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DEĞERLİ KATILIMCILAR, 

Onuncusunu düzenlemekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğumuz Lokman 

Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri toplantılar dizisinin bugüne ulaşmasını 

sağlayan, önceki toplantıların tüm katılımcılarına ve destekleyicilerine derin bir 

minnet duyuyoruz. Bu toplantıyı onurlandırdığınız için sizlere de içtenlikle 

teşekkür ediyor ve “Adana’ya hoş geldiniz” diyoruz. Bilimsel programında üçü 

özel oturum sunuşu olan 63’ü sözlü ve 38’i poster, toplam 101 bildiri bulunan 

toplantımızın bilimsel ve sosyal açıdan verimli olmasını diliyoruz. 

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri’ne verdikleri kurumsal ve 

kişisel destekler için kongrenin bütçesini sağlayan Çukurova Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne; konağını kongreye tahsis eden 

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi’ne; kongre katılımcılarına 

yayınlarını armağan eden Türk Tıp Tarihi Kurumu’na, Prof Dr Emre Dölen’e ve 

Türkiye Kimya Derneği’ne;  kongre çantalarını sağlayan LC Waikiki’ye; Çukurova 

Üniversitesi tıp tarihi ve etiği biriminin kongreyi yürekten sahiplenen emektar 

sekreteri Mehmet Karakaş’a ve yoğun çalışmaları arasında zaman ayırarak sosyal 

programı biçimlendiren değerli öğrencileri Süleyman Dilek’e ve Cemil Akdöner’e 

müteşekkiriz. 

Kongre Düzenleme Kurulu 
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PROGRAM 

AÇILIŞ TÖRENİ ve ÖZEL OTURUM: 15 MAYIS 2017 PAZARTESİ 10:00-13:00 

Başkanlar: İlter Uzel, Sultan Alan 

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BANDOSU GÖSTERİSİ 

Selim Kadıoğlu. Düzenleme Kurulu Adına Açış Konuşması. 

Funda Gülay Kadıoğlu. Süregiden Bir Lokman Hekim Öyküsü. 

Nigar Yerlikaya. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Derneği Adına Açış Konuşması. 

Yasemin Yalım. Türkiye Biyoetik Derneği Adına Açış Konuşması. 

Emre Dölen. Türk Tıp Tarihi Kurumu Adına Açış Konuşması. 

Deniz Abik. Türk Halk Kültürü Çalışmalarının Coşkulu Araştırmacısı Profesör Doktor Erman 
Artun. 

Mahmut Gürgan. Doçent Doktor İnci Hot. 

Serap Şahinoğlu. Yaman Örs ve Tıp Evrimi. 

SEÇİL & BAND KONSERİ 

I. OTURUM: 15 MAYIS 2017 PAZARTESİ 14:00-15:30 

Başkanlar: Emre Dölen, Sevgi Şar 

Ahmet Acıduman, Gözde Acıduman. Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin Ruhiye Risâlesi 
Üzerine Bir Çalışma: Eser Gerçekten Bir Störck Çevirisi mi. 

Deniz Say Şahin, Neslihan Balpınar. Ahmed Bican Yazıcıoğlu’nun Dürr-i Meknun (Saklı İnci) 
Adlı Çeviri Eserindeki Şifalı Bitkiler Üzerine Bir İnceleme.   

Kadircan Keskinbora. Mumin bin Mukbil,  Hekim Bereket, Mahmud-ı Şirvani ve Ahmed el-
Mardani’nin Kitaplarında Göz Anatomisi: Karşılaştırmalı Çalışma.  

Şaziye Dinçer Bahadır. İncelikten Nobranlığa Değişen Cinsellik ve Mutluluk Anlayışları.  

Mustafa Hayırlıdağ, Nüket Örnek Büken. Hüseyin Hulki Bey ve Eseri “Tababet-i Hakikiye ve 
Mesalik-i Batıla-i Tıbbiye”.   

II. OTURUM: 15 MAYIS 2017 PAZARTESİ 16:00-17:30 

Başkanlar: İbrahim Başağaoğlu, Gülten Dinç 

Alparslan Santur. Adana Yöresinde Doğum Çerçevesindeki Bazı İnanışlara Etnolojik 
Yaklaşım.   

Türkan Erer, Döndü Can, Meltem Akbaş, Rana Can. Mersin’de Bir Kadın Sınıkçının 
Uygulamaları.   

Saliha Kırıcı, Serpil Demirci Kayıran, Gonca Tokuz. Doğu Akdeniz Bölgesinde Üzerlik 
(Peganum harmala L) Bitkisinin Tütsü Olarak Kullanımı.   

Haluk Uygur, Ali İhsan Ökten. İğtişaş Olayı Sırasında Kurulan Muvakkat Hastaneler.   

Eyüp Talha Kocacık. Adana’dan Bir Değer: Mustafa Rıfat Gülek.  
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SOSYAL ETKİNLİK: 15 MAYIS 2017 PAZARTESİ 17:30 → 

Yaya Olarak Eski Adana Turu. 

Tarihi Kazancılar Kebapçısı’nda Akşam Yemeği. 

III. OTURUM: 16 MAYIS 2017 SALI 09:00-10:30 

Başkanlar: Şefik Görkey, Nüket Örnek Büken 

Kerim Alpınar, Büşra Kulaksız, Bülent Olcay. “Türk Etnobotanik Bibliyografyası” Hakkında.   

Gülsel Kavalalı. Melaleuca alternifolia’nın (Maiden&Betche, Cheel, Çay Ağacı Bitkisi) Halk 
Hekimliğinde Kullanılışının Etnofarmakolojik Olarak Değerlendirilmesi.   

Levent Öztürk. Arap Bitki Örtüsünde Şübrüm (Zilla spinosa/Euphorbia pithyusa) ve Tıbbi 
Kullanımı.  

Onur Naci Karahancı, Nüket Örnek Büken. İsmail Hilmi Bey’in Müfredat-ı Tıbbiye’si ve 
Eserde Geçen Bitkilerin Veterinerlik-Tıp Tarihi Bakımından Karşılaştırılması.   

Özgül Küçükaslan, Nigar Yerlikaya. Diyarbakır Folklorunda Hayvanlara Verilen Adlar.  

IV. OTURUM: 16 MAYIS 2017 SALI 11:00-13:00 

Başkanlar: Yeşim Işıl Ülman, Kadircan Keskinbora 

Emre Dölen. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da İçme Suyu.  

İlknur Genç Kuzuca, Serap Şahinoğlu. Verem Savaşında Bir Ses: Yaşamak Yolu Dergisinin 
(1929-1975) Cumhuriyet Dönemi Tüberküloz ve Tıp Tarihi Açısından İncelenmesi.   

İlknur Genç Kuzuca, Serap Şahinoğlu, Ahmet Acıduman. Veremle Mücadelede Sivil 
Toplum Kuruluşları, Dernekler ve Yardım Komitelerinin Etkileri: Ankara Verem Savaş 
Derneği Özelinde Bir Değerlendirme..   

Gülten Dinç. Kanun Tasarıları ve Sosyal Düzenlemelere Dair Gerekçeli Bir Raporla Başlayan 
Büyük Mücadele: Sıtma Savaşı.   

Şükrü Keleş. Babalık Gazetesi’nde Yayımlanan 2 Aralık 1923 Tarihli Mecburi Hizmetle İlgili 
Bir Haberin Değerlendirilmesi.   

Hale Özcömert Coşkun. Farmakoloğ Dergisi’nin Eczacılık ile İlgili Sorunlar ve Haberler 
Yönünden İncelenmesi. 

İbrahim Çelik. “Mahalleye Yeni Taşınan Çocuk” Türkiye'de Yeni Bir Sağlık Profesyonelliği: 
Karyopraktik.  

V. OTURUM: 16 MAYIS 2017 SALI 14:00-15:30 

Başkanlar: Elif Atıcı, Gürkan Sert 

Ayşe Şenoğlu, Sultan Alan, Emine Akça. İnfertilite: Türk Kültüründe Kullanılan Geleneksel 
Uygulamalara Yönelik Bir Değerlendirme.   

Funda Gülay Kadıoğlu, Selda Okuyaz. Büyükanne Çaputlarından Adet Kaplarına: Tıbbın 
Sosyal Tarihinde Bir Menstrual Seyahat. 

Ahmet Kılınç. XVII. Yüzyıl İstanbul’unda Hamile Kadınlara Yönelik Müessir Fiil Vakalarının 
Hukuki Tahlili   
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Arif Hüdai Köken, Nüket Örnek Büken. Ahi Evran (1171-1261) ve Ahilik ile Hekimlik Ahlakı 
Üzerine Bir Değerlendirme.   

Cemal Hüseyin Güvercin. Araştırma Etiği Tarihinde Kilometre Taşları: Önemli Etikdışı 
Çalışmaların Karşılaştırılması.    

VI. OTURUM: 16 MAYIS 2017 SALI 16:00-17:30 

Başkanlar: Kerim Alpınar, Şule Gökyıldız Sürücü 

Rahime Aydın Er, Aslıhan Akpınar. Gebelik, Doğum ve Yenidoğana Yönelik Ebelik 
Öğrencilerinin Derlediği Geleneksel Uygulamalar.    

Cemile Onat Köroğlu, Mustafa Köroğlu, Melike Öztürk. Erken Cumhuriyet Döneminde 
Osmanlı Doğum Geleneklerine Bir Bakış: Hamit Zübeyr Koşay'ın “Doğumla Alakadar Bazı 
Adet ve Hurafeler” Makalesi.   

