplan, M Uçar. Aşık Mahzuni Şerif’in Şiirlerinde Tıp Etiği ile İlgili… 
o A Kara ve ark. Mersin Üniversitesi’nde Bağış Kadavraya Şükran Töreni 
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o  N Kayrın. Eczacıların ve Eczane Çalışanlarının Kadına Yönelik Şiddet… 
o S Murat ve ark. Anadolu Halk Tıbbında Diş Protezleri 
o S Okuyaz, S Kadıoğlu. Halide Edip’in Yayına Hazırladığı Adnan Adıvar… 
o O Ögenler ve ark. Bir Mersin Aktarında Kadın Hastalıklarında Kullanılan… 
o G Özçelikay ve ark. “Bal”In Eczacılıkta Kullanımı 
o M Öztürk ve ark. Adana’da İlginç Bir Halk Tıbbı Uygulaması: Genizden… 
o G Polat ve ark. Alternatif Tıp ile İlgili Gazete Haberlerinin Değerlendirilmesi 
o ÇÇ Sinmez ve ark. Sivas Folklorunda Davar Yüzü (Saya Gezme) ve Koç… 
o B Sözen Sahne, S Yeğenoğlu. Maddeden Manaya: Bitkiler ve Mevlana 
o S Şar. Tarihi Süreç İçerisinde Türk Mutfak Kültürüne Kısa Bir Bakış 
o AT Tanrıverdi ve ark. Yehova Şahitlerinin Kan ve Organ Nakline Bakış… 
o G Tanrıverdi ve ark. Kemoterapiye Bağlı Bulantı-Kusmada Kullanılan… 
o S Torun ve ark. Erkek Hemşirelerin Kısa Tarihi 
o C Varolun ve ark. Gaziantep ve Kilis’teki Kastellerden Alınan Yeraltı Su… 
o M Yaprak. Konu: Doktor Ratip Kazancıgil 
o A Yiğit, A Yaşar. XV. Yüzyıla Ait Bir Baytarnamede At Hekimliğinde… 

 

Onuncu Oturum: Edebiyatta Tıp ve Tıp Edebiyatı (16:00-18:00) 
Kapanış Konuşmaları (18:00-18:30) 

Başkanlar: İ Uzel, S Şar 

o N Sarı ve ark. Karagöz Oyunlarına Yansıyan Türk Tıp Kültürü 
o H Tekiner. Zeliha Osman Hanım’ın “İlaç Şişesi” Başlıklı Piyesi (1925) 
o F Saygılıgil. Halide Edip’in Handan Romanında “Delilik” Söylemi 
o NP Altınay. Şuurî Hasan Çelebi, “Ferheng-İ Şuuri” ve “Ta’dil-İ Emzice” 
o M Şehiraltı ve ark. Raşit Tahsin (Tuğsavul)’un “Seririyat-ı Akliye Dersleri”… 
o F Namal, ES Yurdakul. Profesör Doktor Abdulkadir Lütfi Noyan'ın… 
o ES Yurdakul, F Namal. Profesör Doktor Tevfik Sağlam'ın 1912 Yılında… 
 

S O S Y A L P R O G R A M 

22 Mayıs 2013 Çarşamba (18:00����): 
Kısa şehir turu, İmam Çağdaş lokantasında akşam yemeği. 

23 Mayıs 2013 Perşembe (18:00����): 
Kısa şehir turu, Kırkayak lokantasında akşam yemeği. 

25 Mayıs 2013 Cumartesi (09:00����): 
Uzun şehir turu, Zirve Park lokantasında öğle yemeği. 
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TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ DÖNEMİNDE 

TRAKYA’DA SITMA MÜCADELESİ 

Mehmet Ağırgan 

Trakya II. Umum Müfettişliği dönemi 22 Nisan 1934 - 10 Ocak 1948 
tarihleri arasında, Dr İbrahim Tali Öngören’le (22 Nisan 1934–3 
Ağustos1935) başlayıp, Kazım Dirik’le (8 Ağustos 1935 - 3 Temmuz 
1941) sürdürülmüş ve Zeynel Abidin Özmen’le (24 Haziran 1943–10 
Ocak 1948) tamamlanarak, 1947 yılı sonu itibariyle yürürlükten 
kaldırılmıştı 

Ülke genelinde sıtma, verem ve frengi gibi bulaşıcı hastalıklar toplumu 
zorluyordu. Umum Müfettişlik Teşkilatı bu zorluklarla bölgesel olarak 
mücadele için kurulmuştu. Sağlık konusunda sürdürülen çalışmalar 
devam ederken 1935 yılında Edirne merkezde "Trakya Sıtma 
Teşkilatı" kuruldu. Sıtma Mücadele Şubeleri öncelikle Tekirdağ’da ve 
Kırklareli'de açıldı. Daha sonraları Keşan, Uzunköprü, Hayrabolu, 
Çorlu ve Lüleburgaz şubelerinin hizmete girdiğini görüyoruz. 

Sıtma Mücadelesi, genel anlamda öncelikle çevre düzenlemesiyle 
başlatılıp ilaçlama ile sürdürülüyordu. Trakya Umum Müfettişlik 
kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak halk eğitimine ağırlık 
veriyordu. Merkezlerdeki muayene ve ilaç desteği gezici sağlık 
ekipleriyle de destekleniyordu. Sıtma hastalığının yayılmasında birinci 
sırada yer alan bataklıkların kurutulması halkın desteğinde devlet 
tarafından yapılıyordu. Yıllardır sıtma hastalığı nedeniyle pek çok 
sıkıntı ve üzüntü çeken halk mücadeleye doğrudan katılarak geleceğe 
umutla bakıyorlardı.  

 

BESİM ÖMER (AKALIN) PAŞA TARAFINDAN  

İDÂDİLERDE OKUTULMAK ÜZERE YAZILAN  

HIFZ-I SIHHAT ADLI ESER ve ÖNEMİ 

Meltem Akbaş, Nuran Öztürk, Selim Kadıoğlu 

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin değişiklik ve düzenlemeler yaptığı 
pek çok alandan biri de eğitim-öğretimdir. Bu çerçevede, “1869 Maarif-
i Umumiye Nizamnâmesi” ile idâdiler açılmıştır. İdadilerin müfredatına 
“Hıfz-ı Sıhhat” dersinin girmesi dikkat çekici bir uygulamadır. Bu 
uygulama ile bağlantılı olarak atılan adımlardan birisi, Besim Ömer 
Paşa’nın “Hıfz-ı Sıhhat “adıyla yazmış olduğu “umum mekâtib-i 
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idâdiyede tedris olunmak üzere maarif Nezaret-i Celilesi tarafından 
kabul edilmişdir” ibaresi ile basılan eserdir. Lise ve lise üstü öğrenim 
kurumlarında okutulan Fransızca telif edilmiş kitaplarından alıntılarla 
yazılmış olan Hıfz-ı Sıhhat, 1315 (1897) yılında İstanbul’da basılmıştır.  

Eser yedi sayfası fihrist olmak üzere 360 sayfadan oluşmakta ve şu 
bölümleri içermektedir: İfade (Önsöz); Medhal (Giriş); 1. Su; 2. Hava; 
3. Agdiye (Gıda); 4. Meşrubat (İçecekler); 5. Emrâz-ı Müntene 
(Bulaşıcı Hastalıklar); 6. Emraz-ı Müntene – Ma ba’d (Bulaşıcı 
Hastalıklar Sonrası), 7. Emraz-ı Müntene – Hayat-ı İndifâiye 
(Döküntülü Hastalıklar); 8. Emrâz-ı Tıfliyye (Çocuk Hastalıkları); 9. ve 
10. aynı başlık yinelenerek, Kâbil-i İntikal Emrâzdan Tahaffuz (Bulaşıcı 
Hastalıklardan Korunma); 11. Sıhhat-i Basar (Göz Sağlığı); 12. Hıfz-ı 
Sıhhat-i Etfâl (Çocuk Sağlığının Korunması); Teşkilat ve Ta’limat-ı 
Sıhhiye (Sağlık Örgütlenmesi ve Düzenlemeleri). 

Bildiride, söz konusu eser ve önemi çerçevesinde kalarak hıfzıssıhha 
literatürünün geçmişi ve eğitimdeki yeri hakkında da kısaca bilgi 
verilecektir.  

 

TIPTA İNSAN BİLİMLERİ PROGRAMININ  

TIP TARİHİ EĞİTİMİNE ETKİSİ: 

İZMİR ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ 

Murat Aksu 

Amaç: Günümüz tıp eğitimi, hekimliğin biyomedikal boyutuna yönelen 
dikey ve yatay entegrasyona ek olarak, tıbbın biyopsikososyal yönünü 
merkeze alan “derinliğine entegrasyon” sistemini de içermektedir. Bu 
amaçla yürütülen tıpta insan bilimleri eğitimi, sosyal ve beşeri 
bilimlerdeki eleştirel bakış açılarıyla tıbbın insani boyutunu ortaya 
çıkaran disiplinler arası bir eğitim etkinliğidir. Bu amaç doğrultusunda 
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Hekimlik Uygulamaları ders 
programı içinde Tıpta İnsan Bilimleri eğitim programı uygulanmaktadır. 
Çalışmamızda tıpta insan bilimleri ders programı içinde yer alan İzmir 
Arkeoloji Müzesi gezi sonuçlarının tıp tarihi eğitimine etkilerini 
tartışmayı amaçladık.  

Yöntem: Birinci sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin katılımı ile İzmir 
Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşen müze gezisi etkinliğinin geribildirim 
formları ve raporları incelemeye alınmıştır. Formların düzenli 
doldurulması, zamanında teslim edilmesi ve geribildirim 
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puanlamalarının tam olarak yapılmış olması çalışmaya katılma kriteri 
olarak belirlenmiştir. Öğrenci geribildirim puanlarının ortalamaları ve 
raporların söylev analizi yapılmıştır. 

Bulgular: Eğitime katılan 64 öğrenciden alınan 26 (% 40,6) 
geribildirim formu ve 28 (% 43,75) rapor çalışmaya dahil edilmiştir. 
Öğrenciler “Genel olarak etkinliğin başarısı” sorusuna 5 tam puan 
üzerinden ortalama 4,13 puan vermişlerdir. Öğrenciler başlangıçta 
müze dersinin tıp tarihi dersi ile ilgisini sınırlı olarak görürken, etkinlik 
sonrasında bu düşüncelerin önemli oranda değiştiği tespit edilmiştir. 
Müzedeki eserlerin insana dair uygarlık tarihinin merkeze alınarak 
tartışılmış olmasının öğrencilerin müze anlayışını etkilediği 
görülmüştür. Sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji ve mitolojinin, tıp ve 
hekim kimliği için öneminin kavrandığı tespit edilmiştir. Dersin işlenişi 
açısından en önemli eleştiri etkinliğin yarım gün ve ara verilmeyerek 
yapılmasına yönelik olmuştur. Ders içeriği olarak standart bilgi 
verilmesine rağmen, müze görevlilerinin değişimi anlatısallıkta 
farklılıklara yol açmış ve tartışma ortamını etkilemiştir.  

Sonuç: Tıp Fakültesi öğrencileri müze gezisi dersini olumlu olarak 
değerlendirmişler, ayrıca dersin tüm gün olarak yapılmasını 
önermişlerdir. Öğrencilerin müze dersi ile hekimlik kimliğinin tarihsel 
boyutu hakkında farkındalık kazandıkları görülmüştür. Tıp 
fakültelerinde yürütülen tıp tarihi ders programlarına girişte müze 
derslerinin olumlu katkısı olacağı tespit edilmiştir. 

 

İZMİR URLA-KLAZOMENAİ KARANTİNA TEŞKİLATI 

Murat Aksu, İbrahim Başağaoğlu 

Sanayi devrimi ile birlikte uluslararası ticaretin, gelişen teknoloji ile 
yaygın ve hızlı hale gelmesi ve yeni şehir yaşamı, bulaşıcı 
hastalıkların yıkıcılığının ciddi boyuta ulaşmasına neden olmuştur. 
İnsanoğlunun salgın hastalıklarla mücadelesi, modernizm açısından 
savaş metaforuyla anlatılmaktadır. Bu bakış açısı modern devletin 
bulaşıcı hastalıkları bir düşman olarak algılamasına ve ona karşı sert 
önlemler almasına neden olmuştur.  

Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılı ülkelerin baskısı, 
modernlik göstergesi ve Mısır ile yaşanan siyasi rekabetin sonucunda, 
ülkenin sağlık sınırlarını kontrol etmek amacıyla karantina teşkilatı 
oluşturulmuştur. Bu bağlamda İstanbul’dan sonra Ocak 1840’da 
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kurulan İzmir karantina organizasyonu, taşrada kurulmak istenen 
örgütlenmeye bir model olarak tasarlanmıştır. İzmir bölgesine gelen 
ticari ve haç yolcularının karantina işlemleri bu organizasyon 
tarafından yürütülmüştür.  

Klazomenai-Urla karantinası olarak tanımladığımız organizasyonun, 
Enver Bey tarafından 1866–1869 arasında kurulduğunu tahmin 
etmekteyiz. Klazomenai-Urla karantinasının 1869 yılında hizmete 
girdiği düşünülmektedir. Antik yerleşim yerinin bulunduğu 320 
dönümlük ada, bu tarihten sonra “Karantina Adası” olarak 
adlandırılmıştır. 1891 yılında Avrupa’dan etüv makinesi getirilmiş, 
1892 yılında Klazomenai/Urla karantinası yenilenmiştir.  

Bu gelişmeler sonucunda, karantina için modern teknolojinin 
kullanılmaya başlandığı ilk yerlerden biri Klazomenai Tahaffuzhanesi 
olmuştur. Yaklaşık 1,5 asır önce bulaşıcı hastalıklarla mücadelede için 
kurulan bu sistem, Türkiye Cumhuriyeti döneminde 1950’lere kadar 
aktif olarak hizmet vermiştir. II. Dünya Savaşı sonrası dönemde 
bulaşıcı hastalıklara karşı elde edilen başarılar sonucunda karantina 
örgütlerinin fonksiyonları dünya genelinde azalmıştır.  

Bu bağlamda Urla Karantinası 1950’lerde Deniz ve Güneş Enstitüsü, 
1960’larda Kemik ve Mafsal Hastalıkları Hastanesi olarak 
kullanılmıştır. 1986 yılına gelindiğinde ise Urla Devlet Hastanesi’ne 
dönüştürülmüştür. Adada hastane yapısının yanı sıra Sağlık Bakanlığı 
Dinlenme Tesisleri, etüt merkezleri ve bir otel bulunmaktadır.  

Klazomenai-Urla Tahaffuzhanesi’nin geleceğine dair bugün belirsizlik 
hakimdir. Dünyadaki benzerleri arasında en iyi korunan yapılardan 
birisi olan tahaffuzhaneye ait binanın, uzmanlarca incelenerek 
hazırlanacak rapor doğrultusunda bir sağlık müzesi haline 
dönüştürülmesi kanaati taşınmaktadır. 

 

MENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARIN  

SICAK BASMASI ŞİKAYETİNE YÖNELİK  

GELENEKSEL UYGULAMALARI 

Sultan Alan, Şule Gökyıldız, Ebru Gözüyeşil 

Menopoz, kadınlar arasında evrensel bir fenomen olmasına rağmen 
perimenopozal belirti ve bulguların başlangıcı, menopozal geçiş ve 
son menstruasyon zamanı değişkendir. Perimenopozal dönemin en 
önemli özellikleri sıcak basması ve gece terlemeleridir. Bu şikayetlerin 
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yoğunluğu kadından kadına değişmekte ve yaşam kalitesini olumsuz 
olarak önemli oranda etkilemektedir.  

Kadınların günlük yaşam aktivitelerini etkileyen bu yakınmalar, onları 
tedavi aramaya iten en sık nedenlerdir. Women’s Health Initiative 
(WHI) ve Million Women Çalışmaları’nın sonuçları yayınlandıktan 
sonra kadınların hormon replasman tedavisinden kaçınma yönünde 
davranışlar sergiledikleri belirtilmektedir. WHI çalışmasından sonra 
kadınlar menopozal şikayetleri için hormon tedavisi yerine bitkilere ve 
geleneksel uygulamalara yönelmektedir. Yapılan çalışmalarda sıcak 
basması için düzenli egzersiz yapma, bitkisel kaynaklı destekler ve 
akupunktur gibi geleneksel yöntemlerin kadınlar tarafından 
uygulandığı görülmektedir.  

Bu çalışmanın amacı sıcak basması şikayeti olan kadınların bu 
şikayetlerini gidermeye yönelik olarak ne tür geleneksel uygulamalar 
yaptıklarını belirlemektir. 

 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN  

ALTERNATİF ve TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİ ile İLGİLİ  

BİLGİ VE TUTUMLARI 

Selim Altan, Süheyla Rahman, Sırrı Çam 

Giriş: Bu çalışmanın amacı Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 
klinik öncesi öğrencileri arasında tamamlayıcı ve alternatif tıbba ait 
bilgi ve tutumlarını tespit etmek ve bunu etkileyen faktörleri ortaya 
çıkarmaktır. Böylece giderek bilimsel platformlarda tartışılan 
tamamlayıcı ve alternatif tıp konularının öğrenciler açısından önemi ve 
müfredatta yer almasının gerekliliği konularında bilgi birikimine katkıda 
bulunmuş olacaktır.  

Yöntem: 2012–13 eğitim döneminde tıp fakültesinde dönem 1, 2 ve 3 
öğrencileri arasında Ocak–Mart aylarında yapılan kesitsel bir 
çalışmadır. Literatürden faydalanarak hazırlanan anketimiz 
tamamlayıcı ve alternatif tıp hakkında bilgi sahibi olma, tutum ve 
yaklaşım konularını içeren üç bölümden oluşmaktadır. Çalışma 
öncesinde 30 kişilik bir grup üzerinde pilot çalışma yapılarak anket 
formlarında gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Oluşturulan anket formları 
gönüllü katılımcı öğrencilere dağıtılmış ve 48 saat sonra geri 
toplanmıştır. Araştırma evreni 475 kişiden oluşmakta olup, 325 öğrenci 
ankete katılmaya gönüllü olmuştur.  
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Bulgular: 129 erkek 196 kadından oluşan katılımcılar arasında 
tamamlayıcı ve alternatif tıp konusunda en fazla bilinen yöntemler 
olarak masaj (% 88,3) ve bitkisel tedavi (% 84,4) öne çıkmaktadır. 
Öğrenciler arasında en sık kullanılan yöntemler olarak % 54,8 
oranında bitkisel tedavi ve % 51,1 oranında spirituality-dua yer 
almaktadır. Katılımcıların % 62,5’u bitkisel tedavi, % 61,2’si de hipnoz 
konusunda eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir.  

Tartışma ve Sonuç: Öğrencilerin tamamlayıcı ve alternatif tıp 
yöntemlerine karşı ilgili oldukları, bilgi ve deneyimlerinin yetersiz 
olduğu ve bu konuda fakülte eğitim müfredatında konu ile ilgili ders 
konulmasını istedikleri tespit edilmiştir. 

 

ŞUURÎ HASAN ÇELEBİ,  

“FERHENG-İ ŞUURİ” ve “TA’DİL-İ EMZİCE” 

Neyzar Peruzat Altınay 

“Ta'dîl-i Emzice” dönemin sosyal ve kültürel durumuna, hüküm süren 
klasik tıp anlayışına, özellikle bünyeye uygun yaşama, beslenme ve 
tababet yöntemlerine ve diline ışık tutması açısından önemli bir 
kaynak niteliğindedir. “Ta'dîl-i Emzice”, İstanbul’da, Şuurî Hasan 
Çelebi el-Halebî (ölüm:1693) tarafından Sadrazam Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa için XVII. yüzyılda Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bir 
eserdir. 

Muhtelif mizaç sahiplerinin nasıl beslenmesi gerektiği, renkler, dört 
mevsimde nelerin yenilip içilmesi ve nasıl giyinilmesi gerektiği, 
gıdaların tasnifi, yemek zamanı, sağlığın korunması ve kaçınılması 
gereken şeyler, suların kalitesi, nasıl ve ne zaman içilmesi gerektiği, 
hareket ve durgunluğun fayda ve zararları, vücut âzâlarının sağlığının 
korunması, mûsikî makamlarının tedavi alanında kullanılma 
gelenekleri, uyku ve uyanıklık hali, uykunun bedene tesirleri, 
macunlar, şuruplar ve benzeri pratik bilgi ve öğütleri ihtiva eder.  

Eserin multidisipliner anlayışla değerlendirilmesi yararlı olacaktır. 

 

EĞİR ve TUTYA’NIN İLAÇ OLARAK ANADOLU’DAKİ YERİ 

Ayten Altıntaş 

İnsanlığın ilk döneminden beri hastalıkların tedavisinde kullanılan 
bitkisel ilaçlar genellikle yöreseldi. Etkisi uzun sürede denenen ve 
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müspet olan bu bitkiler kısa sürede diğer insanlar tarafından da 
kullanılmaya başlanırdı. Eğir ve Tutya da böyle bitkilerdendi. Türklerin 
Orta Asya’dan beri bildikleri ve Anadolu’ya geldiklerinde de 
kullanmaya devam ettikleri bitkilerden olan Eğir ve Tutya önemli 
ilaçlardandı ve gelecekte de bu önemi fark edilecektir. 

Eğir (Acorus calamus L.) Orta Asya’da yaşayan Türkler tarafından çok 
iyi bilinen önemli bir ilaçtı. Uygur tıp kitaplarında ve halk arasında 
önemini vurgulayan atasözlerinde yer almıştır. XI. yüzyılda yazılan 
Divan-ı Lüğat-ı Tıb’da da yer alan bu ilaç, yemekleri hazmettirici, karın 
ağrısını geçiren, gaz giderici, mide karaciğer hastalıklarında etkili 
olarak kullanılıyordu. Bu yüzden “Eğir bolsa er ölmez” atasözü ölümü 
bile uzaklaştıran bir ot olarak önemini vurgular.  

Evliya Çelebi de eğir bitkisini bilir ve seyahatnamesinin birçok yerinde 
zikreder. Eğirin Çağa gölünde çok yetiştiğini, köklerinin hazmettirici 
olduğunu iplere dizilerek vilayet vilayet gönderildiğini diğer adının yel 
otu olduğunu yazar. Çağa gölünden başka bu bitkinin Kanije’de Tuna 
kalesinde Azak kalesi dibindeki Ten nehrinde olduğundan, İstanbul’da 
Kağıthane deresinde de yetiştiğini kaydeder.  

Türkistan’da bitkinin kökünün sıcak külde pişirilerek öksürüğe ve 
vereme karşı kullanıldığı, Orta Asya’da bulaşıcı hastalıklardan 
korunmak için köklerinin çiğnendiği, Tatarların kökünü içme sularını 
dezenfekte etmek için kullandıklarını biliyoruz. Osmanlı hekimlerinin 
tedaviye aldıkları bir bitkidir. Avrupa’ya XIII. yüzyılda Türkler tanıtmıştır 
ve bugün Avrupa’da kökünden ve tentüründen faydalanılır.  

Tutya bitkisi (Primula officinalis, çuha çiçeği) ise vatanı Orta Asya olan 
bir göz bitkisidir. Hekimlerin göz hastalıklarında kullandıkları bu etkili 
bitki dağlarda tabii yetişen tutya çiçeklerinin toplanması ile yapılıyordu. 
Evliya Çelebi de bu bitkiyi tanıyor ve Erzurum’un güneyindeki Eğerli 
Dağı’nda bol olarak bulunduğunu ve göz tabiplerinin burada tutya 
toplayıp kırk senelik körlerin gözüne mil çeker mahvolmuş gözleri 
aydınlık ettiklerini yazmaktadır. İngiliz seyyah Wheller 1723 yılında 
yazdığı kitabında bu bitkiyi Avrupa’ya tanıtmıştır. Osmanlı hekimlerinin 
de göz hastalıklarında kullandığı bu bitki Avrupa’da bugünkü tıpta 
farklı amaçlarla kullanılmaktadır.  
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AYINTAB ŞER’İ MAHKEME SİCİLLERİNDEN ÖRNEKLERLE  

TIP VE HEKİMLİK ÜZERİNE GÖZLEMLER 

Berna Arda, Ahmet Acıduman 

Günümüzün Gaziantep’i, Osmanlı’nın Ayıntab’ıdır, ama aynı zamanda 
çok daha öncesinin de yerleşimlerinden birisidir. Antep’in sosyal-
siyasal tarihine dair çalışmalar, onun zaman çizgisi üzerinde Medler-
Persler, Hititler, Romalılar, Komagene Krallığı ve Bizans dönemlerinde 
de önemli bir merkez olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle 
kentin, tıp ve sağlık alanına ait durumunun saptanması da son derece 
verimli bir coğrafi ve kültürel merkezin bir başka boyuttaki gelişmişliğini 
vurgulayacaktır.  

Bilindiği gibi, tarih çalışmalarının birincil kaynaklara dayanarak 
gerçekleştirilmesi metodolojik açıdan tarih bilgisinin altyapısını 
oluşturmakta değerli bir adımdır. Bu açıdan kentin şer’i mahkeme sicil 
örnekleri kapsamlı fikir verebilecek birincil kaynaklardır. Ayıntab 
mahkemesinin yeri ve işlevi hakkında, Osmanlı döneminin hukuk 
yapısı içerisinde önemli bir kurum olarak ayrıntılı bir biçimde çalışılmış 
ve üzerinde çok sayıda eserler verilmiş bulunmaktadır. bir nitelik 
taşımaktadır.  

Bu sunuşta hekim sorumluluğu ve tıbbın işleyişi hakkında fikir verecek 
dört adet Ayıntab şer’i mahkeme sicil örneği üzerinde durulacaktır. 
Böylece, Gaziantep coğrafyasında tıp ve hekimlik uygulamalarına ait 
XVI.-XVIII. yüzyıllardan örneklerle o dönemin meslek uygulamasına 
ilişkin sınırlı bir durum saptaması yapmak amaçlanmaktadır.  

 

DOKTOR MECİT BARLAS’IN HEKİMLİK HAYATI 

Ayten Arıkan 

İzrapoğlu Abdullah Necip Efendinin oğlu olarak 1883’te Gaziantep’te 
doğdu.1906 yılında Tıp Fakültesine girdi.1914’ de Tıp Fakültesinden 
mezun oldu. Genel Cerrahi ihtisası yaptı. Çanakkale harbi yaralılarının 
tedavisinde çalıştı. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Gülhane, 
Etfal hastanelerinde ve Darülaceze’de görev yaptı. Antlaşmadan sonra 
Gaziantep’e geldi.  

Antep Harbi’nde savaş hastanesinin tek operatörü olarak aylarca 
görev yaptı. Mecit Barlas Gaziantep’in ilk cerrahı olarak çalıştı. 
Cumhuriyet döneminde de Gaziantep’in ilk özel hastanesi Mecit Barlas 
Hastanesi idi. Bu hastanede 1918’den 1935 yılına kadar göz ve 
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nisaiye ameliyatları dahil her türlü ameliyatı yaptı. Seksen yaşına 
kadar durmadan çalıştı.1969 yılında 86 yaşında hayata veda etti. 

Bu çalışmada Gaziantep’in Sağlık Tarihi içinde yer alan Doktor Mecit 
Barlas’ın hekimlik kimliği ile birlikte Gaziantep şehrine yaptığı 
hizmetleri kendi anıları doğrultusunda incelenmeye çalışılacaktır. 

 

ALTERNATİF BİR TEDAVİ SİSTEMİ: HOMEOPATİ 

Miray Arslan, Sevgi Şar 

Homeopati, yaşam gücünü dengeleyerek vücudun kendini doğal 
olarak iyileştirmesine yardım eden bir alternatif tedavi sistemidir. 
Yaklaşık 200 yıl kadar önce Dr Samuel Hahnemann tarafından 
geliştirilerek dünyaya yayılmış olan homeopati, hastaya tanı ya da 
tedavi için hiçbir şekilde “zarar vermeden”, yalnızca hastanın sözel 
hikâyesine başvurularak uygulanan, tümüyle doğal yöntemleri 
kullanan bir tedavi sistemidir.  

Homeopati, “Similia Similibus Curantur” (benzer, benzerini iyileştirir) 
ilkesi, “Materia Medica” (Homeopatik ilaç bilimi) bilgisi, “Unitas 
Remedii” (tek ilaç) ilkesi ve “Dosis Minima” (en küçük doz) ilkesi olmak 
üzere dört temel ilkeden oluşmaktadır. Homeopatide kişinin 
geçmişine, psikolojisine ve hastalığına göre bitkisel, hayvansal ve 
madensel droglardan özel olarak seyreltilmiş ilaçlar hazırlanmaktadır. 
Hazır ve standart içerikli ilaçlardan farklı olarak kişiye özel içerik 
belirlenmektedir. Almanya’da bu ilaçların üretimi, kalitesi, denetimi 
yasal olarak düzenlenmiş ve Deutschen Arzneibuchs (DAB: Alman 
İlaç Kitabı) adıyla yayınlanmıştır. Günümüzde homeopati birçok 
ülkede bilimsel olarak kabul görmekle birlikte, Türkiye’de hala bilimsel 
geçerliliği bulunmamaktadır.  

Bu çalışmada homeopatinin ve temel ilkelerinin neler olduğu, tarihi 
gelişimi, homeopatik ilaçlar ve kullanımları hakkında bilgi verilerek, 
konu çeşitli yönleriyle incelenecek ve tartışılacaktır. 

 

FİLATELİDE ANADOLU FOLKLORUNDA ŞİFA DAĞITICI YILAN 

Ahmet Doğan Ataman 

Çinlilerin Türklerden aldığı on iki hayvan takvimine göre 2013 YILAN 

yılıdır. Yılan motifi tüm medeniyetlerde kendisine büyük önem ve 

kutsallık atfedilen esrarengiz bir semboldür. Yılan, sağlığı ilgilendiren 
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mesleklerin simgesidir. Anadolu’da halıların, kilimleri, yollukların, 

heybelerin kenar süslerinde, darüşşifaların bezemelerinde, halk 

hikâyelerinde hep karşımıza çıkar. Sümerlerden günümüze 

Anadolu’da yılan motifi filatelik malzemeler eşliğinde sadece yılanın 

sağlıktaki önemi dikkate alınarak poster hazırlanmıştır.  

 

HER YÖNÜYLE ÇAY: “Camelia sinensis” 

Gizem Aykaç, Mehmet Barlas Uzun, Gülbin Özçelikay 

Çay, özellikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada en fazla içilen ve 

içme alışkanlığı gittikçe artan bir bitki olarak 5000 yıllık bir geçmişe 

sahiptir.  

Bitki yeşil çay ve siyah çay olmak üzere iki çeşit olarak bilinir. Yeşil çay 

genellikle antioksidan özelliğinin fazla olması nedeniyle siyah çaya 

göre daha faydalıdır. Fakat tatları ve kimyevî bileşenleri, tutuldukları 

fermantasyon işlemlerine bağlı olarak değişir. Siyah çay, yeşil olarak 

kesilen yaprakların oksidasyonu ile, yani yapraklar siyahlaşıncaya 

kadar nemli odalarda, soğukta tutularak elde edilir. Oksidasyon 

boyunca polifenol maddelerin (kanser oluşumunu engelleyen 

maddeler) çoğu, kuvvetli antioksidanlar ile birleşir ve antikanser 

özellikleri belli miktarda kaybolur. Bu sebeple yeşil çay, siyah çaya 

göre daha kuvvetli polifenoller içerdiğinden biraz daha güçlü bir 

antioksidandır. 

Öncelikle çayın iyi demlenmesi için kireçsiz su ve porselen demlik 

kullanılması önerilir. Her bir bardak için ortalama bir çay kaşığı dolusu 

çay demliğe konulmalıdır. Su kaynatılarak, kaynamış su demlikteki çay 

üzerine ilave edilir. Tam lezzetin ortaya çıkabilmesi için en az 5-7 

dakika çayın demlenmesi için beklenilmeli ve daha sonra servis 

yapılmalıdır. Çay yaprakları midevi, kuvvet verici, idrar artırıcı ve kabız 

etkilerine sahiptir.  

Bu çalışmada, çayın tıbbı ve geleneksel kullanışlarından örnekler 

verilmenin yanında sosyal yönü üzerinde de tartışılacaktır.  



VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri 

Gaziantep 22–25 Mayıs 2013 
 

 20

 MANİSA HAFSA SULTAN DARÜŞŞİFASI’NDA  

TERAPÖTİK ETKİLER ve ÇEVRE ÇÖZÜMLEMELERİ 

Betül Bakır, İbrahim Başağaoğlu 

Osmanlılar mevzi ve topografyaya daha çok ilgi duymuşlar, yerleşik 
düzenler, şehirler önem kazanırken, darüşşifalar da diğer devlet 
kurumları gibi saray çevresinin desteğinin verildiği İstanbul, Bursa, 
Manisa gibi Osmanlı başkentleri ve sultanların yaşadıkları şehirlerde, 
merkezi konumlarda kurulmuşlardır. 

Yavuz Sultan Selim’in zevcesi Hafsa Sultan’ın vakfettiği Sultaniye 
Külliyesi bünyesinde 1539’da bir darüşşifa inşa edilmiştir. 1522 tarihli 
külliyede medrese, imaret, sıbyan mektebi, cami, tekke, hankah ve 
hamam bulunmaktaydı. Kanuni’nin annesinin adına yapılan külliyede, 
vakfiyede adı ‘Hafsa binti Abdulmuin’ olarak geçen Hafsa Sultan’ın 
1534‘de ölümünden sonra da inşaata devam edilmiş, 1538’de hamam, 
1539’da darüşşifa yapılmıştır. İmaret ve hankah günümüze kadar 
gelememiştir.  

Manisa Bimarhanesi’nde vakfiye ve vesikalardaki ihtiyaç listelerinden 
anlaşıldığı kadarıyla ilk yıllarında hastalara gösterilen ihtimam ve 
bakım yerini son yıllarda içler acısı durumlara bırakmıştır. Akıl 
hastalarının çıplak vücutlarının bir kepeneğe sarılması, yorgan, yastık 
verilmeyişi kurumun içine düştüğü aciz durumu göstermektedir. XIX. 
yüzyıl sonları ve XX. yüzyılın başlarında imparatorluğun içine düştüğü 
sıkıntılar ve Manisa’da başka hastanelerin (devlet hastanesi) açılması 
ile burası ihmal edilmiştir. 

Manisa Darüşşifası vakfiyesine göre sağlık ve idari personel kadrosu, 
başlangıcından son yıllara kadar farklılık göstermektedir. Son yıllarda 
tamamen akıl hastalarına tahsis edilen bimarhanede ihtiyaca göre 
kadroların değiştiği görülmektedir. 

Kanuni’nin darüşşifayı yaptırdıktan sonra görevlilerin ücretlerini tahsisi 
için yaptırdığı zeyl ile vakfiyeye ya da hüccete koyduğu her yıl vakfın 
fazladan macun yaparak ihtiyaç sahiplerine dağıtması şartına bağlı 
olarak gelenekselleştiği bilinmektedir 

Osmanlı’da dikdörtgen medrese planlarında Selçuklu 
medreselerindeki dershane eyvanının avlu cephesi kapatılmış ve çoğu 
örnekte dışarı taşarak cepheden fark edilen bariz bir hacim şeklini 
almıştır. Bursa Yıldırım’da dershane mekanının iki yanındaki tonozlu 
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açık hacimler Manisa Hafsa Sultan planında gelişerek kubbeli daha 
büyük mekanlar halini almıştır.  

Bu çalışmada Manisa Darüşşifası’nda havalandırma, açık ve kapalı 
mekanların hastalar üzerindeki etkileri, gün ışığı ve pencere düzenleri, 
bahçe-avlu, su öğesi, hamam gibi mekanların akıl hastalarındaki 
terapötik çevresel etkileri verilecektir 

 

XIX. YÜZYILDAN CUMHURİYETİN İLK YILLARINA KADAR  

GAZİANTEP’DEKİ SAĞLIK KURULUŞLARI 

Uğurol Barlas, İbrahim Başağaoğlu 

Gaziantep, yüzlerce yıllık kültür mirasını, Orta Asya’dan Gaziantep’e 
göç eden Türkmen oymaklarının devamlı gelişleri ile kültürel çeşitliliği 
özümseyerek evrensel hale getirmiştir. Gaziantep’in nüfusu 1885 
yılında 150.162’dir. Bunun 89.769’u Türk, 14.466’sı Ermeni, 860’ı 
Yahudi ve 67’ si de Rum’dur. 

Gaziantep’te 1848 yılına kadar tıp fakültesi mezunu doktor yoktur. 
Gaziantepliler hastalıkları geleneksel yöntemle tedavi etmiştir. 
Gaziantep’in ilk diplomalı doktoru Board Misyon grubuna bağlı Dr 
Azariah Smith’dir. Dr Smith ve onlarca Amerikalı takipçisi 
Gazianteplilere çağdaş tedavi yöntemlerini tanıtmıştır.  

Amerikalıların Gaziantep’te kurdukları “Merkezi Türkiye Koleji” ile 
1873’ten 1895 yılına kadar yüzlerce doktor, eczacı, diş hekimi 
yetiştirmiştir. Tıp Fakültesi, başta Gaziantep olmak üzere Güneydoğu 
Anadolu’ya şifa dağıtmış, Gaziantepli genç kuşaklara da örnek 
olmuştur. 1879’da kurulan tıp fakültesi hastanesi günümüzde “SEV 
Amerikan Hastanesi” olarak Gazianteplilere hizmet vermektedir.  

İngilizler 15 Ocak 1919’da Mondros Mütarekesi’ne dayanarak 
Gaziantep’i işgal etmiştir. 29 Ekim 1919’da İngilizlerin yerini Fransız 
işgal kuvvetleri almıştır. Böylece on bir buçuk ay sürecek olan “Antep 
Savaşı” başlamıştır. Şehir devamlı top ateşine tutulup uçak ve 
tanklarla saldırıya uğramıştır. Gaziantepliler Şeyh camisini ve ona 
bitişik evleri hastane haline getirmiştir. Op Dr Mecid Barlas 
başkanlığında Dr İbrahim Söylemez, Dr Şahap Bey ve Belediye 
Eczacısı Şerif Bey burada görev yapmışlardır. 

XIX. yüzyılda Gaziantep’teki tüm doktor ve eczacılar azınlıklara 
mensuptur. Ancak XX. yüzyıl başlarında Türk doktorlar geçici olarak 
Gaziantep’te görev yapmışlardır. Gaziantep’te görev yapan ilk 
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diplomalı Türk doktor 1909’ da Belediye Tabibi olan Dr Abbas 
Efendi’dir. 1907’den önce şehirde görev yapan ebeler hep azınlık veya 
Amerikalılar iken 1907’de ilk defa diplomalı Türk ebe olarak Nefize ve 
Nursiye Hanımlar atanmıştır.  

Gaziantep Belediyesi, 1897’de 35 yataklı Guraba Hastanesi adı ile bir 
hastane kurdu. Bir süre sonra adı Belediye Hastanesi olarak 
değiştirildi. İki ayrı binadan oluşan bu hastane Antep Harbi sırasında 
üzerlerinde Kızılay Bayrağı olmasına rağmen top ateşi ile tümüyle 
yerle bir edilmiştir. Ölmekten kurtulan yaralı savaş gazileri ise Dr 
Mecid Bey’in hastanesine taşınmıştır. Düşman kovulduktan sonra 
Belediye, hastaneyi yeniden aynı yerde yapmıştır. 1928 yılında da 
Belediye Hastanesi, Gaziantep Özel İdaresine devredilip “Memleket 
Hastanesi” adını almıştır. 

Gaziantep göç yolları üzerinde olduğundan veba, kolera, çiçek, tifo, 
trahom, frengi ve cüzzam gibi hastalıklar sıkça görülmekteydi. 
Belediye 1879’da çiçek salgını sırasında Op Dr Bekir Efendi ile anlaşıp 
geçici olarak Gaziantep’te bir yıl çalıştırmıştır. Gaziantep’te trahom çok 
yaygın bir hastalık olmasına karşın bu hastalıkla mücadele çalışmaları 
ancak Cumhuriyetle birlikte başlamıştır. Gaziantep ve çevresinde 
trahom hastaneleri ve dispanserleri kurulmuştur. Ayrıca Gaziantep’te 
başta frengi olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklar yaygındı. Bu 
nedenle Cumhuriyetle birlikte belediye, 20 yataklı “Zührevi Hastalıklar 
Hastanesi” kurmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra resmi sağlık 
kuruluşlarının yanı sıra Özel Hastaneler de kurulmuştur. Operatör 
Doktor Mecid Barlas bölgede tek röntgen cihazına sahip 20 yataklı 
“Mecid Barlas Hastanesi”ni ve Kadın Doğum Uzmanı Operatör Doktor 
Saip Safi Bey de halkın “Doğumevi Hastanesi” dediği 20 yataklı özel 
hastaneyi kurmuştur. 

Çalışmamızda XIX. yüzyıldan Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar 
Gaziantep’teki sağlık kuruluşları ve bu alanda hizmet verenler ele 
alınacaktır. 

 

PROFESÖR DOKTOR MEBRURE DEĞER (1937–2011) 

İbrahim Başağaoğlu 

Diyarbakır'da 1937 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 
Diyarbakır'da tamamladı. 1955-1956 öğretim yılında İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Yüksekokulu’na girdi. 1961-1962 



VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri 

Gaziantep 22–25 Mayıs 2013 
 

 23

öğretim yılında eczacı olarak mezun oldu. 1960 yılında İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. 1962-1964 
yıllarında Doğu İlaç Fabrikası’nda, 1964-1968 yıllarında Cerrahpaşa 
Hastanesi Eczanesi’nde eczacı olarak çalıştı. 1968-1974 yılları 
arasında serbest eczacılık yaptı.  

1982-1983 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimine 
başladı. 1985 yılında "Diyarbakır Yöresi Halk İlaçları ve Tedavi 
Yöntemleri" adlı tezle Yüksek Lisans; 1988 yılında da "İstanbul'un 
Şifalı Suları" adlı tezle de Doktora programını tamamladı. 

1992- 1993 öğretim yılı kış sömestrsinde, Washington D.C.'de George 
Town Üniversitesi Kennedy Etik Enstitüsü’nde misafir araştırmacı 
olarak bulundu. 

1990 yılından itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp 
Tarihi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 13 
Ekim 1993 tarihinde Doçent, 28 Ekim 1999’da Profesör oldu. 2004 yılı 
Haziran ayında emekliye ayrılan Mebrure Değer, İngilizce, Fransızca 
ve Arapça dillerini bilmekteydi. Bazıları yabancı dilde olmak üzere Tıp 
Tarihi, Tıp Etiği ve Folklor konularında yayımlanmış altı kitabı, yüz 
civarında makale ve kongre bildirisi bulunmaktadır. Emekliliğinden 
sonra da Tıp Tarihi ve Etik kongre ve sempozyumlarına aktif olarak 
katılmayı sürdürdü. 

29 Ekim 2011 Cumartesi günü İstanbul’da vefat etti. 

Neşeli ve sevecen karakterine bir de hoşgörüsü eklenince her türlü 
şaka onda kilitlenirdi. O her ortamda aranan neşe kaynağıydı. 
Hocaları, meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilirdi. 

 

ANADOLU’NUN BÜYÜSÜ KEKİK 

Zekiye Çağımlar 

Anadolu’nun kokulu ve efsaneli büyüsü kekik evlerin olmazsa 
olmazıdır. Bu kadar önemli ve vazgeçilmez olmasının nedeni de hem 
yemeklerde hem sağlıkta sıkça kullanılır olmasındandır. Üst solumun 
yolu enfeksiyonlarında, bağırsak ve mide sorunlarında, yüzde 
aknelerde kullanılan kekik, özellikle et yemeklerinin vazgeçilmezidir. 
Halk arasında iğne kekik, yuvarlak kekik diye iki türü bulunan kekik, 
sadece sağlık ve yemekte önemli bir yere sahip olmasından ve güzel 
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kokmasından dolayı, halk kültürünün pek çok alanında da yer 
almaktadır.  

Biz bu çalışmamızda kekiğin halk kültürü içinde sağlıkta kullanılışını 
ele alırken ayrıca, halk kültürü ürünlerinin özellikle sözlü kültür içinde 
yer alışını da örnekleri ile değerlendireceğiz. Alan çalışması olan 
çalışmada yazılı kaynaklarda da literatür taraması yapılacaktır. 

 

LOKMAN HEKİM GÜNLERİ’NDE SUNULAN 

ÇOCUK SAĞLIĞI-HASTALIKLARI ve DOĞUM ÇALIŞMALARI 

Şenay Çetinkaya, Serap Torun 

Bu çalışmanın amacı, başlangıcından bu yana Lokman Hekim Tıp 
Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri’nde (1999-2011 yıllarında) sunularak 
bildiri özet kitabında yayımlanan çalışmaları incelemek çocuk sağlığı-
hastalıkları ve doğum ile ilgili olanları belirlemektir. 

Çukurova Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı tarafından 1999 
yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Lokman Hekim Tıp Tarihi ve 
Folklorik Tıp Günleri bildiri kitapçıklarında toplam 409 çalışma özeti 
yayımlanmıştır. Bu çalışmaların 26’sının çocuk sağlığı-hastalıkları ile 
doğuma ait olduğu görülmüştür (% 6,32). Yıllara göre dağılımlarına 
bakıldığında 1999 yılında 36 bildiri yayınlanmış olup bunlardan 2’sinin 
çocuk sağlığı-hastalıkları ile doğuma ilişkin olduğu görülmüştür (% 
0,48). 2001 yılında 48 bildiri yayınlanmış olup çocuk sağlığı-
hastalıkları ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. 2003 yılında 77 bildiri 
yayınlanmış olup çocuk sağlığı-hastalıkları ile doğuma ait 5 çalışma 
bulunmaktadır (% 1,22). 2005 yılında 79 bildiri yayınlanmış olup çocuk 
sağlığı-hastalıkları ile ilgili 4 çalışma bulunmaktadır (% 0,97). 2007 
yılında 35 bildiri yayınlanmış olup çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili 
2 çalışma bulunmaktadır (% 0,48). 2009 yılında 67 bildiri yayınlanmış 
olup çocuk sağlığı-hastalıkları ile ilgili 9 çalışma bulunmaktadır (% 
2,20). 2011 yılında 67 bildiri yayınlanmış olup çocuk 
sağlığı/hastalıkları ile ilgili 4 çalışma bulunmaktadır (% 0,97).  

Sonuç olarak Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri’nde 
toplam 409 çalışma özeti yayınlanmıştır. Bunlardan 26 çalışmanın 
çocuk sağlığı-hastalıkları ile doğuma ait olduğu saptanmıştır. Çocuklar 
fizyolojik özelliklerinden dolayı sağlık açısından olumsuzluklarda ilk 
etkilenen ve ortaya çıkan sağlık sorunları için özel önleme ihtiyaç 
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duyan nüfus gruplarıdır. Bu nedenle bu alanda çalışmaların artması 
gerektiği görülmektedir. 

 

TIP YAZMALARININ KORUYUCUSU ve FAYDALI BİR DROG:  

KEBİKEÇ BİTKİSİ 

Nuriye Değirmen 

Tıp tarihimizde en önemli kaynaklar el yazması eserlerdir. Bu eserlerin 
korunması da ayrıca dikkat edilmesi gereken bir konudur. Eskiden el 
yazması eserleri kemiren kitap kurtları vardı. Çünkü kitap yapımı 
tekniğinde, balmumu (asal), nişasta hamuru ve doğal yapıştırıcı gibi 
maddeler kullanılmaktaydı. Bunlar kurtların kitapları kemirmesine 
zemin hazırlamaktaydı. Bunun için yazarlar, yazdıkları kitabın başına 
ya da sonuna "Ya Kebikec" sembolünü çizerlermiş.  

Tıp yazmalarında Kebikeç’in bir drog olarak çeşitli rahatsızlıklarda 
kullanıldığı, asyatik bir bitki olduğu; Ranunculus asiaticus, Düğün 
Çiçeği şeklinde ifade edildiği bilinmektedir. İbn-i Sina, İbn-i Baytar, 
Plinus ve Galen’in kitaplarında bu bitkinin; yara iyileşmesi, diş ağrısı 
ve kellik gibi tedavi edici etkilerinden bahsedilmektedir. Günümüz halk 
tıbbında da kullanılan bu bitkinin Türkiye’nin güneyinde, Irak’ın 
kuzeyinde ve İran’ın batısında yetiştiği, nemli ve ıslak ortamı sevdiği, 
çiçeklerinin bazen parlak sarı, beyaz veya kırmızı olduğu, zehirli 
bileşikler içerdiği, çoğu canlının bu çiçekten uzak durduğu belirtilmiştir.  

Ancak kebikeçin bir tılsım mı, bir çeşit muska dili mi, müekkel melek 
mi, bir cin mi, Hint mitolojisinden alınmış ilahi bir öge mi, böceklere 
hükmeden kralın ismi mi, çavuşkuşu (hudhud) olup, tüylerinin 
elyazmasını koruduğu mu, böceklere karşı etkili bir zehir mi yoksa 
kendisinden şifa umulan bir drog mu olduğu konusunda çeşitli 
tartışmalar yürütülegelmiştir. Bu bildiride bu farklı görüşlere 
değinilecektir. Tıp tarihi ile ilgili kaynaklar incelendiğinde, eski tıp 
teorileri ve tarihimizde bitkisel drogları uygulama şekillerimiz göz 
önüne alındığında, bitkisel tedavileri uygularken ruhsal yönümüzü de 
göz ardı etmediğimiz, belirli tılsım, dua, ritüel ve tütsüler ile tıbbi 
uygulamalarımızı birleştirdiğimizi görmekteyiz. Kebikeç konusundaki 
karışıklık da buradan geliyor olabilir.  
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TIP ETİKÇİSİ ve TIP TARİHÇİSİ 

PROFESÖR DOKTOR ŞAHİN AKSOY ve BU ALANDAKİ YERİ 

Ayşegül Demirhan Erdemir 

Prof Dr Şahin Aksoy yakın zamanlarda yitirdiğimiz değerli tıp tarihçisi 
ve etikçiydi. Aksoy, 9 Ekim 1965 de İzmir’de doğdu. Merzifon ve 
Ankara’da orta ve lise öğrenimlerinden sonra 1990 da Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.  

İngiltere’de Manchester Üniversitesinde doktora yapan Aksoy, Harran 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı idi. 
Yaşamın değeri, biyoetik, klinik etik, İslam etiği gibi konularda değerli 
çalışmalar yapan Aksoy’un Tıp Tarihi alanında da çeşitli konularda 
yayınları bulunuyordu ve bazı yabancı ve Türkçe dergilerin de editörü 
idi. 

Bu çalışmada 1 Haziran 2012 de yitirdiğimiz Aksoy’un yaşam öyküsü, 
çalışmaları ve ayrıca editörlük yaptığı bazı dergilerdeki çalışmaları ile 
ilgili bilgiler ve anılar verilerek bilimsel anlayışı ve alana kazandırdıkları 
belirtilecektir. 

 

ESKİ UYGARLIKLARDAN GÜNÜMÜZE YANSIYAN  

HOLİSTİK TIP UYGULAMALARI 

Nilüfer Demirsoy 

Eski uygarlıklarda tıp hem beceri isteyen saygı duyulan hem de 
uluslararası bir uğraş olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak eski 
uygarlıklarda tıp etkinliği incelendiğinde Hekimler arasında bir hiyerarşi 
olduğu çoğunun erkek ancak bilinen bazı kadın hekimlerin de var 
olduğu onlara ödenecek ücretin alınacak hizmetin niteliği ve hizmet 
veren hekimin konumuna bağlı olduğu öğrenilmektedir. 

Eski uygarlıklarda hastaların iyileştirilmesinde kapsamlı ve bütüncül bir 
yaklaşım sergilenmektedir. Gerçek tedavi, büyü sihir diğer ritüellere 
gerek duymayanlar için kullanılmıştır. Psikolojik tedaviler büyü, sihir ve 
tedaviye yönelik ritüelleri kapsamaktadır. Hastalığın iyileştirilmesi bu 
iki grup tedavinin bir arada sunulması ile mümkün olmuş şifa için 
inançtan destek alınmıştır. 