Nilgün Çıblak Coşkun. Halk Kültüründe Lohusaya Yönelik Sağaltıcı Yiyecek ve İçecekler ile 
Lohusa Şerbeti Geleneği.   

Meltem Akbaş, Türkan Erer. Emzik Kullanımının Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme.   

Türkan Erer, Meltem Akbaş. Bebek Arabasının Kullanımının Tarihçesine İlişkin Bir 
Değerlendirme.   

SOSYAL ETKİNLİK: 16 MAYIS 2017 SALI 17:30 → 

Otobüsle Balcalı Kampüsü Turu ve Botanik Bahçesi Ziyareti.  

Yelken Restaurant’da Akşam Yemeği. 

VII. OTURUM: 17 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA 09:00-10:30 

Başkanlar: Gülsel Kavalalı, Mehmet Karataş 

Leyla Şahin, Neriman Ezgin, Özge Selin Çevik. Edebiyat ve Tarih Dünyasından Fizyoloji ve 
Tıp Alanındaki Nobel Ödülüne: Eric R Kandel.  

İbrahim Başağaoğlu. İlk Çocuk Hekimlerimizden Dr Ali Şükrü Şavlı’nın Süt Çocukları 
İshallerinin Tedavisinde Keçiboynuzunu (Harnup) Kullanması.   

Fatih Artvinli. İstanbul’un Pinel’i: Dr Luigi Mongeri (1815-1882) ve Osmanlı Devleti’nde 
Modern Psikiyatrinin Ortaya Çıkışı.   

Mevlüt Yaprak, Nilifer Gökçe. Ah Minel Bütçe: Tosyavizade Dr Rıfat Osman ve Yoksulluk.   

Nilifer Gökçe, Mevlüt Yaprak. Dr Rifat Osman: Sünnetçi Berber İşbirliği.    

VIII. OTURUM: 17 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA 11:00-13:00 

Başkanlar: Serap Şahinoğlu, Rana Can 

Funda Gülay Kadıoğlu, Müfide Kuvvetli. Bir Asır Ötesinden: Diş Hekimliğinde Başarı. 

Funda Gülay Kadıoğlu, Buse Kadıoğlu. Tıp Tarihinde Önemli Çeviriler ve Çevirmenleri.  

Selim Kadıoğlu, İlter Uzel, Fariz Salimov. Nizami’nin ve Nabi’nin Sağlık-Tıp-Hekimlik 
Üzerine Söyledikleri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. 
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Arif Hüdai Köken, Nüket Örnek Büken. XIII. Yüzyıl’da Güçlü Bir Toplumun Gelişmesine 
Katkı Sunan Fatma Bacı ve Dünyanın İlk Kadın Örgütlerinden Bacıyan-ı Rum (Anadolu 
Bacılar) Teşkilatı.   

Mustafa Hayırlıdağ, Nüket Örnek Büken. İbn Nefis ve Eseri Mucez Hakkında.   

Volkan Acar, Deniz Say Şahin. Osmanlı Dönemi Tıp Yazmalarında ve Kutadgu Bilig’de 
Mithridates Macunu.   

Yağmur Kılıçdağı, Gülbin Özçelikay. Şeker Hastalığında Kullanılan Baharatlar.   

Yağmur Kılıçdağı, Gülbin Özçelikay. Mate Bitkisinin (Ilex paraguariensis) Geleneksel ve 
Tıbbi Açıdan İncelenmesi.   

Ali Uğur, Ayşe Everest. Mersin’de 2016 Yılı Ağustos-Ekim Ayları Antidepresan Bitki ve İlaç 
Satış Oranları.   

Elif Ayşe Erdoğan Eliuz, Ayşe Everest. Salvia heldreichiana Uçucu Yağının Fototoksik 
Antimikrobiyal Aktivitesi.   

Elif Ayşe Erdoğan Eliuz, Fatma Nur Alkan, Sema Aydın, Media Kolakan, Havva Kırkık. 
Laboratuvar Koşullarında Bir Shiitake (Lentinus edodes) Kültür Çalışması.   

Miray Arslan, Sevgi Şar, Nilay Tarhan. Güneydoğu Anadolu’daki Geleneksel İçeceklerin 
Sağlık ve Kültür Açısından İncelenmesi.   

Serpil Demirci Kayıran, Başar Kayıran. Dioscorides’in Materia Medica’sındaki Geofitler.   

Başar Kayıran, Serpil Demirci Kayıran. Materia Medica İçerisindeki Doğu Akdeniz 
Droglarının Günümüzdeki Kullanımlarının Araştırılması.   

Ayşe Şenoğlu, Sultan Alan, Emine Akça. Sorunlu Bir Kültürel Algı: İnfertilite.   

Evşen Nazik, Seda Karaçay Yıkar. Üreme Haklarının Tarihçesi.   

Burcu Avcıbay Vurgeç, Cemile Onat Köroğlu,  Melike Öztürk, Şule Gökyıldız Sürücü. Üreme 
Sağlığına Yönelik Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları.   

Evşen Nazik, Seda Karaçay Yıkar. Ulusal Düzeyde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Kapsamında Yapılan Uygulamalar.   

Pınar Kara, Evşen Nazik. Göçün Kadın ve Çocuk Sağlığına Etkisi.   

IX. OTURUM: 17 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA 14:00-15:30 

Başkanlar: Ahmet Acıduman, Nesrin Çobanoğlu 

İsmail Yakıt. Osmanlı Mezar Taşlarında Lokman Hekim IV.    

Müge Demir, Çağrı Zeybek Ünsal. Tıp Tarihi Açısından Orta Asya Türklerinde Ölü Gömme 
Ritüelleri.   

Müge Demir, Önder İlgili. Beden Üzerine Yapılan Sembollerin Farklı Disiplinlerin Verileri 
Kullanılarak Tıp Tarihi Açısından Araştırılması.   

Volkan Acar. Moğollardan Anadolu’ya Bir Halk Hekimliği Tedavi Yöntemi: Deriye Çekme.   

Mahmut Gürgan. İslam Öncesi Dönem Uygur Tıp Metinlerinde Bulunan Madeni Drog 
İsimleri.    
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X. OTURUM: 17 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA 16:00-17:45 

Başkanlar: Ayşe Everest, Serap Torun 

Eyüp Sarıtaş. Çin’de Modern Tıp Tarihi Eğitimi Hakkında Bir İnceleme.   

Halil Tekiner. Türk Tıp Tarihçileri ile Prof George Sarton Arasındaki Mektuplaşmalar.   

Suzan Onur, Radife Şeyda Yalçın, Seda Yalçın, Esra Yavemlier, Aziz Zakirjanov, Enver 
Şahiner, Mehmet Karataş. Türkiye’de 112 Acil Sağlık Hizmetinin Tarihi.   

Fadime Gökçeoğlu, Selim Kadıoğlu. Adana 112 Tarihçesi.    

Tuba Akar. Bir Osmanlı Doktorunun Anılarında Adana, Tarsus ve Mersin: Kentsel 
Özellikleri, Sağlık Yapıları ve Hastalıklar. 

Burcu Mercan, Mesut Ayar.  XIX. Yüzyıl İkinci Yarısında Osmanlı’da Çiçek Hastalığı.  

SOSYAL ETKİNLİK: 17MAYIS 2017 ÇARŞAMBA 17:45 → 

Merkez Park Ziyareti ve Otobüsle Şehir Turu.  

Kekik Lokantası’nda Akşam Yemeği. 

XI. OTURUM: 18 MAYIS 2017 PERŞEMBE 09:00-10:30 

Başkanlar: Gürsel Öztunç, Meltem Akbaş 

Meltem Akbaş, Emel Tırkaz, Emine Akça. Fetoskop: Ebenin Gözü Kulağı.   

Turgay Karataş, Mehmet Karataş. Yeni Keşfedilmiş Organ: Mezenteryum.    

Ayşe Canan Yazıcı Güvercin. Geçmişten Günümüze Biyoistatistik.   

Selen Yeğenoğlu, Vahide Liman. Ankara’nın Tarihi Perspektifinde Öne Çıkan Sağlık 
Müzeleri ve Sağlığa İlişkin Objeler.    

Efsun Antmen, Oya Ögenler. İnsan Sağlığında Fitoöstrojenlerin Önemi.   

XII. OTURUM: 18 MAYIS 2017 PERŞEMBE 11:00-13:00 

Başkanlar: Funda Gülay Kadıoğlu, Gülay Yıldırım 

Ali İhsan Ökten, Haluk Uygur. Nusayrilerde Halk Hekimliği ve Halk Sağaltmacılığı.   

Haluk Uygur, Ali İhsan Ökten. Adana’da Amerikan Board Hastanesi. 

Cemil Akdöner, Selim Kadıoğlu. Bir Kurumsal Süreksizlik Örneği: Adana’da Taşköprü’nün 
Sol Yakasındaki Hastane. 

Alper Bulut, Gülay Halidi, Ayşe Kurtoğlu, Abdullah Yıldız, İlknur Genç Kuzuca, Hayati Bice, 
Handan Akın, Serap Şahinoğlu. Kelebeğin Rüyası Filmi ve Heybeliada Sanatoryumu.   

Alper Bulut, Mehmet Çetin. Geçmişten Bugüne Askeri Sağlık Hizmetlerine Kısa Bir Bakış.   