İnsanlık tarihinin ilk hekimleri de psikoterapi yöntemi kullanan rahip 
hekimlerdir. Din adamları ve hekimleri birbirinde ayıran ince bir çizgi 
olsa da onlarda hastaları birlikte tedavi etmek için zaman zaman 
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işbirliği içinde olmuşlardır. Hastalar da tedavi öncesi teşhis için bu 
uygulamalara katlanmış tedaviye ilişkin çabalar yanında duaya 
başvurmuş, dini ritüelleri yerine getirmede önderlerini izlemişlerdir.  

Tedavi amaçlı olmak bakımından şükür ve büyünün kişinin inançları ile 
gerçekleştirildiği ibadet, şükran ve sabır duygusunun ön plana çıktığı 
dualar birbirinden farklıdır. Bu noktadan bakıldığında eski 
uygarlıklarda hastanın bütüncül bir tedavi yaklaşımı ile ele alındığına 
kanıtlar bulmak olasıdır.  

Beden, akıl ve ruh (spirit) arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu kabul 
eden bireysellik üzerine odaklanan holistik bakım felsefesinde, insanın 
her boyutunun kendine özgü tek olmakla birlikte aynı zamanda 
birbirine bağlı olduğu vurgulanmaktadır. Bütünlük değeri kişisel gelişim 
ve sağlık için önemli bir kavram olarak tanımlanırken bütüncül 
yaklaşımla tedavi ve şifa sağlama tıbbın kurucu Hippocrates’ e kadar 
gitmektedir. Bireye bütüncül yaklaşımın önemli olduğunu fiziksel 
rahatsızlıklar yanında hastalıkların ruhsal etkilerine bakılması 
gerektiğini vurgulamaktadır. “bir kişinin ne çeşit hastalığı olduğunu 
bilmektense ne çeşit bir kişinin hasta olduğunun bilmek daha 
önemlidir” aforizması holistik yaklaşımı açıklar niteliktedir.  

Holistik bakım felsefesinde; bütüncül tanı ve teşhisin yanında bütüncül 
tedavi yaklaşımında birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Eski 
uygarlıklarda vurgu yapılan bugün spritüel bakım/yaklaşım olarak 
tanımladığımız şifa vericilerin, duanın ve inançların kişilerin 
ihtiyaçlarına göre tedavi sürecine dahil edilmesi tamamlayıcı tıp 
uygulamalarında büyük önem kazanmaktadır.  

Einstein “Bütünlüğün ele alınması sorunun bir sistem bağlamında ele 
alınmasını zorunlu kılar. Ancak bu yaklaşımla yaşam ve onunla ilintili 
bağlar algılanabilir. Böyle görmek bir tür şifa bulmak olarak 
adlandırılabilir” demektedir. 

 

SOSYOLOG VE TIP TARİHÇİSİ UĞUROL BARLAS:  

UZAKTA AMA HEP GAZİANTEP’LE BİRLİKTE 

Gülten Dinç 

Gaziantepli Sosyolog Uğurol Barlas çeşitli konularda yayımlanmış pek 
çok kitabı ve makalesi bulunan bir araştırmacımızdır. Uğurol Barlas’ın 
çalışmaları özellikle Türk tıp tarihi ve Gaziantep kültür tarihi üzerine 
odaklanmıştır.  
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Gaziantep'te 1938'de doğan Uğurol Barlas, ilk, orta ve lise öğrenimini 
Gaziantep'te yapmış, aynı zamanda Akşam Gazetesi’nde de çalışarak 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe-Sosyoloji 
bölümünden1964 yılında mezun olmuştur.  

1967 yılında girdiği Karabük’teki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünde uzman ve yönetici olarak çalışmış, öğretmenlik 
yapmış, yurdun çeşitli yörelerindeki araştırma ve köy kalkındırma 
projelerinde görev almıştır. 1993'de emekli olan Uğurol Barlas 1993–
2003 yılları arasında ise Kabataş Lisesi'nde sözleşmeli öğretmen 
olarak çalışmıştır. 

Bugüne kadar 38 kitabı ile 90’ı aşkın araştırma ve derleme makalesi 
yayınlanmış olan Uğurol Barlas çeşitli ulusal ve uluslararası halk bilim 
ve Türk tıp tarihi kongrelerine, bölgesel sempozyum ve kültür 
şenliklerine bildirileri ile katılmıştır. 

Araştırma ve derleme çalışmalarını halen sürdürmekte olan ve Türk 
halk bilimine ve kültürüne katkıları nedeniyle iki kez plâketle 
ödüllendirilen Uğurol Barlas, İstanbul Üniversitesi Geleneksel İlaçlar 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu ile Türk Tıp Tarihi 
Kurumu üyesidir. 

Bildirimizde, sosyolog ve tıp tarihçisi Uğurol Barlas’ın özellikle tıp tarihi 
ve Gaziantep kültür tarihine yaptığı önemli katkıları ortaya koymayı 
amaçladık. 

 

HALK HEKİMLİĞİNDE ÇOBANLIK 

Özlem Doğan, Erhan Yüksel 

İnsanoğlunun hayvanları evcilleştirmesinin doğal bir sonucu olarak 
insan-hayvan birlikteliği başlamış ve ortak bir yaşam alanı oluşmuştur. 
Evcilleşen hayvan sayısının artması beraberinde yeni sorumluluklar 
doğurmuştur. Bu sorumluluklar arasında hayvan sürülerinin yönetimi, 
sağlığının korunması ve beslenmesi gibi konular ön plana çıkmıştır. 
Hayvanların korunması refleksi tarihin her döneminde güncelliğini 
korumuş ve bu refleksin merkezinde, bilinen tarihin en eski 
mesleklerinden olan çobanlık yer almıştır. 

En eski insan topluluklarındaki görev dağılımına göre, anne gözlem 
ve/veya deneyim yoluyla edindiği bilgilerle tedavi uygulayan ilk hekim 
prototipini oluşturmuştur. Bu ilk hekimlerin uyguladıkları tedaviler, ilk 
veteriner hekim prototipini oluşturan çobanların gütmek zorunda 
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oldukları hayvanları için de örnek oluşturmuştur. Bu varsayımdan 
hareketle bu uygulamanın veteriner hekimliği tarihinde bilinen ilk 
uygulamalar olduğu ve çobanın da ilk veteriner hekim olduğu ileri 
sürülmektedir. 

Bu çalışmada çobanlık mesleğinin, halk hekimliğindeki yeri ve önemi 
ile ilgili olarak Türkiye’de yürütülen folklorik araştırmalar incelenmiştir. 
Yapılan bu değerlendirmelerde hayvanların bakım-besleme ve 
hastalıklarının tedavisine yönelik uygulamaların çoğunun çobanlar 
tarafından kontrol edildiği, şifa veren el olduğu düşüncesinden 
hareketle bazı çobanların kutsandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca; 
sürünün korunması amacıyla “kurt ağzı bağlama” geleneğinin, koç 
katımı döneminde abdestsiz gezmemek gibi bazı manevi 
sorumlulukların, yağmur duası ve düğün gibi faaliyetlerde çobanlara 
verilen görevlerin niteliğinden yola çıkıldığında “çobanlık mesleği” 
merkezli, önemli bir folklorik envanterin olduğu ileri sürülebilir. 

 

 YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ  

ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ 

Zehra Edisan, Funda Kadıoğlu 

Yaşam kalitesi geçmişten günümüze tıbbi düşünce ve eylemleri 
etkileyen bir olgu olarak varlığını sürdürmüş ve mutluluk, anlamlı 
yaşam, kendini iyi hissetme, rahat bir yaşam sürme, yaşama gayesi, 
yaşama şansı ve hayatın değeri gibi birçok farklı kavram çerçevesinde 
tartışılmıştır. Bu tartışmaların tarihsel temelleri “mutluluk” ve “iyi 
yaşam” konularını irdeleyen Yunan filozoflarına; Platon’a ve Aristo’ya 
dayandırılmaktadır. Çalışmamızın amacı bu filozofların “Devlet” ve 
“Nikomakhos’a Etik” isimli eserlerinde yer alan yaşam kalitesi 
kavramının antik dönemdeki öncüllerini belirlemektir.  

 

ASPİRİN: 

HER DERDE DEVA İLACIN  

ESKİ UYGARLIKLARDAN 1898’E ÖYKÜSÜ 

Ömür Elçioğlu, Hilmi Özden 

Neredeyse herkes hayatında bir kez Aspirin kullanmıştır. Salisilin 
(Bark of Willow) 1700’lerin başında bilinmekle birlikte, onun ağrı kesici, 
ateş düşürücü özelliği çok daha öncelerden bilinmekteydi. 1870 yılında 
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Profesör Von Necki Salisilin’in insan bedeninde “salisilik aside” 
dönüştürüldüğünü, ağrı ve ateş üzerinde rahatlatıcı bir etki yapsa da 
ciddi ağız ve mide şikayetlerine neden olduğunu yazdı. Sodyum 
salisilat 1875’lerde hastalarda denenmesi için doktorlara verildi. Ağrı 
ve ateş üzerinde etkiliydi ancak kullananlar tadının berbat olduğunu 
dile getirmekteydi. 1897’de Felix Hoffman bu maddeyi tedavi amaçlı 
üretmeyi başardı. Salisilik asiti, Asetil salisilik asite (ASA) çevirdi. 
1898’de Bayer Aspirin için patent aldı ve klinik denemeler başlatıldı. 
Başlangıçta sadece Almanya’da reçete ile satılırken 1915’ten sonra 
20’li paketler halinde piyasaya sürüldü. 1970’lere kadar herkesin bildiği 
ancak bir türlü anlayamadığı Aspirinin insan vücudundaki etkilerinin 
araştırılması hız kazandı. Aspirinin prostaglandinlerin yapımını 
engellediği 1971 yılında İngiliz farmakolog Profesör John Vane 
tarafından açıklandı. Bu buluş sahibine 1982 yılında Nobel Ödülü 
getirdi. Bulgular Aspirin üzerinde yapılan çalışmaları tetikledi. 

Bu çalışmada her geçen gün yeni bir hastalığa iyi geldiği söylenen 
Aspirinin Eski uygarlıklardaki serüveni dile getirilmeye çalışılmıştır. 
Eski Mezopotamya Tabletlerinde, Mısır Papiruslarında, Hipocrates’in 
eserlerinde doğanın hizmetkarı söğüt ağacı yaprakları ağrı kesici 
olarak kullanılmaktaydı. Celsus ve Dioscorides de söğüt yapraklarının 
iyileştirici gücünü anlatan kayıtlar oluşturdu. Galen’e göre söğüt zaten 
uygar dünyada kullanılan bir ilaç haline gelmişti. Ortaçağ ve 
Rönesans’ta sıtma tedavisi için denendi. Avrupa’nın bazı bölgelerinde 
ilaç olarak kullanılsa da kullanım şekli ve etkileri konusunda kafa 
karışıklığı olduğu yazıldı. Aspirin kendiliğinden değil, bilimsel keşifler, 
sezgisel akıl yürütmeler, sıra dışı bilimsel dehaların katkısı ile 
hayatımıza girdi. Her derde deva olarak hep başucumuzda kaldı.  

 

EKMEĞİN TARİHİ ve 

HEKİM HACI PAŞA’NIN “MÜNTAHAB-I ŞİFA” ESERİNDE  

EKMEK BAHSİ 

Nazan Erenoğlu 

Ekmeğin tarihi, insanlığın tarihi kadar eskilere dayanıyor. MÖ 4300 
yıllarında değirmencilik ve fırıncılık sanatının icra edildiği, yapılan 
kazılardan anlaşılmıştır. Eski devirlerde insanların yiyeceklerini 
herhangi bir işleme tabi tutmadan tükettikleri biliniyor. Bunun 
istisnası belki de buğday ve undan üretilen ekmekti.  
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Yapılan araştırmalar Babilliler’in MÖ 4000 yıllarında fırınlarda ekmek 
pişirmeyi bildiğini ortaya koyuyor. Ancak ne tür bir ekmek yaptıkları 
bilinmiyor. Mayalı ekmek, ilk kez MÖ 1800 yıllarında Eski 
Mısırlılar tarafından tesadüfen bulunmuştur. Mısırlıların, ekmeğin 
zenginleştirilmesinden haberdar oldukları, ekmeğe bal, hurma gibi 
maddeler kattıkları tespit edilmiştir.  

Ekmek yapım sanatı Akdeniz ülkelerine Eski Mısır’dan yayılmıştır. 
Eski Yunanlılar, MÖ VIII. yüzyılda ekmeği Mısırlılardan öğrenmiş-
lerdir. Daha sonra Romalılar zamanında ekmekçilik oldukça gelişmiş 
ve büyük ticari fırınlar yapılmıştır. MÖ 312 yılında Roma’da 254 fırının 
olduğu ifade edilmektedir. Ekmeğin gramajını ve fiyatını kanunlarla 
belirledikleri de yine bazı kaynaklarda yer almaktadır.  

Eski uygarlıklarda köy ve kırsal alanda yaşayanların ekmeklerini 
evlerindeki fırın veya tandırlarda yaptığı bilinmektedir. Geçmiş 
yüzyıllarda da kentlere olan göç nedeniyle ev ekmeği giderek yerini 
ticari fırın ekmeklerine bırakmaya başlamıştır. Fırıncılar yıllar boyu 
ekmeği kabartmak için fermantasyona bağlı kalmışlar, bir önceki 
hamurdan aldıkları hamuru aşı olarak kullanmışlardır.  

Ekmek yapma sanatı, Orta Avrupa’ya ve Avrupa’nın diğer ülkelerine 
ise çok sonraları, güneyden yayılmıştır. Ekmek yapımında sadece 
buğday kullanılırken daha sonra çavdar ve diğer tahıllar da 
kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa’da XV. yüzyılda beyaz ekmek 
yapımı başlamıştır. O yüzyıllarda beyaz ekmeğin altın değerinde 
kıymetli olduğu, sadece zengin sınıfın alıp tüketebildiğine ait kaynaklar 
bulunmaktadır. Öyle ki, bazı kaynaklarda 18 ekmeğe karşılık bir ev 
alındığı yer almaktadır. 

XV. yüzyılda çağının ünlü hekimlerinden, Hacı Paşa adıyla da bilinen 
Celalüddin Hızır’ın koruyuculu hekimlik konusunda yazmış olduğu bir 
tıp kitabı “Müntahab-ı Şifa’da” ekmek ile ilgili bir bölüme yer vermiştir. 

Mikro organizmaların ve mayanın keşfinden sonra XIX. yüzyılda ticari 
boyutu daha çok önem kazanmış ve bu aşamadan sonra da ekmek 
artık bir sanayi dalı haline gelmiştir.  
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RIFAT ILGAZ’IN PİJAMALILAR ROMANI ve 

1950’LER TÜRKİYE’SİNDEKİ TÜBERKÜLOZ 

İlknur Genç Kuzuca, Serap Şahinoğlu 

Rıfat Ilgaz’ın, 1959 yılında Bizim Koğuş adıyla daha sonra 1973'te 
Pijamalılar olarak yeniden yayımlanan romanı, bir yandan 1950’lerdeki 
tüberküloz hastalarını hastanelerini (sanatoryumları), bürokrasiyi 
hicvederken aynı zamanda bize o yıllardaki tüberküloz tedavisiyle ilgili 
bilgi de verir.  

Eserde, 1950’li yıllarda gazeteci olan roman kahramanı, tüberküloz 
hastalığı nedeniyle yaşadıkları anlatılırken, o yıllarda bir sana-
toryumda yatarak tedavi olmanın ne kadar zor olduğu ve bürokratik 
işlem gerektirdiği mizahi bir dil ile aktarılmaktadır. Romanın, Rıfat 
Ilgaz’ın yaşamından izler taşıdığını kolayca görebiliriz. Öğretmenliği 
sırasında tüberküloza yakalanan yazar, İstanbul Yakacık ve 
Heybeliada Sanatoryumunda yatarak tedavi görmüştür. Ancak 
1947'de öğretmenlikten çıkarıldıktan sonra memuriyetten atılması 
nedeniyle, sanatoryumda yatabilme hakkını kaybeder.  

1950’lerde ülkemizdeki tüberkülozlu hasta sayısı yaklaşık 300 000 
iken 89 verem hastanesindeki toplam yatak sayısı 7277 olarak 
bildirilmiştir. 300.000 hasta için oldukça yetersiz olan bu sayıya bir de 
hastaların uzun süre hastanede yatarak tedavi olması eklendiğinde 
yatakların yetersizliği oldukça açıktır. Romanda da hastaneye yatma 
zorluğu, karşılaşılan bürokratik engeller ve hastaneden çıkmamak için 
hastaların gösterdiği çabalar mizahi bir dille anlatılmaktadır. 

Romanda tüberkülozun ilaçlı ve cerrahi tedavilerine yer verilirken 
aktarılan yöntemlerin dönemin tedavi olanaklarıyla uyumlu olduğu 
görülmüştür. Bu çalışmada Pijamalılar romanından yola çıkarak, 
tüberkülozun 50’li yıllardaki serüveni ele alınacaktır. 

 

EDİRNE’ DE ÖNDER BİR HEKİM:  

DOKTOR RATİP KAZANCIGİL 

Nilifer Gökçe 

Dr Ratip Kazancıgil 1920 yılında Malatya’da doğmuştur. İlk ve orta 
eğitimini Malatya’da tamamlamıştır. 1937 yılında Leyli Tıp Talebe 
Yurduna bağlı bir öğrenci olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
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kabul edilmiştir. Bu okuldan 1943’te mezun olmuştur. Aydın’da 
başladığı hekimlik mesleğini Edirne’de sürdürmüştür. 

Tüm Türkiye’de, özellikle Aydın ve Edirne’de, köy köy dolaşarak sıtma 
ile savaşmıştır. 30 yıl Edirne İl Sağlık Müdürü olarak hizmet vererek, 
Edirne’yi sağlık hizmetlerinde örnek şehir yapmıştır.  

Sağlık hizmetlerinde ki başarılarından dolayı, Türk Tabipler Birliği, 
Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülü, 1991 yılında ilk defa Dr Ratip 
Kazancıgil’e verilmiştir. 

Kazancıgil, Edirne’de sağlık müdürlüğü görevi dışında, birçok resmi 
hizmetlerde bulunmuş. Başta, “Sağlık Kuruluşlarına Yardım Derneği” 
olmak üzere pek çok derneğin Edirne’de kuruculuğunu yapmıştır. 

Emekli olduktan sonra 1985’te Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğretim üyeliğine atanmış. Bu fakülte de Tıp Tarihi ve Etik Anabilim 
Dalını kurmuştur. 

Sağlık ve Edirne ile ilgili pek çok eseri bulunan Dr Ratip Kazancıgil, 
2004 yılında Avrupa Konseyi Avrupa Müze ödülünü alan Trakya 
Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nin de 
kurucusudur. 

 

KÖY ÇOCUKLARI İÇİN YAZ KAMPLARI:  

AZAT OBALARI 

Nilifer Gökçe, Mevlüt Yaprak 

Azat obaları projesi Trakya’nın Beş Yıllık Köy Kalkınma Programında 
yer almıştır. Kazım Dirik’in Trakya umum müfettişliği döneminde 
Trakya’da on beş kamp açılmıştır. 1938 yılında bu kamplara 800 
çocuk katılmıştır. 

Kampların yönetimi Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye ve Cumhuriyet 
Halk Partisi’nden birer temsilci, ilgili köy muhtarı ve bir doktordan 
oluşmaktaydı. 

Bu kampların amacı hasta ve zayıf köy çocuklarını iyileştirmek ve 
güçlendirmekti. Önceleri hasta çocuklar köylerden zorla toplanarak 
kampa alınıyordu. Daha sonraları köylüler çocuklarını kamplara 
gönüllü olarak göndermeye başladılar.  

Ufuktaki İkinci Dünya Savaşı ve ekonomik zorluklar nedeniyle bu 
kamplar uzun ömürlü olmamıştır. 
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BÜYÜCÜLÜKTEN ŞİFACILIĞA 

KADIN SAĞALTICILARIN ÖYKÜSÜ 

Mukadder Gün, Serap Şahinoğlu 

İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar farklı kültürlerin insanları 
bilinmeyi merak ederek ve onun çekiciliğine kapılarak, gizemli olanı 
keşfetme arzusunun yanı sıra bilin(e)meyeni bilmenin getireceği 
ayrıcalıkları da kazanmayı düşlediğini söyleyebiliriz. Doğaüstü 
olayların gizemin keşfetmeye geniş anlamıyla “büyü” adını 
vermekteyiz. Büyü, başkalarına zarar vermek amacıyla yapılabileceği 
gibi yarar sağlamak amacıyla da yapılmaktadır.  

Büyü kavramı, geleneksel folklorda nesiller boyunca aktarılan 
birikimlerin sonucunda oluşturulan batıl/boş inançları içermektedir. 
Geleneksel büyü uygulamaları tarihsel süreçte, dinsel uygulamaların 
korumacılığında yararlı amaçlar uğruna rahatça uygulanmakla birlikte 
seyrek de olsa gözaltı yaşamakta ve kontrol edilmektedir. Tarihsel 
süreçte tek tanrılı dinlerin kabulü ve Ortaçağ sonlarında yapılan “cadı” 
avcılığıyla kilisenin baskıcılığı artmış ve büyünün zararlı yönüne doğru 
zorunlu bir ilerleme olmuştur.  

Bu çalışmada tarihsel gelişimi içerisinde büyücülük, modern cadı 
kavramlarının ortaya çıkışı, bu bağlamda gelişimsel süreçte ebelik, 
doğuma yardım, hasta bakımı ve hekimlik mesleğine katkıları 
irdelenecektir. Ancak çalışmada “büyücülüğün” tarihsel arka planını 
yansıtmak yerine kadın şifacıların tedavideki rolleri ve tedaviye 
katkılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

ANTİK ÇAĞLARDA RENKLERİN TEDAVİ İÇİN KULLANIMI: 

KROMOTERAPİ 

Mahmut Gürgan 

Kromoterapi olarak da adlandırılan renklerle tedavi, eski çağlardan bu 
yana uygulanagelmiştir. Geçmişte eski Mısır, Yunan, Çin ve Hint 
uygarlıklarında fototerapi (ışık tedavisi) şeklinde kullanılmıştır.  

Eski Mısır mitolojisine göre, kromoterapi sanat tanrısı Thoth tarafından 
keşfedilmiştir. Mısırlılar MÖ 2000 yılından beri bazı terapötik yararları 
elde etmek için renkli camlarla ışıkla tedavi odaları inşa etmişlerdir. 
Mısırlılar güneş ışınlarını tedavi amacıyla kullanırken, doğrudan veya 
dolaylı tedavi şeklinde iki farklı yöntem geliştirmişler ve esas olarak 
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ana renkleri (kırmızı, mavi ve sarı) kullanmışlardır. Dolaylı yöntemleri 
uygularken Mısırlılar çeşitli taş, boya ve merhemlerden 
yararlanmışlardır.  

Antik Yunanistan’da ise renkler fiziksel nitelikleri ile egemen 
olmuşlardır. Renkler içsel dengelerin yeniden kurulması için gerekli 
olarak kabul edilmiştir.  

Hindistan’da MÖ altıncı yüzyılda yaşamış olan Ayurvedik hekim 
Charaka çeşitli hastalıkların tedavisinde güneş ışığını önermiştir.  

İbn Sina (MS 980) renklerle şifa sanatını ilerletmiş, renklerin hem tanı 
hem de tedavi sırasındaki hayati önemini açıkça vurgulamış, vücudun 
fiziksel durumu ile ilgili bir renk grafiği geliştirmiştir. 

 

MERSİN İLİNDE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN TÜKETİMİ ve 

KULLANIM ŞEKİLLERİ 

Mevlüt Güven, Ayşe Everest, Emine Adıyaman,  

Mustafa Tümay, Kübra Karaçelik, Burcu Keme, 

Kaan Karaca, Cihat Karaağaç 

Mersin ve Adana ilindeki aktarlarda yapılan çalışmaya (2012-2013) 
göre, en çok bağışıklık sistemi rahatsızlıkları (% 18,96), mide (% 
21,26) ve sindirim (% 15,51) rahatsızlıkları için bitkilerin kullanıldığı 
görülmektedir.  

Üriner sistem (% 10,34), dolaşım (% 9,19) ve kalp damar (% 6,32), 
eklem hastalıkları (% 8,62), kolesterol (% 5,74) ve kadın hastalıkları 
(% 4,59) için bitkilerden şifa aranmaktadır.  

Daha sonra, sakinleştirici, (% 6,097) antioksidan olarak (% 1,63), 
solunum (% 8,19), cilt (% 6,25) ve kanser hastalıkları (% 6,25) için 
kullanılanlar ile zihin açıcı (% 6.55), afrodizyak (% 4,87), basur (% 
6,25), süt (% 3 65), ağrılar (% 8,68) ve sigara bıraktırıcı (% 1,21) 
olarak kullanılan bitkiler sıralamada yer almaktadır. 

Tıbbi açıdan medikososyal ve acil ünitesine ilişkin oranlar ise ağrılar 
(% 11,53; bel akut gut, baş ağrısı), solunum (% 9,2; akut faranjit, 
larenjit trakeit, akut bronşit, pnömoni, öksürük, balgam, akut tansillit, 
akut sinüzit), sindirim (% 5,41; gastro özofajial reflü hastalığı, gastrit, 
ülser), cilt / dermatitler (% 2,55), kas zorlanması (% 1,34), bağışıklık 
(% 1,04; alerji, astım, rinit, anemiler), depresyon / uyku bozukluğu (% 
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1,29), gebelik şikayetleri (% 0,06), romatizmal (% 0,12) ve üriner 
sistem hastalıkları (% 0,88), olarak saptanmıştır. 

 

AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN DOĞUM TÖRENLERİNDE  

EBECİLİK 

Nubar Hakimova 

Bildiride Azerbaycan Türklerinin doğum törenleri incelenecek. Bu 
törende kadınların rolü araştırılacaktır. Doğum töreni ile ilgili mitoloji 
varlıklar; hal anası, al arvadı ve nezer salınacak, onlarla ilgili folklorik 
metinler sunulacaktır. 

 

DELİKTEN GELEN ŞİFA: BİTLİS ŞEYH-ÜL GARİP TÜRBESİ 

Gülay Halidi Özdemir, Gülvin Kutbay,  

Selim Kadıoğlu, Cüneyt Halidi 

Sosyal ve medikal beklentilerle türbeleri ziyaret ederek bu mekanlarda 
kimi ritüelleri yerine getirmek, Türkiye’de halen yaygın olarak 
benimsenmiş bulunan bir davranıştır. Türbeler karşıladıkları beklentiler 
ve gerektirdikleri ritüeller bakımından çeşitlilik göstermektedir. Türbeler 
ve türbe ziyareti ritüelleri bir yandan ziyaretçilere kimi psikososyal 
kazanımlar sağlamakta diğer yandan taşıdıkları uzak ve yakın 
geçmişten izlerle bir tür kültürel zenginlik oluşturmaktadır. 

Şeyh-ül Garip Türbesi Bitlis il merkezinde, üst katı cami olan tarihi bir 
binanın zemin katında bulunmaktadır. Giriş bölmesinden sonra iç içe 
iki odadan oluşan türbenin sanduka bulunan iç odası genellikle kapalı 
tutulmakta, ziyaretçiler dış odada dua etmektedir. Dış odanın 
duvarlarından birinde yer hizasının hemen üstünde yaklaşık 40 
santimetre çapında yuvarlak bir delik ve arkasında yaklaşık 40 
santimetre derinliğinde bir kovuk bulunmaktadır. 

Türbenin ziyaretçileri psişik sorunu olanların, kekemelerin, ateşli 
hastalık geçirdikten sonra şuuru bulananların ve yaramaz çocukların 
başlarını bu deliğe sokmaları halinde iyileşeceklerine inanmaktadır. 
Deliğin yanında duvara çakılmış bir zincir yer almakta, başın deliğe 
sokulması sırasında sembolik olarak zincire vurma ve zincirden çözme 
uygulamaları yapılmakta, dualar okunmaktadır. 
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Bildirimiz çerçevesinde Şeyh-ül Garip türbesinin kendisine özgü 
nitelikleri tanıtılacak ve deliğe baş sokma uygulaması tıp tarihi 
çerçevesinde değerlendirilecektir. 

 

GAZİANTEP’TE TRAHOM İLE MÜCADELE 

İnci Hot 

İnsanlığın tanıdığı en eski hastalıklardan biri olan trahom hastalığının 
dünyaya Mısırdan yayıldığı düşünülmektedir. Trahom hastalığının çok 
yaygın bulunduğu ülkelerin Osmanlı imparatorluğu toprakları içinde 
bulunuşu ve göçler sebebiyle hastalık Anadolu’ya yayılmıştır. Birinci 
Dünya Savaşına kadar Güney ve Güney Doğu illerinde endemik halde 
bulunurken nüfus hareketi ile artarak yaygınlaşmıştır.  

Hastalık ile savaş için 1930 yılında merkezi Gaziantep olan bir Trahom 
Mücadele Reisliği kurulmuştur. Mücadele reisliği ihtiyaç üzerine 1932 
yılı başlangıcında Adana'ya nakledilmiş ancak mücadele merkezinin 
doğuya gitmesi nedeniyle tekrar Gaziantep'e alınmıştır. Mücadele 
reisliğinin görevi trahom mücadele teşkilatının çalışmalarına nezaret 
etmek, mücadelenin yapılış tarzını ve ihtiyaçları tespit edip Bakanlıkla 
mücadele teşkilatının yakın temasını sağlamaktır.  

Okul çocukları ve daha küçüklerde hastalığın yayılmasını önlemek 
dikkate alınan konulardan biri olduğu için hastalığın görüldüğü 
yerlerde trahomlu öğrenciler için özel sınıf ve okullar açılmıştır. 
Hastalıkla mücadelede gereken muayene ve tedavileri yapmak üzere 
Gaziantep'te trahom hastanesi, dispanser ve köy tedavi evleri 
açılmıştır. Önceleri trahomlu hastaların tedavi olmak için beklemek 
zorunda oldukları dispanserler, 1960'lı yıllarda sayıları az yaşlı 
trahomlular ile konjonktivitli çocukların tedavi edildiği yerlere 
dönüşmüştür. Yapılan çalışmalar sonunda mücadelede başarıya 
ulaşılmıştır. 

 

MERSİN’DE BİR HALK TIBBI UYGULAYICISI 

M Türkan Işık 

Geleneksel uygulamalar konusunda ülkemiz, coğrafi konumu 
sebebiyle, birçok farklı kültüre ait unsurların kaynaştığı bir yapı 
sergilemektedir. Hastalıktan korunma ve hastalıkların iyileştirilmesi 
konusunda geçmişte sık tekrarlanan olaylar sonucunda kazanılan 
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tecrübelerin kuşaktan kuşağa aktarılması halk hekimliğinin doğuşuna 
neden olmuştur. Ülkemizde yüzyıllar boyunca gerek bireylerin 
merakından, gerekse sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden dolayı 
ortaya çıkmış geleneksel tıbbi uygulamalar bulunmaktadır.  

Bu çalışmada tarım ve hayvancılıkla uğraşmanın yanı sıra geleneksel 
yöntemlerle tedavi yapan halk tıbbı uygulayıcısı 64 yaşında bir kadınla 
görüşülmüştür. Yapmakta olduğu geleneksel uygulamaları, 
hayvancılıkla uğraşan babasından ve Kurtuluş Savaşı sürecinde 
sağlık bakım hizmeti sunmaya başlamış ve ailesinin yanında uzun 
süre yaşamış olan “Mezitlili yaşlı bir teyze”den öğrenmiştir. Bu 
uygulamaları küçük yaşlardan beri yakından incelemekte ve 20 
yaşından beri yapmaktadır.  

Çalışmaya konu edilen kişi baş ağrısı, karın ağrısı, iştahsızlık, kusma, 
bağırsak kanseri, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol 
yüksekliği, damar tıkanıklığı, romatizma, hemoroit, besin zehirlenmesi, 
böcek sokması, nefes darlığı, göbek düşmesi, yanık gibi çeşitli 
hastalıkları-şikayetleri tedavi ettiğini ve istenmeyen gebeliğin 
sonlandırılmasına yardımcı olduğunu belirtmektedir. Mersin ilinde 
Davultepe mahallesinde ailesiyle yaşamakta olan bu kişi uyguladığı 
tedavilerdi genellikle bitkisel droglar kullanmaktadır.  

Derinlemesine görüşme tekniğiyle toplanmış olan verileri içeren bu 
bildiride, günümüz dünyasında etkinlik gösteren bir halk tıbbı 
uygulayıcısının kullandığı tedavi yöntemleri ve hazırladığı bitkisel 
karışımlar tanıtılmış; böylesi uygulayıcıları var eden bireysel ve 
toplumsal koşullar değerlendirilmiştir. 

 

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA KARANTİNA 

Cumhur İzgi, Hafize Öztürk Türkmen 

Kısa sürede çok sayıda insanın etkilenmesine ve çoğunlukla ölümüne 
yol açan bulaşıcı hastalıkların kontrolünde etkin bir yöntem olan 
karantinanın Batı uygarlığındaki tarihi Eski Ahit’e kadar uzanmaktadır. 
Özellikle veba salgınlarının Avrupa’yı kasıp kavurduğu on dördüncü 
yüzyılda, bir toplum sağlığı yaklaşımı olarak yaygın şekilde 
uygulandığı bilinmektedir. 

Geniş bir coğrafyada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu’nda ise, 
kurumsal anlamda ilk karantina uygulamaları on dokuzuncu yüzyılda 
başlamış; 1831 yılında başkent İstanbul’da ortaya çıkan kolera 
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salgınları üzerine gündeme gelmiştir. Konuyla ilgili belgeler 
karantinaya ilişkin uluslar arası işbirliğinin sağlanmasında Osmanlı 
Devleti’nin önemli katkılarının olduğunu göstermektedir. Ancak aynı 
dönemde, uygulamadan ekonomik açıdan etkilenen ülkelerin, 
karantinanın yararı ve ortaya çıkardığı sorunlar bağlamında yoğun 
tartışmalara girdikleri de dikkati çekmektedir. 

Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu’nda karantina uygulamasının 
başlatılmasını etkileyen temel sosyal dinamiklerin, uygulamaya ilişkin 
yönetsel ve dinsel faktörlerin, ilgili kurumsal ve yasal düzenlemelerin 
tarihsel açıdan yorumlanması amaçlanmıştır. 

 

DOKTOR LEO KANNER’IN DİŞ FOLKLORU ÇALIŞMALARI 

Funda Kadıoğlu 

Otizm ile ilgili çalışmalarıyla tanınan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 
ilk çocuk psikiyatrı olan Dr Leo Kanner’ın (1894–1981) az bilinen yönü, 
onun amatör bir ruhla ve fakat profesyonel bir titizlikle “Dişlerin 
Folkloru” isimli bir kitabı kaleme almış olmasıdır.  

Aslında, “rüyada dişlerin kaybedilmesi ne anlama gelmektedir” 
sorusundan yola çıkmış; bu sorunun yanıtını araştırırken yaklaşık 300 
referans taramış ve çalışmasının sonunda Avrupa’da, Asya’da, Afrika 
ve Güney Amerika’da diş-ağız hijyeni, diş sürmesi, diş sayısı, diş 
ağrısı, diş kaybı, dişe yönelik bitkisel ve hayvansal ilaçlar, diş çekimi 
gibi konularda süregelen inançlar/batıl inançlar, alışkanlıklar, 
gelenekler, şiirler, tekerlemeler hakkında geniş ölçekte bilgi 
biriktirmiştir.  

Bu bilgiler Dental Cosmos isimli dergide 1925’den 1928’e kadar bir 
makale serisi halinde yayımlanmıştır. Dr Leo Kanner yıllara yayılan bu 
kapsamlı çalışmasını nihayet 1928 yılında 316 sayfadan oluşan ve 
New York’da basılan bir kitaba dönüştürmüştür:  

“Dişlerin Folkloru”. 

 

AŞIK MAHZUNİ ŞERİF’İN ŞİİRLERİNDE  

TIP ETİĞİ İLE İLGİLİ TEMALAR 

Ömer Kaplan, Muharrem Uçar 

Türk Halk şiirleri herhangi bir sanat kaygısı taşımaksızın olanca 
yalınlığı ve içtenliğiyle söylenen saf şiirlerdir. Bu şiirler, ozanların 
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dilinden toplumun olaylara, kurumlara, kişilere bakışını olanca 
çıplaklığı ve içtenliğiyle yansıtır. Türk halk şiirleri ve türküleri iyi tahlil 
edilirse, toplumun hastalıklara, sağlık sistemine ve doktorlara bakış 
açısını anlayabilir, bu konudaki sıkıntılarını, beklentilerini ve 
mutluluklarını rahatlıkla görebiliriz.  

Aşık Mahzuni Şerif (1943–2002), Türk Halk şiirinin en önemli 
ozanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Yakın geçmişte yaşamış 
ve eserler vermiş bir ozan olması nedeniyle, halkın hastalıklar, sağlık 
sistemi ve doktorlar ile ilgili duygularını ve güncel bakış açısını onun 
şiirlerinde inceleyebiliriz. Bu bağlamda Aşık Mahzuni Şerif’in çeşitli 
kitaplardaki şiirlerini, plaklarını ve albümlerini bilgisayar yardımıyla 
tarayarak doktor, tabip, hekim ve hastalık sözcüklerini dikkatle 
inceledik. Ayrıca sevgili eşi Fatma Mahzuni’yi de bilgilendirerek onun 
iznini ve desteğini aldık.  

İnceleme olanağı bulduğumuz 200 civarında şiirinden 20’e yakın 
şiirinde doktor temasına yer verilmekte olduğunu, bunlardan 7 
tanesinin ise direk doktorlar üzerine yazılmış şiirler, söylenmiş türküler 
olduğunu gördük. Bu oran, Aşık Mahzuni Şerif’in neredeyse 10 
şiirinden birinde doktor temasının işlemiş olduğunu göstermektedir. En 
önemli Türk Halk ozanlarından biri olan Aşık Mahzuni Şerif’in insan ve 
toplum hayatında yer alan ve onları etkileyen yüzlerce konu, olay, kişi 
ve meslek grubu arasında doktorlara bu kadar ilgi duyması ve onlarla 
ilgili şiirler yazmış olmasının araştırılması gereken bir konu olduğunu 
düşünüyoruz. Bu nedenle tespit ettiğimiz hususları şiir çözümleme 
yöntemiyle inceledik. 

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ’NDE  

BAĞIŞ KADAVRAYA ŞÜKRAN TÖRENİ 

Alev Kara, Mustafa Aktekin, Hakan Öztürk, Zeliha Kurtoğlu,  

Deniz Uzmansel, Nail Can Öztürk, Özlem Elvan,  

Yağmurhan Gilan, Turan Koç, Güneş Aytaç  

Ölü insan dokusu, organı, bedeni, belli etik kurallar çerçevesinde 
olmak koşuluyla, tıp eğitiminde kullanılmaktadır. Bu kullanım 
öğrencilerin tıbbi bilgi-beceri düzeyinde artış sağlamanın yanı sıra 
hekim kimliği oluşturmalarına da önemli katkı sağlamaktadır.  

Ülkemizde kadavra temininin yetersiz oluşu tıp eğitimi açısından 
önemli bir sorundur. Bu sebeple üniversitelerimizde bağış kadavra 
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teminine yönelik adımlar atılmakta, kadavra bağışı konusunda toplumu 
bilinçlendirmeye yönelik girişimler kurumlar tarafından 
desteklenmektedir.  

Bunun etkili örneklerinden biri de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
gerçekleştirilen ve bu bildiriye konu edilen “Bağış Kadavraya Şükran 
Töreni”dir. Bu bildiri ile Mersin Üniversitesi’nde düzenlenmekte olan ve 
kadavra bağışı konusunda farkındalık yaratmada önemli bir adım 
olduğu düşünülen tören gündeme alınarak, benzeri faaliyetlerin 
tartışılması amaçlandı.  

 

PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBİNG)  

AİLE HEKİMLERİ İÇERİSİNDEKİ 

YERİ, BİLİNİRLİĞİ ve UYANDIRDIĞI DAVRANIŞLAR 

Mehmet Karataş, Ali Özer, Engin Burak Selçuk,  

Mehmet Fatih Korkmaz, Hasan Hüseyin Avcı, Recep Bentli 

Amaç: Bu araştırmamızda, sağlık hizmeti sunumunda sağlık 
çalışanlarından hekimlerin uğramış olduğu ya da kendisinin yaptığı 
psikolojik tacizin (mobbing) aile hekimleri içerisindeki yeri, bilinirliği, bu 
konudaki tutum ve davranışlarını değerlendirmeyi amaçladık.  

Materyal ve Metod: Araştırmanın evrenini 2012 yılı Kasım ayı 
içerisinde Türkiye’nin bir ili olan Malatya’da il merkezindeki 130 aile 
hekiminin tamamı oluşturmuştur. Çalışmaya katılan 120 kişi olup, 10 
kişi çalışmaya katılmayı kabul etmemiştir. Araştırma için bir anket 
kullanılmıştır. Anket sorularına verilen cevaplar SPSS 15.0 
programında Pearson Chi-Square, Yates Corrected Chi-Square ve 
Fisher's Exact Test ile değerlendirilerek P<0,05 olan sonuçlar anlamlı 
kabul edilmiştir. Aile hekimlerinin kendilerinin mobbing uygulamasıyla 
ilişkili olabilecek değişkenleri (yaş, cinsiyet, medeni durum, idari görev, 
mobbingin ne olduğunu bilme, mobbingin kötü bir şey olduğunu 
söyleme, çalışma yılı) belirlemek için çoklu logistic regression analizi 
uygulanmıştır. Tahmin edilen çoklu Logistic Regression modelinin 
uyum iyiliği Hosmer ve Lemeshow testiyle yapılmıştır. 

Sonuç: Yaptığımız bu araştırma ile mobbing uygulamayı etkileyen en 
önemli değişkenler sırasıyla idari görevin olması (OR=16,4; % 95 
CI=1,24-216,5) ve çalışma yılı (OR=6; % 95 CI=1,21-29,3) olarak 
bulunmuştur. Bu analize göre mobbing uygulamayı etkileyen en 
önemli unsur idari görevin olmasıdır.  
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Tahmin edilen çoklu Logistic Regression modelinin uyum iyiliği 
Hosmer ve Lemeshow testiyle yapılmıştır. Modelin veriye iyi uyum 
gösterdiği sonucuna varılmıştır. (Chi-Square=2,43, df=7, P=0,93) 

 

BİTKİSEL AKTİF MADDE OLAN KOLŞİSİN’İN 

ETNOFARMAKOLOJİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülsel Kavalalı 

Kolşisin, Colchicum autumnale L. (Fam. Liliaceae, Güz çiğdemi) 
bitkisinin tohumlarından elde edilen bir alkaloidtir. Kolşisin ilk Pelletier 
ve Caventou tarafından 1820 yılında izole edilmiştir. Bitkinin Latince 
ismi olan Colchicum ‘Colchis’ kelimesinden gelmektedir. Bu kelime 
Doğu Karadeniz yöresinde (Halen Batum yöresi) bir bölgenin antik 
çağdaki ismidir. Bu bölge aynı zamanda Pontus kralı Eupator 
Mithriates VI’nın da vatanıdır. 

Bitki Dioskorides tarafından da bilinmektedir. Bu güne kadar gerek 
antik devirde Anadolu’da, Mısır’da gerekse Ortaçağ Avrupası’nda gut, 
Akdeniz anemisi gibi iltihaplı hastalıkların tedavisinde 
kullanılagelmektedir. Halen modern tıpta güncelliğini koruyan bu aktif 
madde çok toksik olmasına rağmen iltihaplı kalp hastalıklarında da 
başarı ile kullanılmaktadır.  

 

ECZACILARIN ve ECZANE ÇALIŞANLARININ  

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDAKİ  

GÖZLEMLERİ, YAKLAŞIMLARI ve GÖRÜŞLERİ: 

ADANA ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Neşe Kayrın 

Kadına yönelik şiddet farklı yönleri-boyutları bulunan güncel ve ciddi 
bir toplumsal sorundur. Farklı şiddet türlerine maruz kalmanın sağlığı 
bozulmasına ve tıbbi desteğe ihtiyaç duyulmasına yol açması göz 
önüne alınarak, kadına yönelik şiddet medikososyal bir sorun olarak 
nitelenebilir. Sağlık profesyonellerinin kadına yönelik şiddetin sağlık 
üzerinde yarattığı olumsuz etkileri gidermede rol almanın ötesinde 
vakalar düzeyinde varlığından öncelikle haberdar olan bir grup olarak 
bu şiddet türüyle mücadelede aktif rol oynaması gerektiği öne 
sürülebilir. 
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Çalışmamızın amacı bir yandan kadına yönelik şiddetin eczanelere ne 
şekilde ve ne ölçüde yansıdığının saptanması; diğer yandan 
eczacıların ve eczane çalışanlarının kadına yönelik şiddet 
konusundaki yaklaşımlarının ve görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç 
çerçevesinde Adana ölçeğinde yürüttüğümüz araştırmada üç bölüm 
halinde düzenlenmiş sekiz soru içeren bir veri toplama formu 
kullanılarak eczacılardan ve eczane çalışanlarından bilgi alınmıştır. 

 

TUZUN TÜRK TOPLUMUNDAKİ SERÜVENİ 

Nurdan Kırımlıoğlu 

Tuz uygarlık tarihi bakımından önemli bir mineraldir. Evrende sadece 
gıdaların lezzetini arttırmak, onları uzun süreli saklamak için değil, 
sosyal, siyasi kimliği ile pek çok alanda, örneğin; temizlik, deri 
tabaklama, madencilik ve benzeri pek çok alanda kullanılmaktadır.  

Her insanın vücudunda yaklaşık 250 gram tuz bulunmaktadır. Yaşam 
için de tuza gereksinim vardır. İlk defa nasıl kullanıldığı hakkında 
çeşitli görüşler bulunmaktadır. Yaygın olarak; hayvanların belli özelliğe 
sahip taşları yalıyor olmaları, bir tuz kaynağı içinde ölmüş hayvanların 
bozulmadan kaldığının fark edilmesi ile tuzun insan yaşamına girdiği 
anlatılmaktadır.  

Yaşamı için çok önemsediği tuzu bulmak İnsanoğlunun ciddi 
uğraşlarından olmuş, bazı ülkelerde askerlere maaşları tuz olarak 
ödenmiş, ana karalar içinde bazı yollar tuzu taşımak için yapılmıştır. 
İngilizce de yer alan “maaş” karşılığı kullanılan “salary” kelimesi, 
Latince “salarium”dan gelmekte olup bu kelime başlangıçta Romalı 
askerlere verilen tuz tahsisatı ile ilişkilendirilmiştir. Sözlüklere 
bakıldığında tuz kelimesi “Milh” için Arapçadaki “Melahat” kelimesinde 
olduğu gibi asıl anlamı tuzluluğun yanı sıra güzellik, şirinlik karşılığı da 
yer almaktadır. Kullanım özelliklerine bakıldığında tuzun tat ve lezzet 
sözcükleri ile anlamdaş olduklarını söylemek mümkündür.  

Tuz, Ortaçağda onur getiren bir madde, Rönesans’ta zenginlerin 
lüksü, farklı kültürde tanrı, böcek ısırmaları, diken batmalarında ilaç 
olarak kullanılmıştır.  

Bu çalışmada tuzun, Türk toplumundaki tarihi serüveni anlatılmaya 
çalışılmıştır. Bu doğrultuda, Orta Asya toplumu için tuzun mukaddes 
yiyeceklerden biri olduğu söylenebilmektedir. Eski Türk toplumuna 
genel anlamda bakıldığında tuz ile ilgili farklı inanışlar olduğu açıktır. 
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Manas destanında tuz zenginlik ifade eder, Kutadgu Bilig de cömertlik 
ve misafirperverlik için tuz ile ilgili birçok ifadeye yer verildiği 
görülmektedir. Kadı Burhaneddin divanında, Yunus Emre şiirlerinde 
tuza ilişkin ifadelere sıkça rastlanmaktadır. 

Pek çok anlamlar yüklenmiş olan tuz vazgeçilmez ihtiyaç 
maddelerimizden olmasının yanı sıra kültürel hayatımızın da en 
önemli unsurlarından biridir. 

 

ÜÇÜNCÜ YÜZYILDA  

BACAK TRANSPLANTASYONU MU MALPRAKTİS Mİ 

Mehmet Kobaner, İpek Kobaner 

XX. yüzyıl başında Sir Alex Carrel’in damar anastomozuyla organ 
transplantasyonu tarihi başladığı bilinir. Ancak 1275 tarihinde Jacobus 
de Voragine’in “Altin Efsaneler” kitabına göre MS III. yüzyılda 
Yumurtalık Asklepieionunda çalışan iki sağlıkçı Cosma ve Damian bir 
inanmışın ayağını yeni ölmüş bir zencinin ayağı ile değiştirmişlerdi. Bu 
olanaklı mıdır? 

Dönem Hıristiyanlığın yeni yayılmaya başladığı dönemdir; 
Hıristiyanlığın azizlere, azizlerin ise mucizelere gereksinimi vardır. 
İnsanları etkilemenin en etkili yollarından biri ise sağlıkla ilgili 
mucizelerdir. 

Bu iki azizin fıtık operasyonunun azizi olduğu bilindiğine göre olasılıkla 
cerrahi işlem sırasında bir hastanın damarları bağlanmış ve hastanın 
ayağının siyahlaşması üzerine bu efsane gündeme gelmiştir. 

Konu olarak seçilen “mucize”, resimler desteğinde irdelenecektir. 

 

ANADOLU HALK TIBBINDA DİŞ PROTEZLERİ 

Sema Murat, Oya Ulu, İlter Uzel 

Bu çalışmada Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş bazıları yerel 
sanatkarların bazıları diş hekimlerinin sabit ve hareketli protezleri 
tanıtılmıştır. Ayrıca en nitelikli çalışmaların İstanbul yöresinde yapıldığı 
tespit edilmiştir. 



VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri 

Gaziantep 22–25 Mayıs 2013 
 

 45

PROFESÖR D0KT0R ABDULKADİR LÜTFİ N0YAN'IN GÖZÜYLE  

"ASKERİ" KORUYUCU HEKİMLİK TARİHİNE BAKIŞ ve  

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI OSMANLI ORDUSU'NDA  

KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARINDAN BİR KESİT 

Fatih Namal, Eray Serdar Yurdakul 

Ordinaryüs Profesör Doktor Abdulkadir Lütfi Noyan 1908 yılında 
kurulan Gülhane Askeri Hijyen ve Koruyucu Tıp Enstitüsünde 1919-
1929 yılları arasında eğitim-öğretim görevinde bulunmuştur. 

Noyan, Askeri Tıbbiyeden mezun olduktan sonra manevra, seferberlik, 
savaş ve tatbikat faaliyetleri içinde; tabur tabipliğinden ordu 
baştabipliğine kadar çeşitli görevlerde bulunmuş ve Osmanlı 
İmparatorluğu'nun birçok bölgesinde çalışmıştır. 

Noyan, öğretim faaliyetleri sırasında verdiği dersleri, meslek 
yaşamındaki tecrübeleriyle birleştirerek Askeri Koruyucu Hekimlik'le 
ilgili bir eser ortaya koymak arzusunda bulunmuştur. Bu arzuyla askeri 
hijyen hakkında kapsamlı bir eser ortaya koymuştur. Noyan "17 
senelik mesaimden nasip olan" diyerek tabir ettiği kitabını 44 yerli ve 
17 yabancı kaynaktan faydalanarak yazmıştır. "Askeri Hıfzısıhha" 
adını verdiği 514 sayfalık adlı eserini 1926 yılında İstanbul'da Kader 
Matbaası'nda yayımlatmıştır.  