Sevgi Şar, Miray Arslan, Nilay Tarhan. PTT Pul Müzesi’ndeki Sağlık Kültürü ile İlgili Pullar.   

Şeyma Yurtseven, Sevban Arslan, Sevgi Deniz. Geçmişten Günümüze Meme Cerrahisi.   

Sevgi Deniz, Sevban Arslan, Şeyma Yurtseven. Organ ve Doku Naklinin Tarihçesine İlişkin 
Bir Değerlendirme.   

Zehra Eskimez, Gürsel Öztunç. İntravenöz Tedavinin Tarihine Genel Bir Bakış.  
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Emine Akça, Şule Gökyıldız Sürücü, Meltem Akbaş. Obstetrik Ultrasonografi Kullanımının 
Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme.   

Emine Akça, Şule Gökyıldız Sürücü, Ayşe Şenoğlu. Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonu 
Dönem Evde Bakım Hizmetleri ve Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme.   

Meltem Akbaş, Emel Tırkaz, Şule Gökyıldız Sürücü. Çocuk Koltuklarının Kullanımının 
Tarihçesi.   

Meltem Akbaş, Şirin Çelikkanat, Emine Akça. Bebek Monitörlerinin Tarihçesine İlişkin Bir 
Değerlendirme.  

Meltem Akbaş, Emine Akça, Ayşe Şenoğlu. Bebek Bezinin Tarihçesine İlişkin Bir 
Değerlendirme. 

Gülşah Tanrıverdi. Akupresür: Tarihsel Bir Bakış.   

Pınar Yeşil Demirci, Gürsel Öztunç. Masaj Uygulamasının Tarihine İlişkin Bir 
Değerlendirme.  

Pınar Yeşil Demirci, Gürsel Öztunç. Refleksoloji Uygulamasının Tarihine İlişkin Bir 
Değerlendirme.   

İpek Köse Tosunöz, Gürsel Öztunç. Ağrı Kontrolünde Müziğin Kullanım Tarihçesine İlişkin 
Bir Değerlendirme.   

Şule Gökyıldız Sürücü, Melike Öztürk, Burcu Avcıbay Vurgeç, Sultan Alan, Meltem Akbaş. 
İlk Gebeliği Olan Kadınlarda Travayda Dinletilen Müziğin Doğum Ağrısı ve Anksiyete 
Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. 

XIII. OTURUM: 18 MAYIS 2017 PERŞEMBE 14:00-15:30 

Başkanlar: Selen Yeğenoğlu, İsmail Yakıt 

Gül Kızılca Yürür. Anadolu’da Salgın Hastalık ve Abdal Musa Askerleri.    

Mehmet Gazi Kobaner, Ergun Cömertpay, Neslihan İpek Kobaner. Adana’nın Tapınak 
Türbeleri: “Mevla ve Lokman Şifa Versin”.   

Sultan Alan. Geçmişten Günümüze Kadar Gelen Bir İnanış: Cin Çarpması ve Sağaltımı.   

Ali İhsan Ökten, Haluk Uygur, Saygı Uygur. Mitoloji ve Tıp.   

Mukadder Gün. Balkanlardan Gelen Mirasımız: “Bocuk Gecesi” Ritüeli.   

XIV. OTURUM: 18 MAYIS 2017 PERŞEMBE 16:00-17:30 

Başkanlar: Yasemin Yalım, Levent Öztürk 

Yüksel Güngör, Doğan Üvey. Antik Yunan Asklepios Sağlık Kültünden Tarsuslu St Paul (Aziz 
Pavlus) Sonrası Hıristiyanlıkta Ortaya Çıkan Tıp Anlayışı.   

C Aydın Gündoğmuş, Orçun Çil, Kürşat Epöztürk, Şefik Görkey. Hipokrat Külliyatında Klinik 
Seyri Aktarılan ve Solunum Yolları Hastalığı Olan Hastaların Günümüz Tıp Bilgisi ile 
Değerlendirilmesi 

Orçun Çil, C Aydın Gündoğmuş, Gürkan Sert, Şefik Görkey. Hipokrat Külliyatı Salgınlar 
Bölümündeki Acil Tıp Olgularının Günümüz Tıp Bilgisi ile Değerlendirilmesi. 
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Kürşat Epöztürk, Şefik Görkey. Virchow ve Troya.   

Abdullah Yıldız, Hilal Kanber, Burcu Namal, Önder İlgili. Eski Dünya’dan İzole Bir Uygarlık, 
Maya Medeniyeti’nde Tıp.   

KAPANIŞ OTURUMU: 18 MAYIS 2017 PERŞEMBE 17:30 → 

Başkanlar: Oya Ögenler, Selim Kadıoğlu 

Şefik Görkey. Kongre Hakkında Değerlendirme Konuşması. 

Gülay Yıldırım. Kongre Hakkında Değerlendirme Konuşması. 

KATILIMCILARIN TAMAMLANAN ADANA 2017 KONGRESİ ve GENEL OLARAK KONGRE 
DÜZENİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ ile 2019 KONGRESİ İÇİN ÖNERİLERİ. 
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TÜRK HALK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARININ COŞKULU ARAŞTIRMACISI  

PROFESÖR DOKTOR ERMAN ARTUN 

Deniz Abik 

Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri’nin düzenleme kurullarında yer 

alan Prof Dr Erman Artun, 1991 yılından 2015 yılında emekli olana değin 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 

öğretim üyesi olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ailesine 

katıldığı 1991 yılından itibaren aynı bölümde öğretim elemanı olarak birlikte 

çalıştığımız Prof Dr Erman Artun, doktorasını, okutman olarak görevli olduğu 

Yugoslavya Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesindeyken, Yugoslavya Priştine 

Üniversitesi’nde 1988’de tamamlamıştı. Bölümümüze yardımcı doçent olarak 

gelen Artun, yaşça ve kıdemce büyüğümdü. Artun, 1948 doğumluydu. 

Bölümümüzde Türk Halk Edebiyatı Anabilim dalında yardımcı doçent, doçent ve 

profesör olarak çalıştığı yıllar içerisinde bölümdaş, meslektaş olmanın 

kazanımlarını yaşadık. ÇÜ Türkoloji Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü görevini de 

yürütmüş olan Artun ile merkez müdürü olarak halef seleflik bağımız da oldu. 

Yetiştirdiği lisansüstü öğrencileri bugün ülkemizin çeşitli üniversitelerinde 

öğretim üyesi olan Prof Dr Erman Artun’un Türk Halk Edebiyatı ve Türk Halkbilimi 

alanında çok sayıda kitabı, makaleleri bulunmaktadır. Türk Halk Edebiyatı ve Türk 

halkbilimine katkıları yanında özellikle Çukurova, Adana yöresine ilişkin halk 

kültürü çalışmaları ile Çukurova araştırmalarına önemli katkısı olan Artun pek çok 

ödüle de layık görülmüştür. Artun, doktora çalışması Cemal Ritüeli ve 

Balkanlardaki Varyantları’ndan başlayarak Tekirdağ Çocuk Oyunları Araştırması, 

Tekirdağ Halk Oyunları Araştırması, Günümüzde Adana Aşıklık Geleneği ve Aşık 

Feymani, Adana Halk Kültürü Araştırmaları, Seyirlik Köy Oyunları ve Anonim Halk 

Edebiyatı Araştırmaları, Aşık Edebiyatı Araştırmaları, Dini Tasavvufi Halk 

Edebiyatı Metin Tahlilleri, Ansiklopedik HalkBilimi/Halk Edebiyatı Sözlüğü gibi 

çalışmalarıyla halk edebiyatının ve halkbilimin değişik alanlarında eserler 

vermiştir. 

Prof Dr Erman Artun, çalışma, araştırma, üretme heyecanını hiç yitirmeyen bir 

hoca olarak çalışmalarına devam edecekti. Emeklilik döneminde çalışacağı 

mekânı hazırlamış, kitaplarını düzenlediği daireye taşımıştı. Meslektaşlarını ve 

öğrencilerini bilimsel sohbetler için bu mekâna beklediğini söylüyordu. Genel 

olarak Türk Halk Kültürü, özel olarak da Çukurova Halk Kültürü çalışmaları ile adı 
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yaşayacak olan Prof Dr Erman Artun’un Tekirdağ’da başlayan yaşam serüveni, ne 

yazık ki ani bir rahatsızlıkla, 10 Şubat 2016’da, çok erken bir zamanda, uzun yıllar 

emek verdiği ve yerleştiği Adana’da nihayetlendi. Türk Halk Kültürü 

araştırmalarına katkıları, yetiştirdiği bilim insanları dolayısıyla kendisini şükranla 

yad ediyorum.  

 Anma konuşmamda, Prof Dr Erman Artun’un çalışmaları ve meslektaş olarak 

değerlendirmelerim ayrıntılı olarak sunulacaktır. 

 

MOĞOLLARDAN ANADOLU’YA BİR HALK HEKİMLİĞİ TEDAVİ YÖNTEMİ: 

DERİYE ÇEKME 

H Volkan Acar 

Türk halk hekimliği tedavi uygulamaları arasında hayvansal kökenli ürünler de 

bulunmaktadır. Hem Orta Asya’da hem de dünyanın başka bölgelerinde yaygın 

olan bu uygulamalarda çeşitli hayvanlara ait yağ, kas, post, kan, idrar, safra gibi 

farklı ürünler tercih edilmektedir. 

Türk halk hekimliğinde deriye çekme olarak adlandırılan yöntemde, yeni kesilen 

bir hayvanın derisi, sadece hastalıklı bölgeye ya da hastanın tüm vücuduna 

sarılır. Diğer bir yöntemde ise hasta, yeni kesilen hayvanın içine (batınına) 

sokulur. 

Yöntemin en sık kullanıldığı durumlar darp, ezilme, burkulma ve kesici-delici alet 

yaralanmaları olmakla birlikte, başka birçok hastalık ve rahatsızlıkta da deriye 

çekmeye başvurulmaktadır.  

Çalışmada, Türk halk hekimliğinden, Osmanlı dönemi tıp yazmalarından ve tarihi 

metinlerden örneklerle deriye çekme yöntemi incelenecektir. 

 

OSMANLI DÖNEMİ TIP YAZMALARINDA ve KUTADGU BİLİG’DE 

MİTHRİDATES MACUNU 

H Volkan Acar, Deniz Say Şahin 

Osmanlı tıbbında kullanılan ilaçlar arasında macunlar ve tiryaklar da yer alır ve 

Pontus Kralı Mithridates’e atfedilen macun, bu kapsamda tarihsel öneme 

sahiptir. Macuna adını vermiş olan VI. Mithridates (MÖ 132-63), ilaçlara ve 

zehirlere olan ilgisiyle bilinmekteydi.  
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Osmanlı döneminde yazılmış çok sayıda tıbbi eserde bu macunun adına 

rastlanmaktadır. Bunlar arasında Cerrah İbrahim’e ait Alaim-i Cerrahin 

(Cerrahname), yazarı bilinmeyen Cerrah-name, Celalüddin Hızır’a (Hacı Paşa) ait 

Müntahab-ı Şifa ile et-Teshil fi’t-Tıb, Muhyiddin Mehi’ye ait Müfid (Nazmü’t-

Teshil), Ahmed Bin Bali’ye ait Mecma’ü’l-Mücerrebat, Hezarfen Hüseyin 

Efendi’ye ait Tuhfetü’l-Eribi’n- Nafia li’r-Ruhani ve’t-Tabib, Sabuncuoğlu 

Şerefeddin’e ait Terceme-i Akrabadin,  Ahi Çelebi’ye ait Tercemetü’l-Mucez fi’t-

Tıbb ve Cerrah Mes’ud’a ait Haza Kitab-ı Hulasa-i Tıbb sayılabilir. Anılan 

eserlerde sözcüğün mesruzitus, mesritidus, mesrudeytus, mesruz-ı yutus, 

mesriditus, mesruditus, mesr-i titus, mesirditus gibi farklı şekillerde yazılmış 

olduğu gözlenmektedir. 

Sözü edilen macun, afrodizyak etki yanında kırık ve çıkıklar, düşük tehdidi, 

“bahak”, baş ağrısı, epilepsi, inme, kalp hastalıkları, pnömoni, plörezi, 

gastrointestinal rahatsızlıklar, böbrek ve üriner sistem hastalıkları için 

önerilmektedir.  

Mithridates macununun, Türkçe kaynaklarda adının geçtiği metinler sadece 

Osmanlı tıp yazmaları değildir. Bazı dilbilimcilere göre, Kutadgu Bilig’in 1064. 

beytinde geçen “matrıdus” sözcüğü de, aynı kökten gelen ve aynı macunu ifade 

etmek için kullanılan bir sözcüktür.  

Mithridates macununun Orta Asya’ya nasıl ve ne zaman gittiği tam olarak 

bilinmiyor olsa da, Kutadgu Bilig’de Türk, Çin, Hint, Fars ve Arap kültürlerinin 

etkisinden bahsedilmektedir. Eserdeki tıbbi bilgilerin İbn-i Sina’dan alınmış 

olduğu da dikkate değer bir görüştür. Çünkü İbn-i Sina’nın eserlerinde 

misridutis/masruditus macunundan söz edilmektedir.  

 

HEKİMBAŞI MUSTAFA BEHÇET EFENDİ’NİN RUHİYE RİSÂLESİ 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: 

ESER GERÇEKTEN BİR STÖRCK ÇEVİRİSİ Mİ 

Ahmet Acıduman, Gözde Acıduman
 

Osmanlı Devleti’nde, üçüncü hekimbaşılığı döneminde, 14 Mart 1827’de 

Tıbhâne-i Âmire’nin açılmasını sağlayan ve büyük bir kısmı tıp üzerine olmak 

üzere çeşitli eserler telif ve tercüme eden Mustafa Behçet Efendi (1774-1834), 

Türk tıp tarihinin en önemli ve öncü isimlerinden birisidir. Türk tıp tarihi 
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literatürü gözden geçirildiğinde Mustafa Behçet Efendi’nin hayatı ile telif ve 

tercüme ettiği eserlerini de kapsayan önemli çalışmaların yapıldığı ve 

yayımlandığı görülmektedir. Risâle-i Telkîh-i Bakarî [Çiçek Aşısı Risalesi], Vezâif-i 

Â‘zâ [Fizyoloji Tercümesi], Tertîb-i Eczâ, Kolera Risalesi, Frengi Risalesi, Buffon’un 

Histoire Naturelle’inin tercümesi [Târîh-i Tabî‘î], Hezâr Esrâr gibi eserlerinin yanı 

sıra bu çalışmanın da konusunu oluşturan Ruhiye Risalesi isimli bir eseri de 

bulunmaktadır.  

Ünver, Tıb Tarihi-I ve II inci Kısımlar (1943) adlı kitabında Mustafa Behçet 

Efendi’nin “Croûte de lait (Ruhye) hastalığı üzerine bir risale”si olduğundan 

bahsedip, bu eser hakkında başka bir bilgi vermemiştir.  Uzluk ise Türk 

Tıbbiyesinin 748. Yıldönümü Dolayısiyle Hekimbaşı Mustafa Behçet: Zâti, Eserleri 

Üstüne Bir Araştırma (1954?) adlı eserinde Ruhiye Risalesi’ni tanıtırken, Şânîzâde 

Mehmed Atâullah Efendi’ye atıfta bulunarak, Miyârü’l-Etibbâ adlı eserinin matbu 

nüshasının 198. sayfasının kenarında, adı geçen bu risalenin “Musannifi kitap 

yani Dr A Baron von Stoerck (1731-1803)”e ait olduğunu ve bu risalenin tercüme 

edildiğini bildirmiştir. Yine aynı yerde “İstanbul Üniversitesi kitaplığında süslü bir 

nüshası bulunan” risalenin içerisindeki ifadeden yola çıkarak, eserin “M Behçet’e 

ait olduğu”nun anlaşıldığını, eserin incelenen elyazmalarında “müellifinin isminin 

her iki nüshada Stuark şeklinde yazılmış” olduğunu bildirerek, bu durumun 

“müstensihe ait bir kusur” olabileceğini yazmıştır.  

Şehsuvaroğlu ve arkadaşlarının Türk Tıp Tarihi (1984) adlı eserlerinde Ruhiye 

Risalesi’ni Mustafa Behçet Efendi’nin eserleri arasında anmışlar, fakat eserin 

orijini ile ilgili bir bilgi vermemişlerdir. Kâhya “Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında 

Osmanlı İmparatorluğunda tıp eğitimi ve kalburüstü hekimlerimiz” başlıklı 

makalesinde (Erdem, 1985) Mustafa Behçet Efendi’nin Ruhiye Risâlesi’ni “Anton 

von Stoerck’ten yararlanarak kaleme” aldığını ve “burada söz konusu eseri[n] 

Abhaltung von der Drohung der Kinderblattern” olduğunu bildirmiştir. Yıldırım da 

benzer bir şekilde Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi için kaleme aldığı 

“Mustafa Behçet Efendi” başlıklı ansiklopedi maddesinde (1994) aynı bilgiyi 

tekrarlamıştır. Bu bildirinin hazırlanmasının amacı Ruhiye Risalesi üzerinde 

yapılan çalışmalar sonrasında adı geçen eserin orijinini açıklamaya yönelik olarak 

ulaşılan ilginç bulguların sunulması ve bu bilgilerin Türk tıp tarihi literatürüne 

kazandırılmasıdır.  
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BİR OSMANLI DOKTORUNUN ANILARINDA ADANA, TARSUS ve MERSİN: 

KENTSEL ÖZELLİKLERİ, SAĞLIK YAPILARI ve HASTALIKLAR 

Tuba Akar 

Doktor Şerafettin Mağmumi, 1860-1931 yılları arasında yaşamış, II. 

Abdülhamit’in baskıcı döneminde bir süre doktorluk yapmış birisidir. Siyasi 

kimliği sebebiyle Paris ve Kahire’de uzun yıllar yaşamış, böylece Osmanlı 

toprakları haricini de tanıma fırsatı bulmuştur. Doktor olarak görev yaptığı 

dönemde,  1890’lı yıllarda Osmanlı topraklarında baş gösteren büyük kolera 

salgını ile ilgili çalışmak üzere Anadolu ve Suriye kentlerinde bulunmuş ve 

buralara ilişkin tespitlerini iki kitap halinde kaleme almıştır. Birinci kitapta Bursa, 

Balıkesir ve İzmir bölgesine yapmış olduğu ziyaretleri, ikinci kitapta ise Mersin, 

Adana, Halep, Beyrut ve Şam’daki gözlemlerini aktarmıştır. Ziyaret etmiş olduğu 

bu kentlere ilişkin gözlemleri sadece kentlerin sıhhi durumlarını değil, aynı 

zamanda XIX. yüzyıl sonunda bu kentlerdeki sosyal ve kültürel durumu da ortaya 

koyması açısından önemli bir kaynaktır.  