Biz çalışmamızda Noyan'ın kitabından "Askeri'' koruyucu hekimliğin 
tarihiyle ilgili çok değerli bilgileri çıkararak ayrıca Genel Kurmay 
ATESE Başkanlığı arşivindeki Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı 
Ordusu'nda Koruyucu Hekimlik hizmetleri ile ilgili bazı belgeler 
üzerinde incelemeler yaparak, savaş şartlarında "Askeri Koruyucu 
Hekimlik" uygulamaları konusunda bir değerlendirme yaptık.  

 

CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK TÜRK HEKİMLERİNDEN  

DOKTOR AHMET CANSUNAR (1920-2012) 

Lale Okur, Serap Torun 

Birinci dünya savaşında, önce İngilizler, sonra Fransızlarca işgal 
edilen Antep’in şehre küsmüş bir mahallesinde, 1920 yılında Bakkal 
Ahmet’in dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmet Cansunar, 
zorlu geçen çocukluk döneminden sonra tıp eğitimi almak için 
İstanbul’a gelir. Üniversite hayatı; ekmeğin karne ile alınabildiği, 
karartmaların yapıldığı İkinci Dünya Savaşı yıllarına denk düşer.  
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Nazi Almanya’sından kaçan Yahudi asıllı hocalardan tıp eğitimini 
alarak 1946 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
olur. Bunu takiben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini 
alıp, Dâhiliye Uzmanı olarak doğduğu şehre döner. 1956 yılında 
başladığı, halka hizmet Hakka hizmet anlayışı ile sürdürdüğü hekimlik 
mesleğini kesintisiz 60 yıl boyunca sürdürür. Kiminin parası kiminin 
duası ilkesiyle kendisine başvuran hiçbir hastayı geri çevirmemiş, 72 
dernek ve kuruluşlara ücretsiz hizmet etmiş olan Doktor Ahmet 
Cansunar, sadece tıp doktoru değil aynı zamanda iyi bir hatip, 
edebiyatçı, musiki hayranıdır. Her zaman gurur duyduğu üç doktor ve 
bir mühendis evlat yetiştirerek onların da aynı felsefe ile halka hizmet 
etmesine vesile olmuştur. 

Bu çalışmada, Doktor Ahmet Cansunar’ın biyografisi hazırlanmış olup, 
genç meslektaşlarına ilham kaynağı olabilmesi umudu ile tanıtılması 
ve Türk Tıbbına hizmetlerinin yâd edilmesi amaçlanmıştır. 

 

ADANA HALK VETERİNERLİĞİ UYGULAMALARI 
Refiye Okuşluk Şenesen 

Anadolu halkının veteriner olmadığı ya da veterinere ulaşamadığı 
zamanlarda veya veterinere gitmek istemediği durumlarda, 
hayvanlarını hastalıklardan korumak ve tedavi etmek için başvurduğu 
uygulama ve işlemlerin tümüne “Halk Veterinerliği (Baytarlık)”denir.  

Kırsal kesimde ekonomik yaşam büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa 
dayanmaktadır. Bu yüzden geçimini ahırdaki hayvandan sağlayan 
Anadolu insanı, hayvanına evindeki insan kadar değer vermektedir. 
Anadolu’ya gelmeden önce yaşadıkları yerlerde de başlıca geçimlerini 
hayvancılıkla sağlayan göçebe ve yerleşik Türklerin, hayvan sağlığı ile 
ilgili zengin bir gelenekleri vardır. 

Bu çalışmada, Adana halk veterinerliği uygulamaları, alan araştırması 
yöntemiyle derlenmiştir. Elde edilen malzeme sınıflandırılarak 
Anadolu’nun diğer bölgelerindeki uygulamalarla karşılaştırılmıştır. 

 

HALİDE EDİP’İN YAYINA HAZIRLADIĞI ADNAN ADIVAR ANI KİTABI 
Selda Okuyaz, Selim Kadıoğlu 

Türk edebiyatının önemli simalarından olan Halide Edip Adıvar, ikinci 
eşi ve hekim, akademisyen, yazar, tarihçi ve siyasetçi kimlikleriyle 
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tanınmış bir kişi olan Abdülhak Adnan Adıvar’ın ölümünden sonra bir 
anı kitabı hazırlamıştır. “Doktor Abdülhak Adnan Adıvar” başlıklı 240 
sayfalık bu kitap, 1956 yılında İstanbul’da Ahmet Halit Yaşaroğlu 
Kitapçılık ve Kağıtçılık tarafından yayımlanmıştır. 

Halide Edip Adıvar tarafından kaleme alınan “Dr Abdülhak Adnan – 
Adıvar’ın Portresi” başlıklı yaklaşık 60 sayfaya uzunluğundaki metinle 
başlayan kitapta, Adıvar’ın mezarı başında yapılan konuşmalar ve 
gazeteciler ile bilim adamları tarafından hakkında yazılan nekrolojiler 
de yer almaktadır. Kitabın sonunda Bedi Şehsuvaroğlu tarafından 
hazırlanan kısa bir biyografi, Adıvar’ın milli mücadeleye katılmak üzere 
Anadolu’ya geçmesine Osmanlı yönetiminin tepkisini gösteren iki 
belge, Adıvar bibliyografisi, Adıvar’ın düzenlediği Hekim Yemini ve 
“Kültürün En Doğru Yolu” başlıklı son makalesi yer almaktadır.  

Tek baskısı yapılmış ve günümüze sınırlı sayıda kopyası ulaşmış 
bulunan bu kitap Türk tıp ve bilim tarihinde önemli bir yeri olan 
Addülhak Adnan Adıvar hakkında ilginç bilgiler ve yorumlar 
içermektedir. “Doktor Abdülhak Adnan Adıvar” hem konu edindiği kişi 
hem de editörü yazarları bakımından dikkate değer bir eserdir. 
Bildirimizin amacı bu eserin varlığı ve önemi hakkında bir saptama 
yapmaktır. 

 

PSİKİYATRİK HASTALIKLAR ve GELENEKSEL TEDAVİ GİRİŞİMLERİ 
Remzi Oto, M Emin Yüksel,  

Süleyman Dönmezdil, İsrafil Bülbül, Ferhat Oto 

Genel olarak halk arasında, büyü, cin, nazar ve beddua gibi 
nedenlerle, insanın bir psikiyatrik hastalığa yakalanabileceğine 
inanılmaktadır. Bu geleneksel yaklaşımların ve hastanın içinde 
bulunduğu kültürün bilinmesi zorunludur. Bu bildiride Diyarbakır’da en 
çok ziyaret edilen yerlere (türbe, ziyaret, makam) gidilerek gözlemde 
bulunulmuş ve orada çare arayanlarla odak grup görüşmeleri 
yapılmıştır. 

Çalışmamız sırasında yerinde gözlem yapmak için, özellikle Perşembe 
günleri türbelerin olduğu mekanlar ziyaret edilmiştir. Türbelerin içinde 
gözlemde bulunulmuş, yapılan ritüellere tanıklık edilmiştir. İncelenen 
ziyaret yerleri Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki Pir Hattap ve Sultan 
Şeyhmus Türbeleri ile Diyarbakır’ın Hazro ilçesindeki Mereni Türbesi 
ve Tercil kilise yıkıntısıdır. 
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Bölgemizde bulunan birçok türbenin başta psikiyatrik hastalar olmak 
üzere, hastalıklara şifa verdiğine inanılmaktadır. Birçok çalışmada, 
değişik oranlarda hastanın medikal tedavisini sürdürürken ya da 
başlamadan önce türbeye de giderek çare aradığı bildirilmektedir. 
Türbeler ve benzeri yerlerin yerleşik dini inançlarla örtüşmesi de 
gerekmemektedir. Tercil örneğinde görüldüğü gibi farklı bir dinin 
(Hıristiyanlık) ibadet yeri de şifa yüklü olabilmektedir. 

Amacımız her yıl binlerce hastamızın başvurduğu bu folklorik kurumun 
işleyişinin doğrudan öğrenilmesini ve hasta ile iletişimde ve tedavi 
sürecinde bilinmesini sağlamaktır. Hastanın daha çağdaş medikal 
tedaviye uyumu için de bu yaklaşımların bilinmesinin yararlı olacağı 
düşünülmüştür.  

 

BİR MERSİN AKTARINDA BULUNAN 

KADIN HASTALIKLARINDA KULLANILAN BİTKİLER 

Oya Ögenler, İsmail Ün, İlter Uzel 

Geçmişten günümüze kadın hastalıklarında bitkilerin kullanımına 
birçok kaynakta rastlanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Mersin’de 
kadın hastalıklarında kullanılan geleneksel bitkileri saptamaktır. 

Mersin ili Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde sağlık 
müdürlüğüne kayıtlı ruhsatlı olarak çalışan 75 aktar bulunmaktadır. 
Çalışmamızın verileri babadan oğla geleneksel bir şekilde faaliyet 
gösteren bir aktarla görüşme yapılarak toplandı. Aktarda bitki satışının 
kişinin “şikâyetine göre” değil, “talep ettiği bitki ismine” göre 
şekillendiği tespit edildi. Kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılmak 
üzere satılan her bitkinin adı, Latince adı, hangi kısmının kullanıldığı, 
nasıl yapıldığı, nasıl uygulandığı, nereden alındığı, müstahzarının olup 
olmadığı belirlendi. Literatürde kadın hastalıklarında kullanıldığı 
bildirilen bitkisel ürünlerin aktarda satılıp satılmadığı ve aktarın 
literatürde belirtilen endikasyonlar hakkındaki bilgisi de sorgulandı. 

İncelediğimiz aktarda, kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılan 
bitkilerin tohum, çekirdek, meyve, çiçek, kabuk, kök, yaprak gibi 
kısımları doğrudan veya işlemden geçirilerek satışa sunulmaktadır. 
Aktardaki bitkilerin tamama yakını yöre halkından temin edilmektedir. 
Tıbbi kaynaklarda yer alan kadın hastalıklarına yönelik bitkilerle, 
incelediğimiz aktarda satılan civanperçemi, aslanpençesi, maydanoz 
sapı, patlıcan sapı, çöven otu, üzerlik, hayıt suyu gibi bitkiler arasında 
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sayı, çeşit, kullanım şekilleri ve hastalık endikasyonları açısından 
farklılık bulunmaktadır.  

Çalışmamız sonucunda Mersin’de kadın hastalıklarında geleneksel 
şekilde kullanılan bitkilerin tıbbi kaynaklardan farklılık gösterdiği 
belirlendi. Çalışmaya ek olarak tedavi amacıyla kullanılan bitkilerin 
etkililiğinin ve yan etkilerinin güncel tıp bilgileriyle ortaya çıkarılması 
gerekmektir. 

 

“BAL”IN ECZACILIKTA KULLANIMI 

Gülbin Özçelikay, Gizem Aykaç, Mehmet Barlas Uzun 

Bal, Apis mellifera (L) (bal arısı) tarafından çiçeklerden alınarak 
peteklerde biriktirilen bir maddedir. İşçi arılar tarafından çiçeklerden 
alınan nektarda bulunan şekerler arının bal torbasında arının 
tükrüğünde bulunan invertaz etkisiyle inverti şeker şekline geçer. 
Bileşiminde; Glikoz, levüloz (% 70-75), sakaroz (% 2-3), dekstrin ve 
vitaminler bulunmaktadır. 

Bal, tarih boyunca ilaçların yapımında hem tatlandırıcı hem de tedavi 
özelliği nedeniyle eczacılıkta kullanılmıştır. 

İbni Sina’ya göre balın iyisi; berrak, tatlı ve güzel kokulu olarak 
tanımlanmaktadır. Midevi, iştah açıcı ve ishal etkisi ile ilgili çok sayıda 
formülasyonu bulunmaktadır.  

Doğu Karadeniz bölgesinde elde edilen ve “Azer Balı” ismiyle tanınan 
bal, yanık yaraların tedavisinde merhem yapımında kullanılmıştır.  

Halk arasında kullanımına bir örnek vermek gerekirse; öksürük ve 
soğuk algınlığı tedavisinde 1kg bal, 250g. zerdeçal ile havanda 
dövülür karışım bir tas içinde ısıtılır ve hastaya sabah, öğlen , akşam 
aç karnına birer tatlı kaşığı verilir.  

Bu çalışmada, eczacılıkta özellikle kıvam verme ve tatlandırıcı olarak 
kullanılan formülasyonlar yanında tıbbi etkilerine de örnekler verilerek 
tartışılacaktır.  

 

“ÜÇ VAKTE KADAR”IN BEŞ BİN YILLIK EVRİMİ 

Adullah Özen 

Sümerler, Akadlar, Babiller ve Asurlar başta olmak üzere, Eski Dünya 
olarak tanımlanan coğrafî alanda yaşamış olan insan topluluklarının 
birçoğu, hastalıkların prognozunun belirlenmesinde karaciğer falını 
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kullanmışlardı. Hepatoskopi olarak adlandırılan bu fal türü, tanrıya ya 
da tanrılara kurban edilen koyunun karaciğerindeki şekillerin 
yorumlanması esasına dayanmaktaydı. İnanışa göre, koyun kutsal bir 
hayvandı. Koyunun karaciğeri ise yaşamın merkezi olduğu için 
gelecek bilgisi taşımaktaydı.  

İnsanlık tarihinin binlerce yıllık bölümünde kullanılmış olan bu teknik, 
biyoloji ve tıp alanındaki bilimsel gelişmelere bağlı olarak, yerini 
zamanla rasyonel uygulamalara bırakıp yok olmuştur. Ancak, 
insanoğlunun geleceği öğrenme merakı asla yok olmayacak gibi 
görünmektedir. Nitekim karaciğer falının türevi niteliğindeki falcılık 
uygulamalarının günümüzdeki yaşayan örneklerinin, bu iddiayı 
desteklediği düşünülebilir. 

 

KAYSERİ FOLKLORUNDA HAYVANLARLA İLGİLİ İNANIŞLAR 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Rahşan Özen, Erhan Yüksel 

İnanışlar, halk kültürünün en önemli öğelerinden olup toplumların 
sosyal ve kültürel yapısını büyük ölçüde yansıtırlar. Veteriner hekimliği 
folklorunun ana çalışma konularını oluşturan hayvanlara ve 
hayvancılığa ait uygulamalar halk inanışları içerisinde önemli bir yer 
tuttuğundan, bu alanda yapılacak çalışmalar toplumların sosyo-kültürel 
yapısının tanınması ve tanımlanması açısından vazgeçilmez 
niteliktedir.  

Çalışmada, Anadolu’nun en eski yerleşim alanlarından biri olan 
Kayseri’de, hayvanlarla ilgili halk inanışların derlenmesi ve bu 
inanışların kökenlerine ulaşılması amaçlandı. Bu amaçla Kayseri ve 
çevresinde yaşayan50 kişiyle yüz yüze görüşme yapıldı. Elde edilen 
bulgular “içerik analizi” yöntemiyle değerlendirildi. 

Verilerin analizi sonucunda, kötü ruhların hayvan biçimine girerek, eski 
evlerin mahzenlerinde ev sahiplerine göründüğü; keçi veya dana 
derisinden yapılan deflerin duvara asılarak o eve kötü ruhların 
girmesinin engellenilmesine çalışıldığı; yılan öldürülüp yakıldığında 
mutlaka yağmur yağmaya başladığı; Akkaraman sürüsüne birkaç adet 
kara koyun bırakılmasının nazara karşı koruma sağladığı şeklinde 
bulgulara ulaşıldı.  
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Sonuç olarak, Kayseri folklorunda sözlü kaynaklardan derlenen 
hayvanlarla ilgili inanışların kökenlerinde hem Orta Asya’nın hem de 
Anadolu’nun inanç ve kültür yapısının izlerinin bulunduğu görülmüştür. 

 

 AĞRI’NIN TARİHÇESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Hülya Öztürk 

Ağrı, insanlık tarihi kadar eskidir. Varoluşlarından itibaren insanlar ağrı 
ile baş etmek için uğraş vermişler, ağrılı vücut bölgelerini ya soğuk 
suya batırmış ya da güneşte ısıttıkları taşları o bölgeye koyarak 
tedaviye çalışmışlardır. Bu dönemde ağrı tanrıların insanlara gazabı 
olarak düşünülmüştü. Eski Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint, Yunan ve 
Roma Uygarlıklarında Ağrı ile ilgili tanımlarda, ağrıyı giderecek bazı 
terkipler yer almaktadır. Eski Yunan Uygarlığında Homeros 
destanlarında, mitolojik öykülerde ağrı ve ağrı giderici ilaçları görmek 
mümkündür. 

Latince ceza, işkence anlamına gelen “Poena” sözcüğünden gelen 
ağrı (pain), her zaman değişik şekillerde tanımlana gelmiştir. Türkçe 
bir kelime olan Ağrı; Divan-ı Lügat-ıt Türk adlı ilk Türkçe sözlüğümüz 
içinde “Ağrımak” olarak yer almaktadır.  

Bu çalışmada ağrının eski uygarlıklardan başlayarak nasıl tanımlanıp 
tedaviye çalışıldığı açıklanmaya çalışılmıştır. Eski Mezopotamya 
metinlerinde ağrı ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Diş ağrısı ile baş etmek için 
Kodeks içinde ağrı gidericiler yer almaktadır.  

Eski Mısır metinlerinde ağrı fizyolojik anatomik ve mistik düşüncelerle 
ele alınmış, Hint metinlerinde çeşitli ağrı yolları olacağı, Eski Yunan’da 
Demokritos’a göre vücuttaki keskin partiküllerin atomların kendi 
hallerinde çarpışarak meydana getirdiği bir rahatsızlık, Platon’a göre 
ruhun armonisindeki bozukluk sonucu hissedilen bir özel durum olarak 
tanımlanmıştır.  

Ortaçağda İbn-i Sina ağrıyı bedene zararlı olanı hissetmek olarak ele 
almıştır. Rönesans döneminde Da Vinci Ağrının dokunma duyusunun 
farklı bir biçimi olduğunu açıklamıştır.  

Neş’e gibi bir duygu olan ağrı, yaşayan ağrı, insan çıraksa onun 
ustası, insan benliğini tehdit eden bir durum, herşey ağrıdır; doğum, 
yaşlılık, hastalık ağrıdır. Vücutta kontrol altına alınması zor iki 
duygudan biri ağrıdır; diğeri ise aşk. Ağrı, kişi için özeldir, gibi 
tanımlamalarla ifade edilmeye çalışılmıştır.  
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Uluslararası Ağrı Teşkilatı ise (IASP); vücudun belli bir bölgesinden 
kaynaklanan kuvvetli doku harabiyetine bağlı olan ya da olmaya, 
insanın geçmişle edindiği sübjektif, primitif, protektif deneyimleri ile 
ilgili hoş olmayan emosyonel bir duyum tanımına ulaşmıştır. 

 

ADANA’DA İLGİNÇ BİR HALK TIBBI UYGULAMASI: 

GENİZDEN DENE ÇEKME 

Melike Öztürk, Gülay Halidi Özdemir,  

Rana Can, Selim Kadıoğlu 

Ampirik halk tıbbı uygulamaları bağlamında büyük kısmı bitkisel 
kökenli ev ilaçlarının kullanımı ağırlıkta olmakla birlikte el ve alet 
kullanımına dayalı kimi uygulamalar da bulunmaktadır. Bu tür 
uygulamalar çerçevesinde Adana’da tespit etmiş olduğumuz ilginç bir 
örnek, üzerinde uygulama yapılan kişinin burun deliğine tatbik edilen 
bir saz kamış parçasının diğer ucunu uygulayıcının ağzına alıp 
emmesi ve yabancı cisim ya da koyulaşmış salgı olması muhtemel 
materyali dışarı almasıdır.  

Kadın uygulayıcılar tarafından gerçekleştirilen, mistik açılımı olmayan; 
dua ya da başka bir ritüelle desteklenmeyen bu işlem bağlamında 
kendine özgü sınırlı bir terminoloji oluşmuş bulunmaktadır. İşlemin 
kendisi “çekme” olarak adlandırılmakta, çıkartılan materyale “dene 
(tane)” ve uygulayıcıya “deneci” denilmektedir. Çekilen denelerin 
“geniz”e kaçıp orada birikmiş gıda parçaları olduğu kabul edilmektedir. 

Bildirimizde denecilik ve genizden dene çekme uygulaması tanıtılıp bir 
yandan tıp tarihi çerçevesinde diğer yandan çağdaş tıpta nazal 
aspirasyon uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. 

  

GELENEKSEL ve MODERN TIP TARİHİNİN ORTAK KONUSU: 

KÜRTAJ 

Hafize Öztürk Türkmen 

Üremenin ve/veya doğurganlığın kontrolü amacıyla, insanlığın 
başlangıcından beri varlığını sürdüren kürtaj uygulaması, tarihin her 
döneminde tartışmalara konu olmuştur. Kadın bedenine yönelik bu 
tarihsel uygulama, yalnızca tıbbın ve sağlığın konusu olmakla 
kalmamış; toplumun sürekliliğine yönelik sosyal, siyasal, hukuksal, 
dinsel ve ahlaksal sistemlerin temel ilgi alanında yer almıştır. 
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On dokuzuncu yüzyıla kadar yaygın olarak geleneksel halk hekimliği 
çerçevesinde ebeler ve kadın şifacılar tarafından yapılan kürtaj, tıbbın 
bilimselleşmesi ve uzmanlaşma ile birlikte modern tıbbın erkek 
egemen alanına girmiştir. Çağlar boyunca kadınların istenmeyen 
gebeliklerine son vermek amacıyla başvurdukları kadın şifacılar, bu 
dönemden itibaren dünyanın çeşitli coğrafyalarında çocuk düşürtme 
uygulamalarından rasyonel gerekçeler ve yasal düzenlemelerle men 
edilmişler ya da cezalandırılmışlardır. Modern tıpla birlikte ortaya çıkan 
ve uygulayıcılar açısından bir tür iktidar değişiminin yaşandığı kürtaj 
pratiği, günümüzde kadınlar açısından içerdiği farklı boyutlar yanı sıra 
bu yönüyle de feminist politikanın temel tartışma konularından birini 
oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada erkek egemen patriyarkanın doğrudan kadın bedenini 
hedef aldığı bir uygulama olarak kürtajın tarihi, güncel feminist politika 
açısından tartışılacak; bu bağlamda antik uygarlıklar, Ortaçağ “cadı 
avları”, modern toplumda nüfus politikaları, bu tarihsel dönemlere eşlik 
eden siyasal ve dinsel yaklaşımlar analiz edilecektir. 

 

ALTERNATİF TIP ile 

İLGİLİ GAZETE HABERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gamze Polat, Gülay Yıldırım, H Hüseyin Polat 

Amaç: Görsel basında daha ağırlıklı ve etkili olmak üzere yazılı 
basında da giderek artan biçimde alternatif tıp haberleri 
yayımlanmaktadır. Halkta davranış değişikliği yapabilen ve onların 
sağlığını ciddi biçimde etkileyebilecek bu tür uygulamaları saptamak 
ve basının konuya ne ölçüde yer verdiğini, konuya nasıl yaklaştığını 
saptamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Betimleyici tipteki bu araştırma 1 Ocak – 30 
Haziran 2013 tarihleri arasında Türkiye'nin her yerinde günlük dağıtımı 
yapılan üç gazetedeki tamamlayıcı alternatif tıp (TAT) yazı ve 
haberleri üzerinde yapılmıştır. Bu tarihler arasında Türkiye genelinde 
en çok satış yapan Posta, Hürriyet ve Sabah gazeteleri taranarak TAT 
ile ilgili haberler değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırma, Türkiye'de TAT Yöntemi olarak uygulaması yapılan 
yöntemlerle (saptanabilen 104 yöntem) sınırlı tutulmuştur. 
Gazetelerdeki sağlık ile ilgili bilimsel haber, makale ve röportaj gibi 
yazılar değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca tıp doktorlarının 
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uzmanlık alanları ile ilgili olarak önerdikleri diyet uygulamaları 
değerlendirme dışı tutulmuştur. Aynı şekilde kozmetik ürünler; 
diyetisyenlerin meslekleriyle ilgili rutin uygulamaları ve önerileri 
araştırmaya katılmamıştır. 

Gazetelerdeki TAT ile ilgili haberler hazırlanan kodlama kılavuzuna 
göre elden nicelik yönünden değerlendirilmiş ve istatistiksel anlamlılık 
sınırı p<0,05 değeri olarak kabul edilmiştir. Ayrıca haberin özelliğine 
göre niteliksel analizler de yapılmıştır. 

Bulgular: Üç aylık ara değerlendirme verilerine göre her üç gazetede 
TAT ile ilgili olarak 90 günde toplam 198 yazı yayınlanmış olup bunun 
günlük ortalaması 2,3'tür. Hürriyet gazetesi TAT'A en çok yer veren 
gazetedir (87 yazı, % 44.0). Bunu Sabah (67 yazı, % 33,8) ve Posta 
gazetesi (44 yazı, % 22,2) izlemektedir. Köşe yazarı olan tıp doktorları 
ilk sırada yer alan haber kaynağıdır. Bu yazıların 97'si (% 49,0) 
okurlara TAT'ı tavsiye eder, öneri getirir niteliktedir. İkinci sırada ise 
TAT uygulamasını özendirir yazılar yer almaktadır. TAT'la ilgili 
yazıların 105'i (% 53,0) bitkisel tedavi ile ilgilidir. Kanser ve beslenme 
– diyet ile ilgili yazılar ilk iki sırayı almaktadır. Yazı ve haberlerde 
toplam 45 adet TAT yönteminden söz edilmiştir. 

Sonuç: Genel olarak bakıldığında üç gazetedeki 198 yazının büyük 
çoğunluğunda TAT uygulamasının okurlara önerildiği ve uygulamaya 
özendirildiği görülmüştür. Bitkisel ürünlere büyük yer verilmektedir. Bu 
konuda herhangi bir yönetmelik yayınlanmadığı için Sağlık 
Bakanlığı'nın denetimi yoktur. Konunun etik ve halk sağlığı boyutunun 
irdelenmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca halka TAT uygulamalarının 
yarar ve sakıncaları konusunda eğitim verilmelidir.  

 

ANADOLU HALK HEKİMLİĞİNDEN BAZI NOTLAR 

[Halkbilimci Meltem Cingöz Santur’un Anısına] 

Alparslan Santur 

09 Nisan 2010 tarihinde kaybettiğimiz sevgili eşim ve meslektaşım 
Halkbilimci Meltem Cingöz Santur’un derleme ve araştırma 
çalışmalarının önemli bir bölümünü, özellikle doğumla ilgili geleneksel 
uygulamalar başta olmak üzere, halk hekimliği oluşturmaktaydı. 