Bu bildiri kapsamında Şerafettin Mağmumi’nin anılarına dayanarak XIX. yüzyıl 

sonunda Anadolu kentlerinin sıhhi durumları, sağlık yapıları ve baş gösteren 

hastalıklar genel olarak resmedilirken,  Adana, Tarsus ve Mersin kentleri ayrıntılı 

olarak değerlendirilecektir. Bu kentlere ilişkin Mağmumi’nin tespitleri başka anı 

yazıları, yazılı ve görsel kaynaklar ile karşılaştırılarak Çukurova bölgesinin sıhhi 

durumu, bu durumun ortaya çıktığı kentsel ortam, sağlıkla ilgili kurum ve binaları 

ve baş gösteren hastalıklar,  daha gerçekçi olarak ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

 

BEBEK BEZİNİN TARİHÇESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

Meltem Akbaş, Emine Akça, Ayşe Şenoğlu
 

Bebek bezine olan ihtiyaç insanlık tarihi kadar eskidir. Antik çağlarda bebek bezi 

olarak süt üzümü yaprağı, hayvan derileri ve diğer doğal kaynaklar, ipek otu 

yaprakları ve keçi postu, MÖ 800 ve 1000 yıllarında emiş gücü yüksek yosunlar, 

İnka medeniyetinde içi çimle doldurulmuş hayvan kürkleri,  Ortaçağ Avrupası’nda 

yün, çift katlı iç çamaşırları içine doldurulmuş talaş kullanılmıştır. Ayrıca Avrupa 

toplumunda her ekstremite çevresini sıkıca saran ve vücudun etrafına çapraz 

olarak bağlanan keten veya yün şeritlerden oluşan "kundaklama bandı" 
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kullanılmıştır. Sıcak tropikal iklimlerde ise bebekler çoğunlukla çıplak olarak 

yaşadıkları için bebek bezi kullanımına ihtiyaç duyulmamıştır. 

1800'lü yılların sonunda, Avrupa ve Kuzey Amerika'da bebek bezi olarak keten, 

pamuklu veya pazen bez, kare veya dikdörtgen şeklinde katlanmış ve emniyetli 

iğneler ile tutturularak kullanılmış ancak yaygın döküntü problemleri ortaya 

çıkmıştır. Daha sonraki yıllarda kullanılan geleneksel kumaş çocuk bezleri ise, 

bağlandıktan sonra genellikle üzerine giydirilen naylon külotla kullanılmıştır. 

Fakat naylonun nemi çok fazla hapsedip pişiğe neden olduğu tespit edilmiştir. 

1900’lü yılların başında kauçuktan sızdırmaz bebek bezi yapılmaya başlanmış 

ancak bu bezler çok rahatsız edici olduğu ve ağrı, kaşıntı ve deri döküntülerine 

neden olduğu için kısa süreli kullanılabilmiştir.  

Hugo Drangel tarafından 1944 yılında tek kullanımlık kağıttan bebek bezi için 

çalışmalar yapılmıştır. 1946 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Marion 

Donovan tarafından çeşitli bezlerle yapılan deneyler sonucunda paraşüt 

naylonundan yapılan sızdırmaz çocuk bezi külotu 1949'da satışa sunulmuştur. 

Sızdırmaz külotla birlikte tek kullanımlık kağıt çocuk bezi de geliştirilmiştir. 

Valerie Hunter Gordon 1947'de kullanılıp atılan ilk çocuk bezini bulmuştur. 

Mühendis Victor Mills 1956'da tek kullanımlık bebek bezini geliştirmiştir. 1960'lı 

yıllardan itibaren tek kullanımlık bebek bezi endüstrisi hızla gelişmiştir. 

Ülkemizde, 1980’li yıllarda başlangıçta ped tipi, kısa süre sonra kundak tipi çocuk 

bezi ve 1986 yılında ise tek kullanımlık bebek bezi üretilmeye-kullanılmaya 

başlanmış ve hızla yaygınlaşmıştır.  

 

BEBEK MONİTÖRLERİNİN TARİHÇESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

Meltem Akbaş, Şirin Çelikkanat, Emine Akça
 

Bebek monitörleri, bir odadan diğerine sesleri ve bazen de görüntüleri ileten 

araçlardır. Bunlar, geçmişten günümüze farklı isim, şekil ve teknolojik özelliklere 

sahip olmuşlardır. İlk bebek monitörü üretiminde kullanılan teknoloji 1920 

yıllarda popüler bir şekilde kullanılan radyo teknolojisine dayanmaktadır. Bebek 

monitörü bulma çalışmaları 1932 yılında gerçekleşen Lindbergh bebek kaçırma 

olayı sonrasında General Electric’in lideri Eugene F McDonald’ın yeni doğan kızını 

dinlemek için mühendislerinden bir yöntem geliştirmesini istemesi ile 

başlamıştır. Zenith tarafından bulunan,  Japon tasarımcı Isamu Noguchi 
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tarafından tasarlanan ve Radyo Nurse adı verilen bebek monitörleri 1937 yılında 

yayılmaya başlamıştır. Bebek monitörleri bebek beşiğine yerleştirilen ve verici 

olarak hizmet eden gardiyan kulağı ve alıcı olarak görev yapan ve insan 

görünümünde olan Radyo Nurse olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Bebek 

monitörünün verici kısmı bebek beşiğine, alıcı kısmı ebeveyn yatağının yanına 

veya başucuna yerleştirilerek bebeğin ses sinyallerinin evin elektrik kablolarıyla 

diğer odaya gönderilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.  Ancak bebek monitörleri, 

sinyaller diğer radyo sinyallerini de topladığı ve zamanına göre pahalı olduğu için 

çok etkili bir şekilde kullanılamamıştır. 1980’li yıllarda teknolojinin gelişmesin ile 

birlikte ilk bebek monitörlerine önce kablosuz telefon teknolojisi sonraki yıllarda 

ise bilgisayar ve video teknolojisi uygulanarak şu anda kullandığımız sesli-

görüntülü modern bebek monitörleri üretilmeye başlanmış ve bebek telsizleri 

adı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Bildiride bebek monitörlerine ilişkin notlar 

görsel materyallerle desteklenerek verilecektir. 

 

EMZİK KULLANIMININ TARİHÇESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

Meltem Akbaş,
 
Meryem Türkan Erer

 

Emzik, süt çocuklarını sakinleştirmek ya da oyalamak için ağızlarına verilen 

kauçuk memelerdir. Emzik kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Emzik 

günümüzde kullanılan şeklini alıncaya kadar şekli ve üretiminde kullanılan 

maddeler açısından önemli değişim göstermiştir. Tarihte emzik kullanımının tam 

olarak ne zaman başladığı bilinmemekle birlikte Neolitik Çağ'dan beri 

kullanıldığına dair kanıtlar bulunmaktadır. İlk önceleri, emzik niyeti ile keten 

parçası içine şeker ve bal ile karıştırılmış ekmek veya hayvan yağı koyularak 

hazırlanan küçük toplar kullanıldığına inanılmaktadır. Bazen bu topların 

bebeklerin diş çıkarma ağrısını hafifletmek ve uykuya dalmalarına yardım etmek 

için brendi veya viskiye batırılarak kullanıldıklarına da inanılmaktadır. Binlerce yıl 

önce Mısır'da bebekleri sakinleştirmek için içi balla doldurulmuş kilden küçük 

figürler kullanıldığı bilinmektedir. Bu figürlerin günümüzde kullanılan emzik ve 

biberonların atası oldukları kabul edilmektedir.  

1600'lü yıllarda ebeveynler çocukları için emzikler şeklinde beyaz şeker çubukları 

kullanmışlardır.  XVIII. yüzyılda halk çocukları sakin tutmak için ahşap veya kemik 

kullanırken, zenginler “mercanlar” diye adlandırılan özel emzikler 

kullanmışlardır. Bunlar cilalı mercan, fildişi veya inciden yapılmış altın veya 
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gümüş saplı emziklerdir. Bu emziklerin sapında çocuğu eğlendirmek ve ayrıca 

kötü ruhları uzak tutmak için çanların takılı olduğu kısım ile düdük ve çıngırak 

kısımları bulunmaktadır.  

Bugün bildiğimiz emzikler 1990’lı yıllarda kullanılmaya başlamıştır. XIX. yüzyılın 

sert kauçuklu diş çıkarma halkalarından esinlenilerek, Christian Meinecke'nin 

"bebek sakinleştirici" için sunduğu bir patent, çocuklara emzirme ve çiğneme 

seçeneklerini veren kauçuk emzik, yuvarlak bir koruma ve sert bir plastik 

tutamak içermektedir. Wilhelm Balters ve Adolf Müller 1949 yılında ilk doğal ve 

çene yapısına uyumlu emziği üretmişlerdir. Zaman içerisinde standardize bir 

görünüme sahip olmaya başlayan emzik, günümüzde kullanılmakta olan formuna 

ulaşmıştır. Bildiride emziğe ilişkin notlar görsel materyal ile desteklenerek 

verilecektir. 

 

FETOSKOP: EBENİN GÖZÜ KULAĞI 

Meltem Akbaş, Emel Tırkaz, Emine Akça 

Pinard horn steteskopu olarak adlandırılan fetoskop gebelik sırasında fetüsün 

kalp hızını dinlemek için kullanılan bir araçtır. Fetoskop, Adolphe Pinard 

tarafından fetusları izlemek için 1895 yılında yaratılan bir buluştur. Fetoskop 

ahşap veya metalden yapılmıştır. Yaklaşık 20 cm uzunluğunda olan fetoskop sesi 

yükselterek bir kulak kepçesine benzer şekilde işlev görmektedir. Fetoskopun 

geniş ağzı gebe kadının karnına, düz ucu ise ebenin kulağına yerleştirilerek anne 

karnındaki bebeğin kalp atış hızı dinlenmektedir. Pinard’ın bu buluşu ile fetal 

sağlığın daha yakından izlenmesi sağlanmıştır. 

Fetoskop, özellikle ebeler, doktorlar ve hemşireler tarafından kullanılmıştır ve 

kullanılmaya devam edilmektedir. Hala günümüzde sık kullanılan Doppler ve 

ultrasonografi cihazına alternatif olarak düşünülmektedir. Pinard boynuzunu 

kullanan bir ebenin “Sık sık fetoskop ile fetüsün kalp atış hızını dinleriz, fakat 

kadın hassassa ve fetoskop’un karnına yerleştirilmesinden rahatsızsa, o zaman 

Doppler kullanırız. Ancak Doppler çok fazla gürültüyle çalışır; kafa karıştırıcı olur. 

Fetoskop ile fetüsün kalp sesleri daha iyi dinlenir” şeklindeki ifadeleri 

fetoskop’un fetusun izlenmesindeki önemini vurgulamaktadır. 

Fetoskop fetusun pozisyonunu belirlemek için de kullanılmıştır. Bu amaçla bir 

Doppler cihazından daha kesin sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bir fetusun kalp 
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atışını ve pozisyonunu izlemek, fetal sağlığın önemli bir göstergesidir. Bildiride 

fetoskopa ilişkin notlar görsel materyal ile desteklenerek verilecektir. 

 

ÇOCUK KOLTUKLARININ KULLANIMININ TARİHÇESİ 

Meltem Akbaş, Emel Tırkaz, Şule Gökyıldız Sürücü 

Otomobilin icadından sonraki ilk yıllarda çocuk koltukları çocuğun güvenliğini 

sağlamaktan çok arabada tutulmasını sağlamak için kullanılmıştır. İlk çocuk 

koltukları yolcu koltuğundaki baş desteğine ip ile asılmış bez çuvallar şeklindeydi. 

Daha sonra 1933'te arabanın arka koltuğuna, 1940'lı yıllarda ise arabanın ön 

koltuğuna yerleştirilen modeller kullanılmıştır. Çocuklar için ilk gerçek güvenli 

koltuk İngiltere'de Jean Ames, tarafından 1962'de icat edilmiştir. Aynı tarihte, 

Leonard Rivkin, Çocuklar için Strolee Ulusal Güvenli Araç Koltuğu'nu (Strolee 

National Safety Car Seat for Children) icat etmiştir. Günümüzdeki daha çok 

çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan çocuk koltuklarına en yakın 

olanı 1968’de Ford Motor Company ve daha sonra General Motors tarafından 

üretilen çocuk koltuklardır. Bugün herhangi bir kaza anında çocukların 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik üretilen ve arka koltuğa tutturulan çocuk 

koltukları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

 

OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ 

KULLANIMININ TARİHÇESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

Emine Akça, Şule Gökyıldız Sürücü, Meltem Akbaş 

Ultrasonografi, iletme sistemi kullanılarak ses dalgalarının incelenecek dokuya 

yansıması sonucu yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Obstetrik ultrasonografi; 

fetüsün sağlığını ve anatomisini değerlendirmek, genetik ve doğumsal sorunlarını 

saptamak amacıyla yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanıldığı önemli bir tanısal 

araçtır. İlk olarak doğum öncesi dönemde röntgen ışınlarının rutin olarak 

kullanımı 1935 yılında önerilmiştir. Ultrasonografinin obstetri alanında ilk olarak 

kullanımı ise İskoçyalı doğum uzmanı Ian Donald tarafından 1955 yılında 

gerçekleşmiştir. Bu dönemde ultrasonografi malformasyonların tanılanması 

amacıyla kullanılmamıştır. Ancak 1978 yılında nitelikli bir obstetrik bakım için 

tanısal ultrasonografinin kullanılması önerilmiştir. 1980 yılında ise 
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ultrasonografinin tüm gebeliklerin taranmasında kullanılabileceği ve doğum 

öncesi bakımın ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

Günümüzde ultrasonografi muayenesi gebelik hakkında değerli bilgiler verirken 

bazı özel durumların tanısının erken dönemde konması bakımından oldukça 

önemlidir. Ultrasonografi sayesinde birçok anomali ve sendromun antenatal 

dönemde tanısı konulabilmektedir.  Ayrıca ultrasonografi uygulaması ile gebelik 

haftası, fetüs sayısı, plasentanın gelişimi,  konumu ve amniyon sıvısının miktarı 

gebelik boyunca değerlendirilebilmektedir. 

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğundan doğum öncesi dönemde yapılan 

ultrasonografi muayenesi ailenin doğru bilgilendirilmesi açısından oldukça önem 

arz etmektedir. Özetle ultrasonografinin obstetri alanında kullanımı 1950’li 

yıllarda başlamış olsa da malformasyonların tanılanması amacıyla 

ultrasonografinin kullanımı 1970’li yıllara dayanmaktadır. 

 

DOĞUM ÖNCESİ, DOĞUM ve DOĞUM SONU DÖNEM 

EVDE BAKIM HİZMETLERİ ve TARİHÇESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

Emine Akça, Şule Gökyıldız Sürücü, Ayşe Şenoğlu 

Evde bakım hizmetleri ile sağlıklı bir gebelik, doğum ve doğum sonu bakım 

sağlanabilmektedir. Değişik ülkelerin bu konuda geliştirdikleri politikalar 

birbirlerinden farklılık göstermektedir. Kimi ülkelerde evde bakım hizmetlerine 

yönelik servisler bu hizmeti verirken, kimilerinde ise bağımsız ebeler veya 

hastanelere bağlı sağlık personeli bu görevi sürdürmektedir. İyi bir evde bakım 

hizmeti ile anne ve bebek sağlığı olumlu yönde etkilenmekte, annelerin 

beslenme, aile planlaması, diyet, yenidoğan bakımı, emzirme ve doğum süreci ile 

ilgili birçok konuda bilgi düzeyinin artırılması çalışmaları hızla devam etmektedir. 

Dünyada evde bakım hizmetlerine yönelik ilk uygulamalar milattan önce ortaya 

çıkmıştır. Türklerin evde bakım uygulamalarını kullanımlarının ise İslamiyet 

öncesi döneme dayandığı düşünülmektedir. Evde bakım hizmetlerinin 

uygulanması kurumsal anlamda 1700'lerin sonunda başlamıştır. 1800'lü yıllarda 

hemşireler-ebeler kadınlara doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönem 

bakımına ilişkin bilgilendirmeler yapmışlardır. Doğum sürecine ilişkin ev 

ziyaretlerine duyulan ilgi 1970 yılında riskli doğum eylemindeki başarıda tıbbi 

müdahalelerin yetersiz kalması sonucu artmıştır. Türkiye’de evde bakım 
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hizmetleri 2005 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri 

Sunumu Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda yürütülmektedir. Ayrıca 

ülkemizde 2010 yılında yürürlüğe konan yönerge ile sunulan evde sağlık 

hizmetlerinin uygulama usul ve esasları standartlaştırılmıştır. Ancak gebelik, 

doğum ve doğum sonu dönemi ev ziyaretlerine ilişkin yeterli tanımlama 

bulunmamaktadır.   

Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemin yönetimine ilişkin evde bakım 

hizmetlerinin sunumu anne ve bebek sağlığını olumlu yönde etkilemekte, 

sağlığın korunması ve gelişmesine katkı sağlamakta ve hastanede kalış süresini 

kısaltarak sağlık harcamalarını önemli ölçüde azaltmaktadır. Öte yandan evde 

bakım hizmetlerinin gebelik, doğum ve doğum sonu döneme ilişkin kanıta dayalı 

veriler ve bilimsel temellere dayandırılarak standardize edilmesi gerekmektedir. 

Bu doğrultuda ülkemizde daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

BİR KURUMSAL SÜREKSİZLİK ÖRNEĞİ: 

ADANA’DA TAŞKÖPRÜ’NÜN SOL YAKASINDAKİ HASTANE 

Cemil Akdöner, Selim Kadıoğlu 

Üretici kurumlar mensupları ve müşterileri, adları ve yerleri, yapıları ve işlevleri, 

koşulları ve olanakları, kuralları ve sorunları gibi değişik niteliklere sahiptir ve 

varlıklarını uzun soluklu sürdürebilmeleri durumunda başta bünyelerinde görev 

yapan ve üretimlerinden yararlanan kişiler olmak üzere tüm bu niteliklerin 

büyük-küçük değişiklikler geçirmesi kaçınılmazdır. “Kurumsal süreksizlik” ilk 

izlenim olarak güncel bir kavram olan “kurumsal süreklilik”in zıddı gibi 

görünmekle birlikte bu sunuş bağlamında öyle bir anlam yüküyle kullanılmış 

olmayıp anılan değişikliklerin fazla sayıda ve büyük ölçekli oluşunu ifade 

etmektedir. 