Söz konusu çalışmalarının bir bölümünü “Lokman Hekim Tıp Tarihi ve 
Folklorik Tıp Günleri”nin Adana ve Şanlıurfa’da düzenlenen birinci ve 
üçüncüsünde sunan araştırmacı, ayrıca Manisa’da düzenlenen 
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dördüncü toplantıya da birlikte hazırladığımız bir bildiriyle katılmış; 
Tarsus’ta düzenlenen ikinci ve Antakya’da düzenlenen altıncı 
toplantılarda sunulan bildirileri de yine birlikte hazırlamış, ancak 
kendisi mazereti ve rahatsızlığı nedeniyle bu toplantılara 
katılamamıştı. 

Halk hekimliği konusunda başka bilimsel toplantılara da bildirili olarak 
katılan Meltem Cingöz Santur’un, yine aynı konuda süreli yayınlarda 
yer alan makaleleri ile yayımlanmamış çalışmaları da bulunmaktadır. 

Bildiride, kısa bir biyografinin ardından, genel olarak alan araştırmaları 
ile desteklenen ve aşağıda belirtilen bu çalışmaların açıklamalı 
bibliyografyası yer alacaktır. 

-Türkiye’de Hıdrellezde Uygulanan Bazı İnanç ve Adetlerle İlgili 
Bir Atlas Denemesi. (A. Santur ile) Türk Halk Kültürü Araştırmaları, s. 
5-23. Ankara 1993. 

-Adana İlinde Geleneksel Tedavide Kullanılan Bazı Bitkiler. I. Türk 
Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri, Kültür 
Bakanlığı Yay. No: 1800, s. 147-157, Ankara 1996. 

-Gölkaya (Adana) Köyünde Bazı Hastalıkların Geleneksel Tedavi 
Yöntemleri. (A. Santur ile) Türk Halk Kültüründen Derlemeler, Kültür 
Bakanlığı Yay. No: 1858, s. 71-74, Ankara 1996. 

-Adana İlinde Bazı Hastalıkları Geleneksel Yolla Tedavi Etme 
Yöntemleri. Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Kültür Bakanlığı Yay. No: 
2090, s. 134-150, Ankara 1998. 

-Niğde Altay Köyü Kazaklarında Doğum Adetleri. Anayurttan 
Atayurda Türk Dünyası Dergisi, 6. Yıl, 16.Sayı, s. 55-74, Ankara 1998. 

-Yozgat’ın Bazı Köylerinde Çocuğa Kalma, Düşüğü Önleme ve 
İstenmeyen Çocuğu Düşürmeye Yönelik Halk Hekimliği 
Uygulamalarının Değerlendirilmesi. I. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve 
Folklorik Tıp Günleri Özet Kitabı, s. 30, Adana 1999. 

-Bozhüyük (Yozgat-Akdağmadeni) Köyünde Doğumla ilgili Adet 
ve İnanmaların Değerlendirilmesi. II. Türk Halk Kültürü Araştırma 
Sonuçları Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yay. No: 2413, s. 
323-341, Ankara 2000. 

-Halk Hekimliği Araştırmalarında Gözlem ve Yorumun Önemi. (A. 
Santur ile) II. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Özet 
Kitabı, s. (?), Adana 2001. 



VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri 

Gaziantep 22–25 Mayıs 2013 
 

 56

-Anadolu İnançlarının Halk Hekimliğine Etkileri. (A. Santur 
ile)Uluslar arası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri, Ervak Yay. No: 
2, s. 563-575, Ankara 2001. 

-Hatay’ın Bazı Türkmen Köylerinde Doğum Adetlerinin Halk 
Hekimliği Yönünden İncelenmesi. III. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve 
Folklorik Tıp Günleri Özet Kitabı, s. 24, Adana 2003. 

-Çorum’un Bazı Köylerinde ‘Ocaklı’ uygulamaları. (A. Santur ile) 
IV. Lokman Hekim tıp tarihi ve folklorik tıp günleri özet kitabı, s. 80, 
Adana 2005 Çorum Halk Kültürü, Çorum Valiliği Yay. No: 4, s. 303-
310, Ankara (ty). 

-Kocaeli Yöresinde Bazı Halk Hekimliği Araştırma ve 
Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Sağlık/Hastalık Deyişleri. 
(A. Santur ile) 1. Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu 
Bildirileri, c. 1, s. 923-937, Kocaeli 2008. 

-Hatay’da Sağlık/Hastalıkla İlgili Bazı Geleneksel Uygulamalar, 
Değerlendirmeler ve Deyişler. (A. Santur ile) VI. Lokman Hekim Tıp 
Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Özet Kitabı, s. 62-63, Adana 2009. 
Ozan Ağacı Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi, Mayıs-Haziran 2009, 
yıl:11, sayı: 69, s. 26-31, Edirne 2009. 

-Çorum İli Geleneksel Tedavi Yöntemleri. Çorum Halk Kültürü, 
Çorum Valiliği Yay. No: 4, s.351-358, Ankara (ty). 

-Burdur’un Bazı Yörelerinde Doğum Gelenekleri. (Yayımlanmamış 
Makale). 

-Yozgat İli Doğum Geleneklerinden Örnekler. I. Bozok 
Sempozyumu. (Yayımlanmamış Bildiri). 

-Yozgat’ta Doğum Öncesi Geleneksel Uygulamaların Halk 
Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Makale). 

 
KARAGÖZ OYUNLARINA YANSIYAN TÜRK TIP KÜLTÜRÜ 

Nil Sarı, Tuğba Gencer, Onur Çeçen 

Karagöz oyunlarında yer alan bazı kişiler, olaylar, ortamlar/ dekorlar, 
nesneler, tabirler ve diğerleri geleneksel Türk tıp kültürünü Osmanlı 
tebaası ve adetleri çerçevesinde ve tarihi boyutu içinde yansıtır. Tıp 
yazmalarında ve arşiv belgelerinde bulamayacağımız bir takım 
hastalık, rahatsızlık ve sakatlık konuları karşısında halkın yaklaşımını 
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ve değerlerini Karagöz’ün gösteri metinlerinde ve tasvirlerinde 
bulabilmekteyiz.  

Dönemin tıp dili ile halkın anlayamadığı tabirlerle verilen çeşitli 
rahatsızlıklar ve tedavileri yanlış anlaşılmaya yol açarak seyirci için bir 
eğlence konusu olurken; sara, sıtma, havale, mangal kömürü 
zehirlenmesi, iğne yutma, mide ağrısı, sedef hastalığı gibi halkın 
kavrayabildiği rahatsızlıklar tipik yönleriyle güldürü konusu 
olabilmektedir. Belirli rahatsızlıklar için tavsiye edilen tedaviler, ilaçlar 
ve yemek tarifleri halkın tıp bilgisine ait ipuçları verirken, aynı 
zamanda bunların güldürüye konu olan yönlerini de aksettirir. Bir 
eğlence öğesi olarak ölümün tanımları ve ilgili yorumlar ayrıca dikkat 
çekicidir. Rahatsız kişiler olarak değerlendirilmeyen Tuzsuz Deli Bekir, 
Deli Dumrul, Altıkulaç Bebe Ruhi, Tiryaki (Esrarkeş, Sarhoş) gibi 
tiplemeler seyirciyi güldürür. Bazı olayların geçtiği eczane, şerbethane, 
hamam gibi ortamların tasvirleri dönemin kurumlarına ışık tutar. 
Örnekleri çoğaltabiliriz. 

Bu sunumda, yayınlanmış olan Karagöz metinleri ve tasvirleri 
çerçevesinde, hayal oyunları içinden derlediğimiz geleneksel Türk tıp 
kültürünün öğelerini değerlendirmekteyiz. 

 

HUMMA’NIN ANLAMI, TEDAVİSİ ve  

ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA 

HUMMA SEBEBİYLE VEFAT EDEN ÜNLÜ ŞAHSİYETLER 

Nil Sarı, Mehmet Kavak 

Ortaçağ İslam, Selçuklu ve Osmanlı tıbbında genelde ateşli hastalıklar 
anlamına gelen “humma” tabiri vücut ateşinin yükselmesine sebep 
olan bulaşıcı hastalıkların yanı sıra, zehirli hayvan sokmaları, alerjik 
reaksiyonlar, aseptik enflamasyon, güneş çarpması dahil farklı 
rahatsızlıkları tanımlar. Humma türleri, “humma yevm” gibi özel isimler 
ile birbirinden ayırt edilirdi. 

Humma, bazı İslam halifelerinin ve Ortaçağ’ın ünlü hükümdarlarından 
bazısının ölüm sebebi olarak bildirilmiştir. Mesela, Emevi Halifesi 
Süleyman b. Abdülmelik 39-45 yaşlarında (ölm. 717); Abbasi 
Halifelerinden Müstedî bi Emrillah 38 yaşında (ölm. 1179-1180) ve el-
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Me’mun 47 yaşında (ölm. 833); Büyük Selçuklu Devleti Sultanlarından 
Melikşah 38 yaşında (ölm. 1092) ve Mahmud b. Melikşah 7 yaşında 
(ölm. 1094); Irak Selçukluları Hükümdarı Sultan Mesud 43 yaşında 
(ölm. 1152); Musul hâkimi Kutbeddin Mevdûd b. Zengî 40 yaşında 
(ölm. 1170) ve Mısır hâkimi el-Melikü'1-Azîz Osman b. Salâhaddin 
Yûsuf b. Eyyûb 57 yaşında (ölm. 1198) humma sebebiyle vefat etmişti. 
Abbasi Halifesi Mehdi ise 40 yaşlarındayken humma hastalığına 
yakalanmış (780-781), fakat iyileşmişti.  

Tıbb-ı Nebevi’de humma konusu ele alınmakta ve çeşitli tedaviler 
tavsiye edilmektedir. İslam döneminin ünlü hekimleri, mesela Huneyn 
ibni İshak, Taberî, İbn-i Sina vd. eserlerinde hummaya karşı çeşitli ilaç 
ve beslenme reçeteleri ile soğuk tatbiki gibi tedavi yöntemleri 
vermektedir. Osmanlı hekimleri, mesela Hacı Paşa da benzer şekilde 
kitaplarında humma bahsine yer vermiştir.  

Bu bildiride, hummanın değişik tanımları ve tedavi reçeteleri 
çerçevesinde humma konusu ele alınmakta; mikropların, 
antibiyotiklerin ve antihistaminik ilaçların bilinmediği dönemde 
hummaya yakalanmanın sonuçlarına değinilmektedir. 

 

 ÇİN’DE YAŞAYAN SALAR TÜRKLERİNİN  

YAŞADIKLARI XUNHUA İLÇESİNDEKİ SAĞLIK KURUMLARI  

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Eyüp Sarıtaş 

Çin’in Qinghai eyaletinin Xunhua ilçesinde yaşamlarını sürdüren Salar 
Türklerinin toplam sayısı 2000 yılında yapılan nüfus sayımı 
sonuçlarına göre 104.503’tür. Türkoloji biliminin özel ilgi duyulan 
alanlarından birisi olan Salar Araştırmaları Çinli ve bazı batılı bilim 
insanları arasında oldukça fazla ilgi çekmesine rağmen Türkiye’de 
sadece dilciler tarafından rağbet görmektedir.  

Salar otonom ilçesi olan Xunhua’da sağlık faaliyetlerinin tarihi çok 
eskilere dayanmamaktadır. Çin resmi kayıtlarına göre sözü edilen 
ilçede ilk hastane 1944 yılında kurulmuştur. 1949 yılında Çin devletinin 
kurulmasıyla Xunhua İlçe kaymakamlığına bağlı olarak Sağlık 
Müdürlüğü hizmetlerine başlamıştır. 1981 yılında bu hastanede 52.919 
kişi tedavi edilmiş, 1710 kişi yatan hasta olarak sağlık hizmetleri 
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almıştır. 1990 yılına gelindiğinde yatak sayısı 86’ya çıkan hastanede 
iki adet poliklinik bulunuyordu. Toplam 106 personelin 83’ü sağlık 
teknisyeni olarak görev yapmıştır. 6000 metrekare kapalı alana sahip 
olan hastanenin2500 metrekare yeşil alanı bulunmaktadır. 2008 yılı 
itibariyle görev yapan 112 personelin altısı lisans mezunu, 44’ü 
yüksekokul mezunu, 46 lise mezunudur. Bu hastanede Dahiliye, 
Hariciye, Çocuk Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Biyokimya gibi tıbbi 
alanlarda hizmetler verilmiştir. 

Biz bu bildirimizde Salar Türklerinin yaşadıkları Xunhua ilçesinde 
gerçekleştireceğimiz saha araştırmaları sırasında elde edeceğimiz 
materyallere dayalı olarak sözü edilen ilçedeki sağlık ocağı ile diğer 
sağlık kurumları hakkında tanıtıcı ve sağlık hizmetlerine dair 
istatistiksel bilgiler verilecek, görsel malzemeler sunulacak ve Salar 
Türklerinin hastaneyi sağlık hizmetleri alanında kullanması hakkında 
bir değerlendirme yapılacaktır. 

 

HALİDE EDİP’İN HANDAN ROMANINDA “DELİLİK” SÖYLEMİ 

Feryal Saygılıgil 

Handan 1912 yılında yayımlanmış Halide Edip’in kadın kahraman 
yaratımı açısından en önemli romanlarından biridir. Romanda olay 
örgüsü mektuplarda açıklanan iç diyaloglar aracılığı ile ilerler. Bu 
mektuplar başlarda erkek kahraman ve erkek arkadaşları tarafından 
yazılmışlardır ve ancak romanın sonlarına doğru okur kadın 
kahramanın sesinin bir izine rastlar, ama yine de mektupları 
aracılığıyla. Bu edebi aracın kadın sesini anlatıya dönüştürme etkisi 
vardır. Dahası, kadın kahraman tarafından yazılan mektupların 
bazıları hiçbir zaman gönderilmezler (Handan’ın sözleriyle “çöp 
tenekesine gitmeye” mahkûmdurlar.) ve romanın sonunda, 
düşünceleri “Handan’ın duyguları” başlığı altında anlatılır. Bu şekilde 
yazar tarafından düşünceler ve duygular arasında bir ayrım yapılır: 
dile getirilebilenler ve dile getirilemeyenler olarak.  

Erkek kahraman normlara karşı gelen duygularını erkek arkadaşıyla 
paylaşmakta hiçbir sorun yaşamazken, sosyal olamayan, dolayısıyla 
dışlanan düşünce ve duygular yalnızca Handan’a, kadın kahramana 
ait olanlardır. Bu tür anlatım stratejileri aracılığı ile Halide Edip farklı bir 
iç benlikle karşılaştırılan bir dış gerçeklik çizer, böylece kadını 
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sorunsallaştırır ve temelde sosyal olan, karşıtlığın, karşıt söylemin 
geçici bir birleştirilmesi olan kimlikle, bu tür karşıt söylemlerin, onun 
aracılığı ile sürekli çözümlenmesi gereken bir süreç olan öznellik 
arasındaki fark konusunu gündeme taşır. Yani öznelliğin oluşumu.  

Handan, modern Türkiye’deki kadınların unutmayı anımsaması 
gereken bir hayalete dönüşür. Handan aklının dizginleyemediği aşırı 
tutkuya sahip olmaktan acı çeker. Benliği ve hafızayı kaybetmek yolu 
ya da ölmek dışında sorununun bir çözümüne ulaşamaz. Bu 
çalışmada “sinir buhranı” yaşayan bir kadının hikâyesi onun öznelliğini 
oluşturması bağlamında tartışılmaya çalışılacak. 

 

SİVAS FOLKLORUNDA TÜRK ÇOBAN KÖPEĞİ KANGAL 

Çağrı Çağlar Sinmez, Aşkın Yaşar 

Türk insanına en yakın hayvanlardan biri olan köpek, Türk folklorunda 
kutsal sayılan hayvanlar grubundandır. Türk çoban köpeklerinden biri 
olan Kangallar, geleneksel ekonomisi tamamen küçükbaş hayvan 
sürülerine bağlı Oğuz Boylarının sürüleri ile Anadolu’ya getirilmiştir. 
Türk Çoban Köpeği Kangal, dünyanın en eski, en yaygın doğal çoban 
köpeği ırkının, geleneklerine bağlı Kangal İlçesi halkının benzersiz 
koruması sayesinde tüm özellikleri ile günümüze kadar ulaşabilmiştir. 

Çalışmada, Sivas Folkloru içerisinde yer alan Kangal Irkı Türk çoban 
köpek yetiştiriciliğine ait folklorik bilgilerin tespiti ile Türk Kültür 
hazinesine katkı sağlanması amaçlandı. Çalışmanın materyalini, Sivas 
yöresinde folklorik veteriner hekimliği ve hayvancılıkla ilişkili halktan 
(halk hekimliği uygulayıcıları, hayvan sahipleri ve diğer kaynak kişiler) 
“bilgi derleme formu” yoluyla 09.04.2012 – 10.07.2012 tarihleri 
arasında elde edilen folklorik bilgiler oluşturdu.  

Çalışmada, Sivas folklorunda yetiştiricilerin kangal köpeklerini genel 
ırk özelliklerine, post renklerine ve kuyruklarına göre sınıflandırdıkları 
belirlendi. Genel ırk özelliklerine göre “kurtçul”, “saf” ve “kırma” 
kangallar; post renklerine göre, “alası-boz”, “karayaka”, “sarı yaka”, 
“boz yaka”, “kıllı” ve “kırçıl”; kuyruk şekillerine göre ise “kılıç kuyruk”, 
“kuyruğu eğri” ve “kıvrak kuyruk” kangallar olarak sınıflandırdıkları 
tespit edildi. Sivas folklorunda kangal köpeği ile ilgili görülen hastalık 
ve tedaviler, genel ırk standartları (vücut yapısı, baş ve kafatası, 
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mizacı ve davranış özellikleri vb), bakım ve beslenme, kızgınlık ve 
doğum bilgisi, kurt boğma olayı, kulak kesimi, hikâyeler, inanışlar ve 
deyimler hakkında bilgiler elde edildi. 

Sonuç olarak, kangal köpeklerinin bugüne kadar neslini 
koruyabilmesinin en önemli nedenlerinden birisinin meraklı kişiler 
tarafından, kangalların kurt boğması, zekiliği, cesareti ve sadakatini 
anlatan Sivas folkloruna özgün hikâyelerin, inanışların dilden dile 
aktarılması ile olduğu; folklorik veteriner hekimliği ve yetiştiricilik 
uygulamalarında belirlenen bilgi eksikliği ve hataların hayvan hakları 
ve refahı çerçevesinde değerlendirilerek giderilmesinin gerekliliği ileri 
sürülebilir. Ayrıca, Sivas İli sınırları içinde kangal olarak bilinen bölge 
ve çevre illerde yetiştirilen kangal köpeklerine, binlerce yıllık tarih, 
kültürel ve çevresel şartlar ile kangalları nesiller boyu üreten insanların 
şekil verdiği söylenebilir. 

 

SİVAS FOLKLORUNDA  

DAVAR YÜZÜ (SAYA GEZME) ve KOÇ KATIM TÖRENİ 

Çağrı Çağlar Sinmez, Ali Yiğit 

Hayvancılık, folklor yönünden edebiyatımıza ve inançlarımıza çok 
şeyler kazandırmıştır. Sivas halkının hayvan sevgisi, koç katımı, davar 
yüzü (saya gezme) gibi birçok adetleri kökleştirmiştir. 

Çalışmada, Sivas Folklorunda davar yüzü ve koç katımı törenlerine ait 
folklorik bilgilere ulaşılarak unutulmaya yüz tutan hayvancılık 
geleneklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.  

Çalışmanın materyalini, Sivas yöresinde folklorik veteriner hekimliği ve 
hayvancılıkla ilişkili halktan (halk hekimliği uygulayıcıları, hayvan 
sahipleri ve diğer kaynak kişiler) “bilgi derleme formu” yoluyla 
09.04.2012 - 10.07.2012 tarihleri arasında elde edilen folklorik bilgiler 
oluşturdu.  

Çalışmada, kuzuların doğumuna elli gün kala ya da koç katımından 
yüz gün sonra, kuzunun anasının karnında canlandığına, tüylerinin 
çıktığına inanılan bu günlerde “davar yüzü” ya da “saya gezme” 
denilen bir seyirlik oyunun düzenlendiği belirlendi. Doğacak sürü 
yavrularının sağlıklı, verimli ve bereketli olması ümidiyle kışın en 
soğuk ayında her sürü sahibinin kapısında tek tek oynanan bu oyun 
ekibinin beş kişiden (bir Arap, gelin, dede, deve ve tilki) oluştuğu; 
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ekibin köyde gezerek, mani söyleyip yiyecek ve bahşiş (arpa, bulgur, 
yağ, yumurta) topladığı; toplanan bu yiyeceklerin hayvanların 
yemlerine (sağlıklı doğum, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle) 
katıldığı; koç katım zamanı koçların “aşı toprağı” denilen kırmızı 
toprakla ya da renkli boyalarla süslendiği, koç katım duasının 
okunarak silahların atıldığı, hangi koyunun “koçsadığı”, hangi keçinin 
“tekesediği”nin izlendiği ve bugünün yeni bir başlangıç tarihi olarak 
pazarlıklarda, borçlanmalarda kabul gördüğü belirlendi. 

Sonuç olarak, koç katımının genel olarak sonbaharda yapılmasının, 
yavrulama zamanlarını kış soğuklarından bahar başlangıcına 
ötelemek ve doğacak yavruların soğuktan ve açlıktan kırılmasını 
önlemeye yönelik olduğu; davar yüzü oyununun da doğacak kuzuların 
sağlıklı ve verimli olması dileğini taşıdığı söylenebilir. Bu törenlerin, 
Orta Asya Türk kültürünün bir devamı şeklinde geliştiği ve bu 
çalışmalar ile bu geleneklerin Yazılı Türk Kültür birikimine 
kazandırılabileceği ileri sürülebilir. 

 

DOĞANIN HEDİYELERİNDEN KİL MİNERALLERİNİN 

SAĞLIK ve KOZMETİK ALANINDA KULLANIMI 

Bilge Sözen Sahne, Sevgi Şar 

İnsanlığın başlangıcından itibaren doğal kaynaklardan sağlık ve 
kozmetik alanında faydalanıldığı bilinmektedir. Bitkisel, hayvansal ve 
madensel olabilen bu kaynaklar, ilaç yapımı da dahil olmak üzere pek 
çok amaç için kullanılmaktadır. Kil minerallerinin de madensel 
kaynaklar arasında önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. 

Tarihin ilk çağlarında yaraları iyileştirmek ve cildi temizlemek amacıyla 
kullanılan bu mineral, daha sonra da insanlığın faydalandığı önemli bir 
kaynak olmuştur. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda mineraloji biliminin 
gelişmesiyle birlikte kil minerallerinin kullanımı daha da genişlemeye 
başlamıştır. Günümüzde ise ilaç taşıyıcı sistemlerden kozmetik 
preparatlara kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca 
kaplıcalarda ve çamur banyolarında da yaygın bir şekilde kilden 
yararlanılmaktadır 

Bu çalışmada, tarihte pek çok uygarlık tarafından kullanılan kil 
minerallerinin geçmişten günümüze kadar olan kullanımları 
incelenecek ve bu mineralin sağlık için önemi vurgulanacaktır. 
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MADDEDEN MANAYA: BİTKİLER ve MEVLANA 
Bilge Sözen Sahne, Selen Yeğenoğlu 

Dünyanın karmaşıklığının hızla arttığı günümüzde, insanları ortak bir 
düşüncede birleştirmek gittikçe zorlaşmaktadır. Ancak bunun ender 
örneklerinden birisi, Mevlana ve öğretisidir.  

“Ne olursan ol gel” deyişiyle tüm dünyaya seslenen Mevlana, bu 
çağrısına bütün milletlerden cevap bulmuştur. Doğadaki çeşitlilik gibi, 
Mevlana’nın öğretisini anlamak için dili, dini, ırkı ne olursa olsun pek 
çok insan Mevlana’yı araştırmakta ve bir araya gelmektedir. 

Mevlana’nın deyişlerinde, eserlerinde, O’ndan esinlenerek hazırlanan 
eserlerde bitkilerin de yer aldığı görülmektedir. Yaşadığı coğrafyadaki 
bitkileri de gözlemleyerek bu deyişlere hayat verdiği düşünülen 
Mevlana’nın doğa sevgisi herkes tarafından bilinmektedir. 

Maddeyi mana ile ifade edebilmiş olan Rumi’nin, sözlerinde sıklıkla gül 
ve karanfile yer verdiği dikkat çekmektedir. Bunların yanı sıra 
öğretisinin, bir bitkinin yaşam döngüsünden esinlendiğini ortaya koyan 
çalışmalar da bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, Mevlana’nın bitkilerle olan ilişkisi ve eserlerinde onlara 
verdiği yer incelenecektir. O’nun deyişlerinin ve doğanın ilişkisi 
anlaşılmaya çalışılacaktır. 

 

DOKTOR MEHMET CEMİL UĞURLU ve TÜRK TIP TARİHİNE KATKILARI 
Serap Şahinoğlu, Volkan Kavas 

Doktor Mehmet Cemil Uğurlu 1926 yılında Ankara’da doğmuş, Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesinden 15 Aralık 1955 yılında mezun olmuştur. 
1959 yılında aynı üniversitede başladığı Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon uzmanlığını 1964 yılında tamamlayarak, 1972 yılına 
kadar bu bölümde uzman doktor olarak çalışmıştır. Daha sonra 1978 
yılına kadar Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında ve ardından 
emekli olduğu 1993 yılına kadar da Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde, o zamanki adıyla Deontoloji Anabilim Dalında 
çalışmıştır.  

Uğurlu, yakın tarihli tıp, sanat, şiir ve hümanizma konularındaki 
çalışmalarıyla tanınmakla birlikte özellikle tıp tarihi alanında da özgün 
eserler vermiştir. Örneğin, toplumcu hekimlik, İbni Sina üzerine yaptığı 
incelemeler özellikle dikkat çekicidir.  
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Bu çalışmada onun akademik yayınları değerlendirilerek tanıtılacak ve 
Türk Tıp Tarihi alan yazınına katkılarına yer verilecektir.  

 

TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE  

TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNE KISA BİR BAKIŞ 

Sevgi Şar 

Bir toplumun sahip olduğu değerler, toplumların yaşam biçimlerinde, 
olduğu kadar yeme içme alışkanlıklarında da etkilidir. Farklı 
toplumların, farklı kültürlere sahip olduğu bir gerçektir. Türk toplumu 
da, yemek çeşitleri, tadı, özelliği bakımından diğer toplumlara göre 
farklılıklar göstermektedir. 

Türk Mutfak kültürü, dünyanın en önemli mutfakları arasında yer 
almaktadır. Türkiye’de köklü ve çok yönlü bir mutfak kültürü 
yaşanmaktadır.  

Türk Mutfak kültürü, Orta Asya’dan günümüze değin süren tarihsel bir 
süreç içinde incelenecektir. Asya ve Anadolu topraklarının sunmuş 
olduğu ürünlerin çeşitliliği, tarihsel süreç boyunca diğer kültürlerle 
yaşanan etkileşim, Selçuklu ve Osmanlı saraylarında gelişen yeni 
tatların ve Anadolu mutfağının varlığı gibi nedenler bugünkü Türk 
Mutfak kültürünün çeşitlenmesinde ve şekillenmesinde rol oynamıştır.  

Bu çalışmada, tarihsel süreç içindeki Türk Mutfak kültürünün durumu 
ortaya konulacak ve çeşitli yönleriyle tartışılacaktır. 

 

RAŞİT TAHSİN (TUĞSAVUL)’UN  

“SERİRİYAT-I AKLİYE DERSLERİ” ADLI KİTABINA GÖRE  

MELANKOLİK HASTALIKLAR 

Mine Şehiraltı, Cebrail Yılmaz, Aslıhan Polat 

Günümüzde kullanılan “Psikiyatri Tanı Ölçütleri”ne göre depresyonun 
bir türü olarak duygudurum bozuklukları arasında sınıflandırılan 
melankoli, bilinen en eski hastalıklardan biridir. Hipokrat öncesi 
dönemde de özelliklerinden söz edilen bu hastalık durumu, ilk defa 
Hipokrat tarafından bir sınıflama sistemi içinde tanımlanmış ve nedeni 
humoral teori ile açıklanarak hastalığa kara safra anlamına gelen 
melankoli adı verilmiştir. İslam ve Osmanlı tıbbında da hastalığın, 
“mal-i hülya”, “kara sevda” adlarıyla yer aldığı bilinmektedir. “Modern 
psikiyatrinin kurucusu” olarak kabul edilen E. Kraepelin, XIX. yüzyılın 
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sonunda belirtilerine, seyirlerine ve sona erişlerine göre ayrıntılı bir akıl 
hastalıkları sınıflandırması yapmıştır. Melankoliyi “manik-depresif 
hastalıklar” grubunda ele alan bu sınıflandırma, 1952 yılından beri 
yayınlanan Psikiyatri Tanı Ölçütlerinin temelini oluşturmuştur. Son 
yıllarda melankolinin, melankolik olmayan depresyondan farklı bir 
hastalık olduğunu ileri süren görüşler ve bu amaçla yapılan çalışmalar 
mevcuttur. Konu ile ilgili tartışmalar ve karşıt görüşler devam etmekte 
ve yakın zamanda yayınlanacak son ölçütlerdeki sınıflandırma 
beklenmektedir.  

Raşit Tahsin, ülkemiz tıbbında psikiyatri dalının kurucusu olarak 
bilinmektedir. 1893 yılında Almanya’ya akliye ve asabiye uzmanlık 
eğitimi için gönderilmiş ve 1896 yılında yurda dönüşünde Askeri 
Tıbbiye’de ders vermeye başlamıştır. Daha önce dahiliye dersleri 
içinde “asabiye” adı altında anlatılan nöroloji ve psikiyatri konuları 
bağımsız bir ders haline gelmiş, 1924 yılında ise psikiyatri dersi 
nörolojiden ayrılmıştır. Raşit Tahsin’in 1336 (1920) yılında “Seririyat-ı 
Akliye Dersleri” adlı kitabı yayınlanmıştır. Kitabın ilk bölümünde 
psikiyatrik hastalıklar sınıflandırılarak incelenmiştir. Kitabın 
önsözünden edinilen bilgilere göre; ilk bölümde Raşit Tahsin, 
Almanya’da yanında eğitim gördüğü Kraepelin’in son kitabından 
yararlanmıştır. İkinci bölümde eğitim sırasında öğrencilere sunulan 
olgu örnekleri yer almaktadır. Her hastanın başvuru şekli, hikayesi, 
muayene bulguları, ayırt edici tanısı, hastalığının seyri ve tedavisinden 
söz edilmektedir. 

Bu çalışmada, kitabın melankoli ile ilgili bölümleri incelenmiştir. 
Özellikle olgu örneklerinin tartışılmasından elde edilen bulgular 
dönemin konu ile ilgili psikiyatri uygulamaları hakkında bilgi verici 
özellikler taşımaktadır. Bulgular, aynı zamanda melankoli ve 
depresyonun sınıflandırılması ile ilgili günümüzdeki farklı görüşler ve 
tartışmalar açısından da değerlendirilmiştir.  

 

YEHOVA ŞAHİTLERİNİN  

KAN ve ORGAN NAKLİNE BAKIŞ AÇISI 

Ahmet Turgut Tanrıverdi, Gülşah Tanrıverdi,  

Sibel Öner Yalçın, Serap Torun 

Yehova Şahitleri, inanışları gereği kan naklini reddetmektedir. 
Şahitlerin bu tür bir inanışa sahip olmalarını ve olumsuz bir tutum 
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geliştirmelerini “Kutsal Kitap”ın çeşitli bölümlerinden çıkardıkları 
yorumlar desteklemektedir. Yehova Şahitlerine göre bu bölümler, 
kanın bir kutsallık içerdiğini ve hayatın özünü oluşturduğunu 
bildirmektedir. Şahitler bu tutum ve davranışlarını, “kan istemiyorum” 
ifadesinin yer aldığı özel bir belge ile yazılı hale getirip, “hastane irtibat 
heyetleri” ile işbirliği içerisinde bulunarak tedavi süreçlerini kendi 
inanışları doğrultusunda etkilemek ve yönlendirmek amacındadır.  

Yehova şahitleri, hastane irtibat heyetlerinin önerileri doğrultusunda 
kan nakline alternatif tıbbi çözümler ile tedavi olmayı kabul etmektedir. 
Bunun yanı sıra, inanışlarına aykırı olduğu gerekçesiyle başlangıçta 
organ nakline karşı olumsuz bir tavır sergilerken daha sonraki süreçte 
organ nakli uygulamasını kişisel kararlara bırakmışlardır. Bazı 
ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de organ nakli gerçekleştirilen Yehova 
Şahitleri olduğu bilinmektedir. 

Bu çalışma Yehova Şahitlerinin, kan ve organ nakline karşı oluşlarını 
ve bunu hangi kutsal metinlere dayandırdıklarını ortaya koymak 
amacıyla yapılmıştır.  

 

KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI-KUSMADA KULLANILAN  

ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI 

Gülşah Tanrıverdi, Gürsel Öztunç,  

Serap Torun, Sibel Öner Yalçın, Selim Kadıoğlu 

Kemoterapiye bağlı bulantı-kusma hastaların yaşam kalitesini azaltan 
önemli bir sorundur. Hastaların bulantı-kusma ile baş edebilmek için 
kullandıkları farmakolojik yöntemler dışında etkisi bilinen bazı non-
farmakolojik yöntemler bulunmaktadır.  

Uluslararası Onkoloji Hemşireliği Derneğinin, kanıta dayalı 
uygulamalardan geliştirdiği rehberde, düş kurma, müzik terapisi, 
progresif kas gevşeme, psiko-eğitimsel ve psiko-sosyal bakım, 
akupunktur ve akupresür gibi non-farmakolojik yöntemlerin 
kemoterapiye bağlı bulantı kusmanın önlenmesinde ve azaltılmasında 
yararlı olduğunu belirtmiştir.  

Bunların dışında bulantı kusmayı önlemede hastalara diyet ve çevre 
düzenlenmesi, dikkati başka yöne çekme, hipnoz, masaj yöntemleri de 
önerilmektedir. Bitkisel tedavi olarak dünya genelinde zencefil ön 
planda bulunmakla birlikte Türkiye genelinde halk arasında nane-limon 
karışımının yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir.  
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Bu çalışma kemoterapiye bağlı bulantı-kusmada kullanılabilecek 
alternatif tıp uygulamaları ele alınmıştır. 

 

ZELİHA OSMAN HANIM’IN “İLAÇ ŞİŞESİ” BAŞLIKLI PİYESİ (1925) 

Halil Tekiner 

Milli Mücadele’ye destek veren çalışmalarıyla Türk edebiyat tarihinde 
özel bir öneme sahip olan yazar ve çevirmen Zeliha Osman [Özen] 
Hanım’ın 1343 (1925) yılında Mektep Temsilleri serisinde eski harflerle 
yayınlanmış “İlaç Şişesi” başlıklı iki perdelik piyesi, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarındaki eczacılık anlayışını yansıtması yönüyle ilginçtir. 

Orijinal nüshası araştırmacı tarafından Atatürk Üniversitesi Nadir 
Eserler Kütüphanesi’nde (Erzurum) tespit edilen bu piyes eczacı 
kalfası Hikmet Bey’in, evde hasta yatan annesinin ilacını almak için 
eczaneye gelen Küçük Melek’e afyon şurubu yerine afyon ekstresi 
verdiğini fark etmesinin ardından eczanede yaşananları ve bu büyük 
hata karşısında Eczacı Hasan Bey’in tutumunu konu alır. 

Eserde ayrıca bugün unutulmuş ilaç formlarından biri olan güllaçtan 
(nâhoş tat veya kokulu toz ilaçların içine konduğu, nişastadan yapılmış 
küçük kap) bahsedilmekte; Julep gomme (cülap zamkı), Sirop [de] 
bourgeons de sapin (çam tomurcuğu şurubu), Sirop d’opium (afyon 
şurubu) ve Teinture d’Iode (tentürdiyot) gibi Fransızca ilaç isimleri 
anılmaktadır.  

Bildiride eserin Türk tıp ve eczacılık tarihi açısından önemi döneme 
ilişkin tarihi bilgi ve belgelerin ışığında değerlendirilecektir. 

 

OSMANLI GÜNÜMÜZE ECZACILIK MEVZUATININ GELİŞİMİ 

Mahmut Tokaç 

Osmanlı döneminde eczacılarla ilgili ilk nizamname (tüzük) 1853 
yılında çıkartılmış olan Nizamname-i Eczâciyan’dır. Ana ilkeler 
bakımından Fransız Eczacılık Kanunu’na benzerlik göstermekle 
beraber, gedik uygulaması gibi Osmanlı eczacılığına özel hükümler de 
taşımaktaydı. 

İkinci nizamname 1861 yılında yayımlanan Beledî İspençiyarlık 
San’atının İcrasına Dair Nizamname’dir. Bu nizamname ile ilk defa 
eczacılık bağımsız bir sanat ve meslek olarak resmen kabul edilmiş ve 
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eczane sınırlamasını kaldırmıştır. Nizamname 1927 yılına kadar 
yürürlükte kalmıştır.  

Cumhuriyet döneminde ilk kanun 1927 yılında TBMM’de kabul edilen 
964 sayılı Eczacılar ve Eczahaneler Hakkında Kanun’dur. Bu Kanun 
eczane sayılarında sınırlama getiriyordu. Kanunun uygulamasında 
yaşanan ciddi sıkıntılar nedeniyle kısa sürede bu kanuna da muhalefet 
yapılmaya başlandı ve eczacılar taraftarlar ve karşıtlar olarak iki gruba 
bölündü. 

1953 yılında kabul edilen 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkındaki Kanun’la eczane sınırlaması tekrar kaldırılmıştır. Bu 
durum başta eczacılar tarafından sevinçle karşılanmışsa da 
1980’lerden sonra hızla artan eczane sayısı karşısında sınırlamanın 
tekrar getirilmesi talepleri dillendirilmeye başlamıştır. 2003 yılından 
itibaren bu bildiri sahibinin içinde bizzat bulunduğu bir süreç sonunda 
2012 yılında 6197 sayılı yasada değişiklik yapılarak eczane 
sınırlaması tekrar getirilmiş oldu. Bu bildiride Osmanlıdan günümüze 
eczacılık mevzuatında yaşanan “gel-git”ler ve son değişiklik sürecinde 
yaşananlar aktarılacaktır.  

 

ERKEK HEMŞİRELERİN KISA TARİHİ 

Serap Torun, Sibel Öner Yalçın, Funda Kadıoğlu 

Bu çalışmada asırlardır sadece kadınlara özgü bir meslek olarak 
bilinen, belki de kadın-erkek rekabetinde erkeğin mesleki anlamda 
kadının gerisinde kaldığı tek alan olan hemşirelik mesleği içinde 
erkeklerin konumuna tarihsel bir bakış amaçlanmıştır. Çalışmada 
Türkiye’de hemşirelik mesleğine hızlı bir geçiş süreci yaşayan 
erkeklerin yanında dünya genelinde hemşireliğe katkıda bulunan erkek 
hemşire sayılabilecek hasta bakım elemanlarına da değinilmiştir.  

 

FOLKLORİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE 

 “DİŞ KURTLARI” İNANCI ve “PROTEZLER” 

Oya Ulu, Sema Murat, İlter Uzel 

Diş çürüğü insanlık tarihinin en eski ve en önemli hastalıklarından 
biridir. Bu nedenle çürük etiyolojisi çok eskiden beri merak konusu 
olmuştur. İlk defa Anadolu Uygarlıkları’nda ve Mezopotamya’da çürük 
etkeni olarak diş kurtları sorumlu tutulmuştur.  
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Bu çalışmada tüm dünyada bilinen diş kurtları anlatılmış ayrıca 
Anadolu’da bulunan ilginç protezler tanıtılmıştır. 

Tarih boyunca diş çürüğü araştırmalarını incelerken karşımıza gelen 
diş kurtlarının çürük oluşturduğu öyküsünü bu bilgiler ışığında bu 
çalışmada değerlendirilmiştir. 

Çürük sonucu kaybedilen dişlerin yerini tutacak değişik protezlerin 
başlıca Anadolu örnekleri de tanıtılmıştır. 

 

KIRMIZI BİBER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ve DEĞERLENDİRMELER 

Öztan Usmanbaş 

Kırmızı biber, acı ve uyarıcı etkisi nedeniyle baharatlar içinde önemli 
bir yer alır. Bu çalışmada yüzyıllardır baharat olarak birçok ülkede ve 
ülkemizde tüketilen kırmızı biberin sağlık üzerine etkileri incelenmiştir. 

Diğer taraftan medyada geniş bir şekilde yer alan zayıflatıcı etkisine 
de değinilecektir.  

  

BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YANLIŞ KULLANIMI ve ZARARLARI 

Mehmet Barlas Uzun, Gizem Aykaç, Gülbin Özçelikay 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir bildirime göre; dünya 
nüfusunun % 70-80’inin temel sağlık hizmetleri uygulamalarında 
bitkisel ürünlerden yararlanmaktadırlar.  

Türkiye’de hastane tabanlı yapılan bir çalışmada bir üniversite 
hastanesine başvuran her 10 annenin 4’ünün (% 42,2) çocuğuna bu 
tür uygulamaları yaptığı belirtilmiştir. 

Kullanımın artmasını sağlayan bazı nedenler; güven azalması, 
eşitsizlikler, tedavi seçeneklerinin pahalı ve herkes tarafından 
ulaşılmaz olması ve modern tıp seçeneklerine ulaşımdaki engeller 
olabilir.  

Bitkisel ürünlerin pek çok toksik (zehirli) madde, mikroplar, ağır 
metaller, kimyasal zehirler, vb. içerebileceği bilinmektedir. Örneğin; 
altın çilek meyvesinden günde beş altı tane yemenin bir zararı yokken, 
daha fazla özellikle presleyerek yemek, altın çileğin mideye 
yapışmasına ve mide delinmesine, bağırsak poliplerine ve böbrek 
yetmezliğine neden olabileceği kayıtlıdır. 
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Bu çalışmada, Ankara da bulunan aktarlardan en fazla tercih edilen 
bitki karışımlardan örnekler verilerek bitkisel ürünlerin doğru 
kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve aksi takdirde 
karşılaşılacak sorunlar tartışılacaktır.  

 

GAZİANTEP ve KİLİS’TEKİ KASTELLERDEN ALINAN 

 YERALTI SU ÖRNEKLERİNDEKİ ALG POPULASYONLARININ SUNUMU 
B Can Varolun, Musa Buray, Ayşe Everest 

İlk kez kuraklık ve yetersiz su kaynakları sebebiyle Uygurlarca 
yapılmış ve yeraltı tünellerinde gezinen suyun üzeri kapalı bir 
mekanda biriktirilmesiyle oluşan Kasteller, Kilis ve Gaziantep için çok 
önemli sanat yapıtlarıdırlar.  

Bunlar içinde, Gaziantep’teki Şeyh Fethullah, İhsan Bey (Esen Beg), 
Pişirici (Beşinci), İmam-ı Gazali, Ahmet Çelebi ve Kozluca Kasteli’ 
nden alınan su örneklerinin mikroskobik incelemesi ile organizmaların 
populasyon yoğunlukları saptanmıştır. Böylece saptanan algler, 
yoğunluk sırası ile:  

Gaziantep; Ahmet Çelebi Kasteli’nde; Chroococcus, Tetraedron, 
Licmophora, Eunotia, Merismopedia, Gymnodinium, Spirogyra, 
Fragillaria, Oedogonium, Synedra, Ceratium, Şeyh Feytullah 
Kasteli’nde ise; Crococcus, Eunotia, Licmophora, Fragillaria ve 
Pediastrum’ dur. 

Kilis’teki örneklerin cins yoğunluk sırası ise şöyledir: Salih Ağa 
Kasteli’nde Nostoc, Synedra, Navicula; Felah Kasteli’nde Nostoc, 
Navicula, Pinnularia, Licmophora ve Kurdağa Kasteli’nde Nostoc, 
Spirogyra ile Fragillaria. 

 

OSMANLI MEZAR TAŞLARINDA LOKMAN HEKİM – II 
İsmail Yakıt 

Vaktiyle Osmanlı Türkçesiyle yazılmış mezar taşı kitabelerinde ebcet 
hesabı kullanılarak düşürülmüş tarihler konusunda yapmış olduğum 
araştırmalarda Lokman Hekim’in isminin geçtiği taşlara da 
rastlamıştım. Birçok kabristanda mevcut olan bu taşların hem 
fotoğrafını çektim hem de üzerindeki yazıyı okuyup arşivime almıştım. 
Onlarca olan bu taşları birkaç sempozyumda bildiri olarak sunmayı 
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düşündüm. Bu arada yayımlanan bazı çalışmalara bakarak gerekli 
ilaveler ve düzeltmelerde de bulunmak istiyorum. 

Daha önceki sempozyumda içinde Lokman adının geçtiği ve bir 
kısmını sunduğum taşların ikinci grubunu da bu bildirimde ele almak 
istiyorum. Mezar taşlarında Lokman Hekim nasıl ele alınmış, niçin adı 
zikredilmiş ve hangi özelliğiyle nitelendirilmiş bunlar üzerinde de 
durulacaktır.  

 

KONU: DOKTOR RATİP KAZANCIGİL 

Mevlüt Yaprak 

Tıp tarihi ve Edirne kültürü ile ilgili eserleriyle tanınan Dr Ratip 
Kazancıgil son yıllarda birçok eserin konusu olmaktadır. Bu 
yayınlardan bazıları şunlardır: 

1. Docere Dergisi Dr Ratip Kazancıgil Özel Sayısı (Sayı 2; 2007) 

2. H. Murat Tuğrul, Nilüfer Gökçe: Edirne'ye ve Halk Sağlığı'na 
Adanmış Bir Ömür: Dr Ratip Kazancıgil. Acar Basım ve Cilt San, 2010. 

3. Nilüfer Gökçe, H. Murat Tuğrul (Edits): Dr Ratip Kazancıgil’e 
Armağan. Acar Basım ve Cilt San, 2010. 

4. Ender Bilar. Edirne'nin kültür hayatında Dr Ratip Kazancıgil. Çevik 
Matbaacılık, 2010. 

5. Yöre Dergisi Dr Ratip Kazancıgil Özel Sayısı (sayı:122-4, 2010) 

6.Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisi (s:17, 2011): Dr Ratip Kazancıgil’e 
ithaf edilen bu sayıda Kazancıgil’in bir yazısı ve Gökçe ve Tuğrul 
tarafından hazırlanmış bir biyografisi yer almaktadır. 

7. Sevinç Baloğlu (Yönetmen): Ratip Abi/Ratip Kazancıgil: Yaşayan 
Bellek (Bölüm 21). TRT-2, 11 Ocak 2012. 

Geç de gelse takdir sevindiricidir. 

 

PROFESÖR DOKTOR KEMAL CENAP BERKSOY’UN 

1943 YILINDA VERDİĞİ BİR GAZETE İLANI 

Mevlüt Yaprak 

Prof Dr Kemal Cenap Berksoy (1876-1949) fizyoloji tarihimizin en 
önemli isimlerinden biridir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 
Enstitüsünün ikinci başkanıdır. 1943 yılında yaş haddinden emekli 
olmuştur. Aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde şu ilan yayınlanmıştır: 
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İKMALE KALAN TIP TALEBELERİNE 

Prof. Dr. Kemal Cenab Fizyoloji dersinden eylûl devresi 
ikmal imtihanlarına kadar talebeden arzu edenleri hususi 
derslerle Taksim Doğupalas apartmanındaki dairesinde 
yetiştirmeyi kabul ediyor.  

Tel: 43963 

Bildiride bu ilanın olası sebep ve sonuçları tartışılacaktır. 

 

FARKLI KÜLTÜRLERİN ORTAK FERAHLATICISI:  

KOLONYA 

Selen Yeğenoğlu, Bilge Sözen Sahne 

XVIII. yüzyılın başlarında, bir İtalyan tarafından üretilen ve “Köln Suyu” 
olarak bilinen kolonyanın, hoş koku vermesinin yanı sıra, tarihte tıbbi 
amaçla da kullanıldığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra bu güzel kokulu 
sıvının Türk Kültürü’nde de ayrı bir yeri bulunmaktadır.  

Etil alkol, su ve çeşitli esanslar karıştırılarak hazırlanabilen bu üründe 
çoğunlukla limon, yasemin, gül gibi bitkilerden faydalanılmaktadır. 
Ülkemizde de İzmir’den Gaziantep’e, Rize’den Mersin’e kadar pek çok 
yerde yöreye özgü bitkiler kolonya üretiminde kullanılmaktadır. 

Kullanıldığında verdiği hoş koku ve serinlik hissiyle insanı ferahlatan 
bu ürün bir çeşit parfüm olarak da nitelendirilmektedir. Kolonyanın 
uzun süre dayanıklı olması da önemli bir özelliğidir. 

Ülkemizde uzun yıllardır kolonya üretimi yapan firmalar vardır. Bu 
çalışmada, kolonya firmasında çalışanlar ile görüşme yapılarak bilgiler 
literatür ışığında sunulacaktır.  

 

TÜRKİYE’DE VETERİNER HEKİMLİĞİ FOLKLORU  

ÇALIŞMALARI BİBLİYOGRAFYASI 

Halis Yerlikaya 

Türkiye’de veteriner hekimliği folkloru alanında yapılan bilimsel 
çalışmaların yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Her ne kadar 
veteriner hekimliği folklorunun yazılı kaynakları olarak kabul edilen 
baytarname araştırmaları ile bu tarihi daha gerilere götürmek 
mümkünse de, gerek yazılı kaynakların esas alındığı çalışmalar, 
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gerekse veteriner hekimliği folkloruna ilişkin veriler de içeren diğer 
folklor araştırmaları bu bildirinin kapsamı dışında tutulmuştur.  

Bu çerçevede, doğrudan sözlü kaynaklardan yola çıkılarak yapılan 
veteriner hekimliği folkloruna ilişkin müstakil çalışmaların ilki, 1976 
yılında doktora tezi olarak, Prof Dr Ferruh Dinçer tarafından 
yapılmıştır. Bu tarihten başlayarak sürdürülen çalışmalarda, bugün 
itibarıyla altı doktora tezi ile üç yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. 
Sözü edilen lisansüstü tezler ile sınırlı sayıdaki münferit folklor 
araştırması sonucunda, Ege Bölgesi, Bozlak Kültürünün hâkim olduğu 
bölge, Aşağı Fırat Havzası ile Balıkesir, Burdur, Alanya ve Osmaniye 
çevresi veteriner hekimliği folkloru yönünden taranmıştır.  

Bu taramalar sonucunda gerçekleştirilen çalışmaların veteriner 
hekimliği folkloru açısından önemli bir envanter oluşturduğu 
söylenebilirse de, Türkiye’deki taranmamış coğrafi bölgenin genişliği, 
alınması gereken yolun uzunluğunu göstermesi açısından önemlidir.  

 

XV. YÜZYILA AİT BİR BAYTARNAMEDE  

AT HEKİMLİĞİNDE KOTERİZASYON 

Ali Yiğit, Aşkın Yaşar 

İslam Uygarlığı Çağı’nda veteriner hekimliğinin durumuna ilişkin 
önemli kaynak niteliğindeki baytarnameler ağırlıklı olarak, at 
yetiştiriciliği, hastalıkları ve bunların tedavileri konularını içermektedir. 
IX. yüzyılda ilk örneklerine rastlanan Arapça baytarnamelerin 
Osmanlıca’ya tercüme edilmesine XIV. yüzyıldan itibaren başlandığı 
bilinmektedir. Bu eserler, dönemin veteriner hekimliği uygulamaları 
hakkında da bilgiler içermesi bakımından veteriner hekimliği ve bilim 
tarihi açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. Bu uygulamalar 
arasında günümüzde kronik bazı vakalarda da kullanılan koterizasyon 
(dağlama, key) cerrahi tedavi yöntemlerinden biri olarak yer 
almaktadır. 