Adana’da Seyhan nehri üzerindeki tarihi Taşköprü’nün yanında, suyun akış 

yönüne göre sol yakada, 1890’larda kolera salgınıyla mücadele kapsamında 

kurulan geçici hastane, kısa bir süre sonra kalıcı hale getirilmiş ve müteaddit 

nitelik ve ad değişikleri geçirerek, farklı boyutta inşaat faaliyetlerine konu olarak 

2010’lara kadar varlığını sürdürmüştür. Son adıyla Adana Devlet Hastanesi halen 

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin taşınıp boşalttığı binalarda 

hizmet vermeye devam etmekte, eski binalarının ise yıkımı tamamlanmış olup 
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boş arsasının yeni bir hastane inşa edilmesi için mi başka bir amaçla mı 

kullanılacağı hususu belirsizliğini korumaktadır. 

Bildirimiz çerçevesinde Adana’da Taşköprü’nün sol yakasında bir hastanenin var 

olduğu dönemin safhaları hakkında bilgi aktarılacak ve tarih çalışmaları açısından 

bir sorun ve tarih metodolojisi açısından işlevsel bir kavram olduğu düşünülen 

kurumsal süreksizlik Adana hastaneler tarihçesi üzerinden tartışmaya açılacaktır.     

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADAR GELEN BİR İNANIŞ: 

CİN ÇARPMASI ve SAĞALTIM 

Sultan Alan 

Halk arasında “cin çarpması” olarak adlandırılan rahatsızlıklar bilinenin aksine 

oldukça yaygındır. “Cin çarpması”na uğrayan kişilerin tedavileri “cinci hoca” 

olarak adlandırılan kişiler tarafından yapılmaktadır. Hastalanan kişilerin 

davranışlarında normalden sapmalar olmakta, bu durum hem kişiyi hem de 

çevresini rahatsız etmektedir. Bu kişilerin rahatsızlık belirtileri; gerçekte olmayan 

sesleri duymak, karşılarında birisi varmış gibi konuşmak, bağırıp çağırmak, küfür 

etmek, saldırganlık göstermek gibi normalde uzak durdukları davranışları 

yapmaları şeklinde görülmektedir.  

Gerçekte psikiyatrik rahatsızlıkları olan bu hastaların doktor yerine hocaya 

götürülerek iyileşmesi beklenmektedir. Hocaya götürülen bu hastaların 

bazılarında “inanç” ve “güven duyma” nedeni ile geçici bir iyileşme gözlenmekte, 

bir süre normal yaşamlarına sıkıntısız bir şekilde devam edebilmeleri mümkün 

olmaktadır.  

Bu çalışma ilk ve ortaokul yıllarımda cinci Hüseyin Hoca’nın hastaları 

iyileştirmesinin tanıklığını sizlerle paylaşmak ve konuyu değerlendirmek amacıyla 

yapılmıştır. 

 

“TÜRK ETNOBOTANİK BİBLİYOGRAFYASI” HAKKINDA 

Kerim Alpınar, Büşra Kulaksız, Bülent Olcay 

Türkiye biyoçeşitlilik yönünden zengin bir ülkedir ve bu zenginlikte bitki 

taksonları önemli bir yere sahiptir. Bugünkü bilgilerimize göre ülkemizde 

aralarında endemiklerin de bulunduğu 12.000 civarında farklı bitki doğal yayılış 
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göstermektedir. Diğer taraftan Anadolu topraklarında  12.000 yıl kadar 

öncesinden bu yana kullanılmakta olan yabani bitkilerin varlığı bilinmektedir. 

Sürdürülen floristik ve etnobotanik araştırmalar, her geçen gün ülkemizdeki bitki 

taksonlarının sayısını arttırırken etnobotanik kültürün zenginliğini de bir kez daha 

ortaya koymaktadır.  Kullanılan bitkilerle ilgili olarak geçmişten günümüze ulaşan 

kullanım bilgileri araştırıcıların her zaman ilgisini çekmiştir.  Sürdürülen 

araştırmalar yardımıyla hem etnobotanik kültüre temel teşkil eden folklorik 

bilgileri kalıcı hale getirilip unutulmaları engellenmekte hem de yapılan 

değerlendirme sonuçlarından, çok değerli bilimsel bilgilere ulaşmamızı 

sağlayacak ipuçları elde edilmektedir. Bu doğrultuda araştırmacılar geleneksel 

olarak kullanılan bitkilerle ilgili yazılı hale geçmemiş söz konusu bilgileri 

kaydederek etnobotanik kültürü korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için 

çaba sarf etmektedirler. Etnobotanik verilerin ayrıntılı bir şekilde 

değerlendirilebilmesi bu verilerin yer aldığı yayınların bir araya getirilmesine 

bağlıdır. Bu amaç doğrultusunda ilk iş olarak ülkemizde harf devriminin 

gerçekleştirildiği 1928'de başlayan folklorik araştırmalardan 2016 yılına kadar 

olan dönemi kapsayan etnobotanik kapsamlı yayınların künye bilgilerinin yer 

aldığı  “Türk Etnobotanik Bibliyografyası” hazırlanmıştır. Böyle bir bibliyografya 

gerekli olan etnobotanik arşivin hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Bildiride, söz 

konusu bibliyografyanın hazırlanma süreci, sağladığı yarar ve çeşitli açılardan 

yapılan değerlendirmelere yer verilecektir.   

 

İNSAN SAĞLIĞINDA FİTOÖSTROJENLERİN ÖNEMİ 

Ş Efsun Antmen, Oya Ögenler 

Son yıllarda tedavide veya korunma amacıyla fitoöstrojenlerden sağlık alanında 

sıkça söz edildiği dikkati çekmektedir. Bu çalışmanın amacı yararlı olacağı 

düşünülerek kullanımı tavsiye edilen fitoöstrojenlerin insan sağlığı üzerinde 

etkileriyle ilgili literatür bilgisini paylaşmak ve bu konudaki farkındalığı 

arttırmaktır.  

Fitoösterojenler bitkisel kaynaklı olan polifenolik nonsteroidal bileşiklerdir. 

Ayrıca memelilerde yapısal veya fonksiyonel olarak bulunabilmekte ve 

östrojenler gibi davranabilmektedirler. Çalışmalar sonucunda 350 bitki türünde 

östrojenik aktivite olduğu ileri sürülmektedir. Fitoöstrojenin insan vücuduna 
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alımı fitoöstrojen özelliğe sahip bitkinin veya bu bitki ile beslenen hayvandan 

elde edilen ürünün tüketilmesiyle gerçekleşebilir.  

Menopoz, meme kanseri, kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz, obesite, 

diabet ve özellikle kadınları ilgilendiren birçok hastalıkta diyetlerle östrojen 

alınması tartışmalıdır. Literatürde hormona bağlı kanserlerin kontrol ve 

önlenmesinde fitoöstrojenlerin rol oynadığından söz edilmektedir. Ancak 

literatürdeki çalışmalara göre östrojen gibi hareket eden fitoöstrojenlerin, 

bireyin östrojen seviyesi düşük ise östrojenik,  yüksek ise antiöstrojenik 

aktiviteye sahip olduğu saptanmıştır. Meme kanserine koruyucu olduğu ileri 

sürülen fitoöstrojenin menapoz sonrasında ise meme kanserini tetikleyen özelliği 

olduğu düşünülmektedir. Fitoöstrojenlerin birbirinden farklı olan bu özellikleri; 

neden sonuç ilişkisine odaklanmayan uygulayıcılar tarafından zarar verme 

potansiyeli taşımaktadır.  

Sonuç olarak kanser dahil birçok hastalıkta koruma veya tedavi etme amacıyla 

direkt ya da indirekt yolla alınabilen fitoöstrojenlerin insan sağlığına zararlı 

etkilerinin olabileceği göz ardı edilmemelidir.  

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DAKİ GELENEKSEL İÇECEKLERİN 

SAĞLIK ve KÜLTÜR AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Miray Arslan, Sevgi Şar, Nilay Tarhan 

Farklı coğrafya ve iklim özelliklerine sahip olan Anadolu pek çok farklı topluluğa 

ev sahipliği yapmıştır. Bu toplulukların birbirleriyle olan etkileşimleri Anadolu 

kültürünün zenginleşmesinde büyük rol oynamıştır. Anadolu mutfak kültürü 

denildiğinde bölgeler arasında farklılıklar gösteren pek çok farklı yemek çeşidi, 

pişirme yöntemi ve malzeme akla gelmektedir. Mutfak kültürünün diğer bir 

parçasını ise geleneksel içeceklerin oluşturduğu görülmektedir. Kendine has 

mutfak kültürüyle ün kazanmış olan Güneydoğu Anadolu bölgesinde geleneksel 

içecekler de oldukça dikkat çekmektedir. Geleneksel içeceklerin hazırlanması ve 

tüketilmesi sadece mutfak kültürünün bir parçası olarak değil aynı zamanda 

toplumsal ve kültürel etkinliklerin de vazgeçilmez birer unsurları olarak 

nitelendirilmektedir. Farklı özellik ve içeriklere sahip olan bu geleneksel 

içecekler, yemek öncesinde veya Sonrasında, sıcak ya da soğuk olarak 

tüketilebilmektedir. Genel olarak Anadolu içecek kültürünün en bilinen öğesi 
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olan kahve kültürü de bu bölgede farklı malzemeler ile hazırlandığı için ayrıcalıklı 

bir yere sahiptir. Günümüzde hala yerel kalabilmiş ve geleneksel özellikleri olan 

mirra ve menengiç kahvesi bu yörenin ünlü içecekleri arasında yer almaktadır. 