Çalışmada, 1479’da yazıldığı bilinen at ile ilgili bir baytarname 
(Tercüme-i Baytarname) ve bu baytarnamenin 1802’de yazılan bir 
kopyası incelendi. Günümüz Türkçe’sine tercüme edilen on bölümlük 
eserde yer alan hastalıklardan (8. Bölüm) tedavisinde (9. ve 10. 
Bölüm) koterizasyon yöntemi uygulananlar belirlendi. Konu, tarihsel 
süreçte değerlendirilip baytarname konusunda daha önce yapılmış 
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çalışmalar ve günümüz bilgileri ile tartışılarak bilim ve veteriner 
hekimliği tarihine katkı sağlanması amaçlandı.  

Tedavi yöntemleri arasında, halen günümüz bilimsel ve folklorik 
uygulamalarında geçerliliğini koruyan dağlama yönteminin XV yüzyılda 
genelde sinir ve kas hastalıklarının tedavisinde uygulandığı; tedavi 
şeklinin ayrıntılı şekilde anlatıldığı ve kullanılan dağlayıcı materyal 
bakımından farklı şekil (dört köşeli ve desenli) ve yapıda (demir ve 
bakır) olduğu belirlendi. 

Yapılan çalışmalara paralel olarak tedavisi zor olan ya da kronikleşmiş 
hastalıkların tedavisinde uygulanan yöntemin binlerce yıllık bir 
kullanım geçmişine sahip olduğu; genelde doğru şekilde uygulanan bu 
yöntemin günümüzde de benzer hastalıkların tedavilerinde kullanıldığı 
belirtilebilir. Bu çalışmaile incelenen eserin, XV. yüzyılda koterizasyon 
yönteminin tedavide kullanımına ilişkin bir tarih kaynağı olma öneminin 
yanı sıra günümüz alternatif hekimliğinde önem taşıyan alternatif 
tedavi yönünden de dikkate alınması gerektiği ileri sürülebilir.  

 

PROFESÖR DOKTOR TEVFİK SAĞLAM'IN  

1912 YILINDA ÜÇÜNCÜ BASKISI YAPILAN  

PROPEDÖTİK KİTABININ ANALİZİ  

Eray Serdar Yurdakul, Fatih Namal 

Profesör Doktor Tevfik Sağlam 81 yıllık hayatına İstanbul Tabip Odası 
Başkanlığı, Hekimler Dostluk ve Yardımlaşma Cemiyeti'nin 
kuruculuğu, İstanbul Verem Savaş Derneği kuruculuğu, İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Yüksek Sağlık Şurası 
Üyeliği, Milli Savunma Bakanlığı Ordular Sıhhiye Dairesi Başkanlığı, 
Gülhane Hastanesi Başhekimliği, Haydarpaşa Numune Hastanesi - 
Cebeci Hastanesi ve İzmir Hastanesi hekimlikleri gibi birçok görevleri 
sığdırmıştır. Doktor Tevfik Sağlam kendisini toplumun sağlık 
sorunlarının çözümüne adayan bir öncü bilim ve devlet adamı, 
tıbbiyelidir.  

1895'de Kuleli Askeri Tıp Okulu'na, ardından 1898'de Demirkapı'daki 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye kaydolan Tevfik Sağlam; 1903 yılında 
Tabip Yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. Bir yıl kadar Gülhane'de İç 
Hastalıkları Kliniği'nde çalışan Doktor Sağlam; 1906'da da Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane İç Hastalıkları öğretmen yardımcılığı sınavını 
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kazanmıştır. II. Abdülhamit zamanında Haydarpaşa'daki bina 
tamamlanınca; Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve Mülki Tıbbiye 
birleştirilerek Haydarpaşa Tıp Fakültesi oluşturulmuş ve Doktor Tevfik 
Sağlam da burada II. İç Hastalıkları Kliniği Laboratuar Şefliği'ne 
getirilmiştir. 

Tıp Fakültesindeki görevi sırasında çok gerekli olduğunu düşündüğü 
propedötik konusunda zamanın Türkçe, Fransızca, Almanca 
eserlerinden faydalanarak çok kapsamlı bir eseri, mesai arkadaşı olan 
Tıp Fakültesinin İç Hastalıkları Klinik Şefi Doktor Süreyya Ali ile birlikte 
vücuda getirdi. Bu kıymetli eser ‘Usul-ü Teşhis-i Seriri’ adıyla ilk olarak 
1909 yılında İstanbul’da Kader Matbaasında yayımlandı. Eser 715 
sayfadan oluşmakta 116 şekil ve 2 adet renkli levha içermektedir. 

Biz çalışmamızda eserin 1912 yılında Osmanlıca olarak yayımlanan 
üçüncü baskısını inceledik. Latin harfleriyle transkript edilse günümüz 
tıp fakültesi öğrencilerinin propedötik konusunda faydalanacağı kadar 
kapsamlı, ayrıntılı ve güncel bilgileri içerdiğini düşündüğümüz bir 
kitapla karşılaştık. Bu kıymetli eserin analizini yaparak değerli 
meslektaşlarımız ile paylaşmayı amaçladık. 

 

AŞAĞI FIRAT HAVZASI FOLKLORUNDA  

HAYVANLAR İLE İLGİLİ İNANIŞLAR 

Erhan Yüksel, Rahşan Özen 

Bilindiği gibi halk inanışları, halk arasında yaygın bir şekilde 
yaşatılarak sonraki nesillere aktarılan değerlerdir. İnanışlarda; 
insanoğlunun hayatında ayrılmaz bir parça olan hayvanlar önemli yer 
tutmakta, aynı zamanda bu inanışlar veteriner hekimliği folklorunun da 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

Bu araştırmada, bilinen tarihin önemli yerleşim merkezlerinin başında 
gelen ve birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için halk bilimi açısından 
büyük önem taşıyan Aşağı Fırat Havzasında, hayvanlar ile ilgili 
inanışların derlenerek literatüre kazandırılması amaçlandı. Bu amaçla 
Aşağı Fırat Havzasında yer alan Adıyaman, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa 
illeri ile Gaziantep’in Nizip ilçesinde toplam 123 kişiyle yüz yüze 
görüşme yapıldı. Elde edilen bulgular “içerik analizi” yöntemiyle 
değerlendirildi.  

Çalışmada, Aşağı Fırat Havzasında horoz, güvercin, koyun, leylek ve 
kır atın uğurlu; keçi, kedi, alaca sığır, siyah katır, eşek ve tavşanının 
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uğursuz; köpek, baykuş ve tilkinin de kimi zaman uğurlu kimi zaman 
da uğursuz hayvanlar olarak kabul edildiği saptandı. Ayrıca, yeni 
doğum yapan hayvanların eşinin (plasenta), hayvanın sütünün bol 
olacağı inancıyla incir ağacına asıldığı veya aynı beklentiyle akarsuya 
atıldığı; nazardan korunmak için ev ve ahırlara, at, büyükbaş ve 
küçükbaş hayvanların kafatası ile kaplumbağa kabuğunun asıldığı 
şeklinde bulgulara ulaşıldı.  

Sonuç olarak, Aşağı Fırat Havzasında, hayvanlarla ilgili inanışlar 
açısından zengin folklorik uygulamalara rastlandığı ve yörede 
saptanan inanışların birçoğunun Anadolu’nun farklı bölgelerindekilere 
benzer olduğu saptanmıştır.  

 

TUNCELİ BÖLGESİNDE YILANLAR ve ASALAR:  

TARIKLARIN İYİLEŞTİRME İŞLEVİ 

Gülkızılca Yürür 

Tunceli Bölgesinde, fiziki varlıkları, barındırdıkları evliya-ata ve 
dönüştükleri insan ya da hayvanlardan oluşan, çok katmanlı anlamlara 
sahip kutsal asalar, onları koruyan ocak aileleriyle ilişkileri açısından, 
ilgi çekicidir. Asalar, bu ocak aileleri tarafından, wayir, yani sahip 
olarak tanımlanır; asa, bu ailenin sahibidir.  

Asaların işlevleri arasında: 1) Adaleti sağlamak, suçlu ya da günah 
işlemiş kişileri açığa çıkarmak 2) Taliplerin sağlığını korumak ve 
gerektiğinde onları iyileştirmek 3) Cemi ve cemaati korumak 4) Ocak 
ailesine ya da mekanlara saldırılarda, ceza vermek vardır.  

Asalar aynı zamanda, belli bir soya verilen otoritenin kanıtı, nişanı 
olarak da, önemlidir. Örneğin Tunceli’deki Kureyş soyunun Süleyman 
koluna, iyileştirme alanında verilen otorite, yine Kureyşan Ocağının 
Kudan koluna, iyileştirme alanında verilen otorite, bir asayla 
sabitlenmiştir.  

Asaların en sık dönüştüğü hayvanın yılan olması ve bu şekilde 
çevrede hareket etmeleri, yılan simgesinin, çeşitli kültürlerde sağlık 
alanıyla ilişkilendirilmesi nedeniyle de, dikkat çekicidir. Bu çalışmada, 
Tunceli bölgesindeki yerel iyileştirme geleneğine, ocaklarda saklanan 
ve çeşitli renklerdeki yılanlara dönüşebilen asalar üstüne anlatılan 
öyküler yoluyla bir kapı açılacaktır.  
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KATILIMCILAR 

İSİM – UNVAN KURUMSAL AİDİYET – E-POSTA Sayfa 
Ahmet  
Acıduman 
Doçent  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
ahmetaciduman@yahoo.com 

17 

Emine  
Adıyaman 
Lisans Öğrencisi 

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü 

35 

Mehmet  
Ağırgan 
Editör 

Ozan Ağacı Dergisi 
info@ozanagaci.com 

10 

Meltem 
Akbaş  
Bilim Doktoru 

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu 
Ebelik Bölümü 
makbas@cu.edu.tr 

10 

Murat 
Aksu  
Yardımcı Doçent 

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
murataksumd@gmail.com 

11,12 

Mustafa 
Aktekin  
Profesör  

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Anatomi AD 
maktekin@yahoo.com 

40 

Sultan 
Alan  
Yardımcı Doçent 

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu 
Ebelik Bölümü 
tasalan@cu.edu.tr 

13 

Selim 
Altan  
Yardımcı Doçent 

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
selimaltan@hotmail.com 

14 

Neyzar Peruzat 
Altınay 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü 
İstanbul Araştırmaları AD 
neyperaltinay@gmail.com 

15 

Ayten 
Altıntaş 
Profesör  

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
aytenas@mynet.com 

15 

Berna 
Arda 
Profesör  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
berna.arda@medicine.ankara.edu.tr 

17 

Ayten 
Arıkan 
Yardımcı Doçent 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
netyam@gmail.com 

17 

Miray Arslan 
Araştırma Görevlisi 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 
msevuktekin@ankara.edu.tr 

18 

Ahmet Doğan 
Ataman  
Diş Hekimi 

drataman@hotmail.com 18 
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Hasan Hüseyin 
Avcı  
Uzman Tıp Doktoru 

Malatlya İl Sağlık Müdürlüğü 
malatya@saglik.gov.tr 

41 

Gizem  
Aykaç 
Araştırma Görevlisi 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık İşletmeciliği AD 
gaykac@gmail.com 

19,49,69 

Güneş 
Aytaç  
Araştırma Görevlisi 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Anatomi AD 
gunesaytac@hotmail.com 

40 

Betül  
Bakır  
Yardımcı Doçent  

Yıldız Teknik Üniversitesi  
bakir92@yahoo.com 

20 

İbrahim 
Başağaoğlu  
Profesör  

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
ibasagaoglu@mynet.com 

12, 
20,21,22 

Uğurol  
Barlas  
Sosyolog 

ugurolbarlas@gmail.com 21 

Recep  
Bentli  
Yardımcı Doçent 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dahiliye AD 
recep.bentli@inonu.edu.tr 

41 

Yağmur  
Bircan  
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 
ygmrbrcn@windowslive.com 

- 

Musa 
Buray  
Lisans Öğrencisi 

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü 

70 

İsrafil 
Bülbül  
Araştırma Görevlisi 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD  
israfilbulbul@hotmail.com 

47 

Rana  
Can  
Yardımcı Doçent 

Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık 
Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 
rcan0131@gmail.com 

52 

Zekiye  
Çağımlar 
Yardımcı Doçent 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
İlköğretim Bölümü 
czekiye@hotmail.com 

23 

Sırrı 
Çam 
Doçent 

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Genetik AD 
sirricam@gmail.com 

14 

Onur  
Çeçen 
Doktora Öğrencisi  

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
onurcecen@gmail.com 

56 

Şenay  
Çetinkaya 
Yardımcı Doçent 

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümü 
scetinkaya@cu.edu.tr 

24 
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Nuriye  
Değirmen 
Öğretim Görevlisi 

Dumlupınar Üniversitesi 
Kütahya Sağlık Yüksekokulu 
ndegirmen@hotmail.com 

25 

Ayşegül  
Demirhan Erdemir 
Profesör 

Uludağ Üniversitesi 
Emekli Öğretim Üyesi 
aysegul.erdemir@yahoo.com 

26 

Nilüfer  
Demirsoy 
Araştırma Görevlisi 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
nilufer_p2@hotmail.com 

26 

Gülten  
Dinç  
Doçent  

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
gultendinc@yahoo.com 

27 

Özlem  
Doğan 
Yardımcı Doçent 

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi  
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 
ozlemdogan20@gmail.com 

28 

Emre  
Dölen 
Profesör 

Marmara Üniversitesi 
Emekli Öğretim Üyesi 
emredolen@gmail.com 

- 

Süleyman  
Dönmezdil  
Araştırma Görevlisi 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD  

47 

Zehra  
Edisan 
Doktora Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
zedisan@hotmail.com 

29 

Ömür 
Elçioğlu  
Profesör  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
omurelcioglu@yahoo.com 

29 

Özlem  
Elvan  
Araştırma Görevlisi 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Anatomi AD 
fztozlemarslantas@yahoo.com 

40 

Hasan  
Erbay  
Yardımcı Docent 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
hasanerbay@yahoo.com 

- 

Nazan  
Erenoğlu 
Uzman Diyetisyen  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Hastanesi 
nazanson@ogu.edu.tr 

30 

Ayşe  
Everest  
Profesör  

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü 
ayseeverest@mynet.com 

35,70 

Tuğba 
Gencer  
Yüksek Lisans Öğrencisi  

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
tugbaajan@hotmail.com 

56 

İlknur  
Genç Kuzuca 
Uzman Tıp Doktoru 

Ankara Özel Sanatoryum Tıp Merkezi 
Göğüs Hastalıkları Kliniği 
ilkgenc@hotmail.com 

32 
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Yağmurhan  
Gilan 
Araştırma Görevlisi 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Anatomi AD 
yagmurhangilan@yahoo.com 

40 

Nilifer  
Gökçe 
Öğretim Görevlisi 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
nilifergokce@gmail.com 

32,33 

Şule  
Gökyıldız  
Bilim Doktoru  

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu  
Ebelik Bölümü 
sgokyildiz@cu.edu.tr 

13 

Ebru  
Gözüyeşil  
Öğretim Görevlisi 

Çukurova Üniversitesi  
Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  
ebrugozuyesil@hotmail.com 

13 

Mukadder 
Gün 
Bilim Doktoru 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Eğitim Hastanesi 
mukadder2005@yahoo.com 

34 

Mahmut  
Gürgan 
Yardımcı Doçent 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
mgurgan@gmail.com 

34 

Mevlüt  
Güven  
Lisans Öğrencisi 

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü 

35 

Nubar  
Hakimova 
Doçent  

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 
Folklor Enstitüsü 
nubarhakimova@mail.ru 

36 

Cüneyt  
Halidi 
Şehir ve Bölge Planlamacı 

Van Valiliği 36 

Gülay  
Halidi Özdemir 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
gulayhal@gmail.com 

36,52 

İnci 
Hot 
Doçent  

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
incihot@yahoo.com 

37 

Meryem Türkan 
Işık  
Yardımcı Doçent 

Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu  
Halk Sağlığı AD 
turkanerer@gmail.com 

37 

Cumhur  
İzgi 
Bilim Doktoru 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
cizgi@akdeniz.edu.tr 

38 

Funda  
Kadıoğlu  
Yardımcı Doçent 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
fgkadioglu@cu.edu.tr 

29,39,68 

Selim  
Kadıoğlu  
Doçent 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
selimkad@cu.edu.tr 

10,36, 
46,52,66 
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Gönül 
Kanıgür  
Profesör 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 

- 

Ömer  
Kaplan 
Uzman Tıp Doktoru 

Etimesgut Asker Hastanesi 
Üroloji Kliniği 
okkozanoglu@hotmail.com 

39 

Alev  
Kara 
Doçent 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Anatomi AD 
kara.alev@yahoo.com 

40 

Cihat  
Karaağaç  
Lisans Öğrencisi 

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü 

35 

Kaan  
Karaca 
Lisans Öğrencisi 

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü 

35 

Kübra 
Karaçelik 
Lisans Öğrencisi 

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü 

35 

Mehmet  
Karataş 
Yardımcı Doçent 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
drkaratas@hotmail.com 

41 

Mehmet 
Kavak 
Yüksek Lisans Öğrencisi  

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
mehmet_meka@hotmail.com 

57 

Gülsel  
Kavalalı 
Profesör  

İstanbul Üniversitesi  
Emekli Öğretim Üyesi 
gulsel.kavalali@isbank.net.tr 

42 

Volkan 
Kavas 
Yardımcı Doçent 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
volkankavas@yahoo.com  

63 

Neşe  
Kayrın  
Bilim Doktoru 

nkayrin@gmail.com 42 

Burcu  
Keme  
Lisans Öğrencisi 

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü 

35 

Nurdan 
Kırımlıoğlu  
Yardımcı Doçent 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
nurdankirimli@hotmail.com 

43 

İpek  
Kobaner 
Bilim Uzmanı 

Adana Valiliği 
ikobaner@gmail.com 

44 

Mehmet 
Kobaner 
Bilim Doktoru 

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Göğüs Kalp Damar Hastalıkları Kliniği  
kobaner@gmail.com 

44 
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Eyüp Talha 
Kocacık  
Lisans Öğrencisi 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
eyptalhakocacik@gmail.com 

- 

Turan  
Koç 
Araştırma Görevlisi 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Anatomi AD 
turan_koc@yahoo.com 

40 

Mehmet Fatih 
Korkmaz 
Yardımcı Doçent 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Ortopedi AD 
fatih.korkmaz@inonu.edu.tr 

41 

Zeliha  
Kurtoğlu 
Profesör  

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Anatomi AD 
zkurtoglu@yahoo.com 

40 

Gülvin 
Kutbay  
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Ebelik AD 
gkutbay@hotmail.com 

36 

Sema  
Murat  
Yardımcı Doçent 

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  
Restoratif Diş Tedavisi AD 
semamurat@aydin.edu.tr 

44,68 

Fatih 
Namal 
Doktora Öğrencisi 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik AD 
dr_bjk2000@hotmail.com 

45,74 

Sadık  
Nazik  
Doktora Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
sadiknazik2003@yahoo.com 

- 

Lale 
Okur  
Yardımcı Doçent  

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu 
Ebelik Bölümü 
slokur@cu.edu.tr 

45, 

Refiye  
Okuşluk Şenesen  
Doçent 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü 
rokusluk@cu.edu.tr 

46 

Selda  
Okuyaz  
Doktora Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp 
Tarihi ve Etik AD 
okuyazs@superonline.com 

46 

Ferhat 
Oto  
Uzman Tıp Doktoru 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İç Hastalıkları AD  
ferhatoto@gmail.com 

47 

Remzi 
Oto  
Profesör 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD  
remzioto@gmail.com  

47 

Oya  
Ögenler  
Yardımcı Doçent 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
oya_ogenler@yahoo.com 

48 

Sibel  
Öner Yalçın  
Öğretim Görevlisi  

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümü 
sibelyalcin@cu.edu.tr 

65,66,68 
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Nüket 
Örnek Büken 
Profesör  

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
buken@hacettepe.edu.tr 

- 

Gülbin 
Özçelikay  
Profesör  

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık İşletmeciliği AD 
Gulbin.Ozcelikay@ankara.edu.tr 

19,49,69 

Hilmi  
Özden  
Profesör  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Anatomi AD 
hilmiozden@gmail.com 

29 

Abdullah  
Özen  
Profesör  

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi  
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 
aozen1@firat.edu.tr 

49 

Rahşan  
Özen  
Doçent  

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi  
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 
rozen@firat.edu.tr 

50,75 

Ali  
Özer  
Doçent 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı AD 
aozer@inonu.edu.tr 

41 

Hakan  
Öztürk  
Profesör  

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Anatomi AD 
aho33tr@yahoo.com 

40 

Hülya  
Öztürk  
Araştırma Görevlisi 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
hulyaozturk-53@hotmail.com 

51 

Melike  
Öztürk  
Öğretim Görevlisi  

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu 
Ebelik Bölümü 
mozturk@cu.edu.tr 

52 

Nail Can  
Öztürk  
Bilim Doktoru 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Anatomi AD 
bassmannail1@yahoo.com 

40 

Nuran 
Öztürk  
Doçent  

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 
nryilmaz@cu.edu.tr 

10 

Hafize  
Öztürk Türkmen 
Yardımcı Doçent 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
deonto@akdeniz.edu.tr 

38,52 

Gürsel 
Öztunç 
Doçent 

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümü 
gurselce@cu.edu.tr 

66 

Aslıhan 
Polat 
Doçent 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 
aslihanp@yahoo.com 

64 

Gamze  
Polat 
Araştırma Görevlisi 

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
mor¬_gp@hotmail.com 

53 
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Hasan Hüseyin 
Polat 
Profesör  

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
hhpolat60@gmail.com 

53 

Süheyla 
Rahman 
Yardımcı Doçent 

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Eğitimi AD 
rahmans35@hotmail.com 

14 

Alparslan  
Santur 
Etnolog 

Folklor Araştırmacıları Vakfı 
alparslansantur@hotmail.com 

54 

Nil  
Sarı 
Profesör  

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
hnilsari@gmail.com 

56,57 

Eyüp 
Sarıtaş 
Doçent 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Çin Dili ve Edebiyatı AD 
eyupsaritas1968@gmail.com 

58 

Feryal  
Saygılıgil 
Yardımcı Doçent 

İstanbul Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü 
s.feryal@gmail.com 

59 

Engin Burak 
Selçuk  
Yardımcı Doçent 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği AD 
engin.selcuk@inonu.edu.tr 

41 

Çağrı Çağlar 
Sinmez 
Yardımcı Doçent 

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi  
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 
cagribey6038@hotmail.com 

60,61 

Bilge 
Sözen Sahne 
Uzman Eczacı 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 
bilgesozen@yahoo.com 

62,63,72 

Serap  
Şahinoğlu  
Profesör 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
serapsahinoglu@yahoo.co.uk 

32,34,63 

Sevgi  
Şar  
Profesör 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık 
İşletmeciliği ve Tarihi AD 
sevgisar98@gmail.com 

18,62,64 

Mine  
Şehiraltı  
Doçent 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi veEtik AD 
msehir@gmail.com 

64 

Zeynep  
Şehiraltı  
Bilim Uzmanı 

 - 

Ahmet Turgut 
Tanrıverdi 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Din Sosyolojisi BD 

65 

Gülşah 
Tanrıverdi 
Öğretim Görevlisi 

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümü 
gulsahkumas@gmail.com 

65,66 
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Halil 
Tekiner  
Bilim Doktoru 

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
haliltekiner@gmail.com 

67 

Mahmut  
Tokaç 
Yardımcı Doçent 

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
tokacmahmut@yahoo.com 

67 

Serap  
Torun  
Yardımcı Doçent 

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümü 
setorun@cu.edu.tr 

24,45, 
65,66,68 

Mustafa  
Tümay 
Tıp Doktoru 

Mersin Üniversitesi 
Medikososyal Ünitesi 

35 

Muharrem  
Uçar 
Doçent 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
mucar@gata.edu.tr 

39 

Oya  
Ulu  
Yardımcı Doçent 

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  
Protetik Diş Tedavisi AD 
oyaulu@aydin.edu.tr 

44,68 

Öztan  
Usmanbaş 
Profesör 

İstanbul Üniversitesi 
Emekli Öğretim Üyesi 
oztanusmanbas@yahoo.com 

69 

İlter  
Uzel  
Profesör 

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Ortodonti AD 
ilteruzel@aydin.edu.tr 

44,48,68 

Deniz 
Uzmansel  
Yardımcı Doçent 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Anatomi AD 
duzmansel@yahoo.com 

40 

Mehmet Barlas 
Uzun  
Araştırma Görevlisi 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık İşletmeciliği AD 
mehmetbarlasuzun@gmail.com 

19,49,69 

İsmail  
Ün  
Yardımcı Doçent 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Farmakoloji AD 
unisfarma@yahoo.com 

48 

Can  
Varolun  
Lisans Öğrencisi 

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü 
can-varolun13@hotmail.com 

70 

İsmail  
Yakıt  
Profesör 

Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü 
ismailyakit@gmail.com 

70 

Mevlüt  
Yaprak 
Yardımcı Doçent 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Fizyoloji AD 
mevlutyaprak@yahoo.com 

33,71,71 

Aşkın 
Yaşar  
Profesör  

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi  
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 
askinyasar@gmail.com 

28,60,73 
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Selen 
Yeğenoğlu 
Doçent  

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 
selen.yegen@gmail.com 

63,72 

Halis  
Yerlikaya  
Profesör  

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi  
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 
hyerlikaya@firat.edu.tr 

72 

Gülay  
Yıldırım  
Yardımcı Doçent 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik AD 
gyildirimg@gmail.com 

53 

Cebrail  
Yılmaz  
Doktora Öğrencisi 

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik AD 
drcebrail@mynet.com 

64 

Ali 
Yiğit  
Yardımcı Doçent 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi  
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD 
aliyig@gmail.com 

61,73 

Eray Serdar 
Yurdakul  
Doktora Öğrencisi 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik AD 
esyurdakul@gata.edu.tr 

45,74 

Erhan  
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