Yerel otların kullanıldığı şerbetler ve çaylar ise yörenin mutfak kültürüne özgü 

diğer içeceklerdendir. Gaziantep yöresinde özellikle yaz aylarında, önemli 

günlerde ve Ramazan ayında tüketilen meyankökü şerbeti bu grubun önemli bir 

temsilcisidir. Benzer şekilde soğuk olarak tüketilen Çukurova’ya özgü bir içecek 

olan şalgam suyu da oldukça yaygın kullanıma sahiptir. Mutfak kültüründe 

önemli olan bu geleneksel içeceklerin sağlık kültüründe de önemli bir yere sahip 

oldukları görülmektedir. Örneğin mırranın konsantrasyon bozukluklarında, 

menengiç kahvesinin nefes darlığında, meyankökü şerbetinin ve şalgam suyunun 

ise sindirim sistemi rahatsızlıklarında olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. 

Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yemek ve mutfak kültüründe 

geleneksel içecekler arasında en dikkat çeken örnekler olan mirra, menengiç 

kahvesi, meyankökü şerbeti ve şalgam suyunun gerek sağlık gerekse halk 

kültüründeki yeri incelenecek ve konu çeşitli yönleriyle tartışılacaktır.  

 

İSTANBUL’UN PİNEL’İ: DOKTOR LUİGİ MONGERİ (1815-1882) 

ve OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN PSİKİYATRİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 

Fatih Artvinli 

Modern psikiyatrinin Batı dünyasında bir disiplin olarak ortaya çıkışı ve bir tıbbi 

uzmanlık dalı olarak gelişmesi XVIII. yüzyıl sonu ile XIX. yüzyıl başlarındadır. 

Osmanlı Devleti’nde ise modern psikiyatrinin ortaya çıkışı Tanzimat 

Dönemi’ndedir. Osmanlı Devleti’nin merkezi ve en önemli bimarhanesi olan 

Süleymaniye Bimarhanesi’nde 1840’lı yıllardan itibaren küçük çaplı tamiratlar 

yapılmış, kadın hastalar için ayrı bir bölüm açılmış, İstanbul’un farklı yerlerindeki 

akıl hastaları buraya taşınmış fakat yönetim ve işlev açısından bir mahbes 

şeklinde çalışmaya devam etmiştir. Bimarhanede daha köklü değişim ise İtalyan 

hekim Dr Luigi [Louis] Mongeri’nin 1856 yılında başhekim olarak atanması ile 

başlamıştır. Mongeri’nin Süleymaniye Bimarhanesi’nde gerçekleştirdiği en 

önemli reform, dönemin Avrupa tımarhanelerinde olduğu gibi delileri “zincirden 

kurtarmak”tır. Bimarhanedeki zincir uygulamasını kaldırdığı için Mongeri, ünlü 

Fransız pskiyatr Philippe Pinel’e benzetilerek, İstanbul’un Pinel’i  olarak 

anılmıştır. Bu sunumun amacı, Mongeri’nin kapsamlı biyografisini incelemek ve 
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yaşam öyküsü etrafında Osmanlı Devleti’nde modern psikiyatrinin doğuşu ve 

gelişimini ele almaktır. 

 

ÜREME SAĞLIĞINA YÖNELİK TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI 

Burcu Avcıbay Vurgeç, Cemile Onat Köroğlu, 

Melike Öztürk, Şule Gökyıldız Sürücü 

Günümüzde giderek yaygınlaşan tamamlayıcı tıp uygulamalarının tercih edilme 

sebepleri arasında medikal çözümlerden fayda alınamadığı durumlarda 

kullanımı, ilaçların kökeninin de bitkiler olduğu inancı ve sağlığı korumada 

yalnızca fiziksel iyilik hali değil duygusal, ruhsal ve spiritüel ihtiyaçların da 

karşılanmasına gerek duyulduğu görüşleri ön plana çıkmaktadır. Üreme sağlığı 

kadının yaşam evreleri arasında önemli bir yere sahiptir. Birçok kadın özellikle 

fertil olma konusunda bu dönemde sorunlar yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı 

tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının üreme çağı sorunlarında 

kullanımını değerlendirmektir.  

Üreme sistemi sorunlarında sıkça kullanılan tamamlayıcı tıp yöntemleri 

homeopatik uygulamalar, akupunktur, akupress, yoga, grup terapileri, bitkisel 

yaklaşımlar, biyoenerji uygulamaları ve masajdır. 

Akupunktur, ovum stimülasyonu, embriyonun yeri ve kardiyovasküler sistem 

üzerine etki ederek çalışır. Embriyo transferinden önce ya da sonra şeklinde 

uygulama farklılıkları vardır. Rahatlatıcı etkileri kadar siklus düzenleyici olarak da 

kullanılmaktadırlar. Refsekloji ile stres, korku, üzüntü gibi etkenleri azaltması 

yönünde etkili olabileceği düşüncesi fertilite bakımından kullanımını 

sağlamaktadır. Aromaterapi ile bitki özlerinden alınan yağların banyo suyuna ya 

da masaj ile vücuda uygulanması rahatlatıcı etkisinden dolayı kullanılan bir 

yöntemdir. Masaj ise pelvik organların pozisyonu gibi durumlar için kullanılan bir 

yöntemdir. Abdomenden ya da pelvik bölgeden uygulanabilir. Mestruel siklus 

dışında kalan zamanlarda düzenli olarak yapılan pelvik masajın uterus pozisyon 

sorunlarında % 30 gibi bir başarıdan söz edilmektedir. Biyoenerji uygulamalarının 

doğal vücut enerjisini açığa çıkarma ve etkin şekilde kullanmanın kan dolaşımı, 

stres, rahatlama ve esneklik gibi konularda olumlu etkisi olduğu belirtilmektedir.  

Üreme sistemi sorunlarına çağdaş bilimsel tıbbın sunduğu faydalı çözümler 

olmakla birlikte, çözüm alınamayan durumlar için tamamlayıcı tıptan da 
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yararlanılmaktadır. Ancak bu uygulamalar hakkında yapılan çalışmaların yetersiz 

ve etkinlikleri tartışmaya açık bulunmakta, yararlarının genel olarak stres 

yönetimi üzerinden gerçekleştiği düşünülmektedir. 

 

GEBELİK, DOĞUM ve YENİDOĞANA YÖNELİK 

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DERLEDİĞİ 

GELENEKSEL UYGULAMALAR 

Rahime Aydın Er, Aslıhan Akpınar
 

Toplumlarda geçiş dönemleri önemli olup doğum, evlilik ve ölüm gibi 

dönüşümler geleneksel kültürün ana bölümlerinden birini oluşturan âdetler, 

gelenekler ve törenlerle sarmalanmıştır. Bu âdetler, gelenekler ve törenler 

arasında doğum ve dolayısıyla gebelikle bağlantılı olanlar ebelik uygulamaları 

açısından da önem taşır. Çünkü geleneksel uygulamalar öncelikle gebe ve 

yenidoğanın sağlığını etkileyebilir. İkinci olarak ebe için gebenin/annenin ve 

yakınlarının gebelik ve doğum sürecine ilişkin değerleri önemlidir. Kocaeli 

Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü’nde yürütülen Ebelik 

Tarihi ve Felsefesi dersinde öğrenciler gebelik ve doğuma ilişkin geleneksel 

uygulamaların farkında olmaları amacıyla 2011-2012 eğitim yılından itibaren bir 

ödev yapmaktadırlar. Ödev kapsamında her öğrencinin aile büyükleri ile sözlü 

görüşme yaparak bulundukları bölgede gebelik ve doğum sürecine ilişkin ve 

yenidoğana yönelik uygulamalar hakkında bilgi toplaması istenmektedir. Bu 

çalışmanın amacı öğrencilerden toplanan ödevleri geriye dönük inceleyerek 

aktarılan geleneksel uygulamaları ebelik eğitimine etkileri açısından 

değerlendirmektir. 2011-2012 eğitim yılından itibaren toplanan 95 ödevden 85’i 

değerlendirildi. Öğrencilerin aktarımları gebelik dönemi, doğum süreci ve doğum 

sonrasında yapılan uygulamalar ile yenidoğana yönelik uygulamalar şeklinde dört 

ana başlıkta sınıflandırıldı. Gebelik dönemindeki uygulamalar arasında 

amaçlarına göre “bebeğin cinsiyetini belirlemeye” ve “yapıldığında ya da 

yapılmadığında çocuğun nasıl bir kişiliğe veya fiziksel özelliğe sahip olacağına” 

ilişkin uygulamaların ağırlık kazandığı görüldü. Doğum sürecindeki uygulamalar 

arasında “doğumu kolaylaştırmak” ve “müjdelemek” amacıyla anne ve bebeğe 

yapılan uygulamalar öne çıktı. Yenidoğan ve lohusaya yönelik uygulamalarda 

“nazarı ve albasması/kırkbasmasını önlemek” amacıyla yapılan uygulamalar ilk 

sıradaydı. Az sayıda da olsa gebe kalmak için yapılan uygulamalar da vardı. 
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Öğrencilerin bildirdiği uygulamaların çoğunluğunun anne ve bebeğe temas 

gerektirmeyen batıl inançlar olduğu, albasması, kırklama gibi şaman inanç ve 

törenlerinin yaygın olduğu görülmüştür.  

 

İLK ÇOCUK HEKİMLERİMİZDEN DOKTOR ALİ ŞÜKRÜ ŞAVLI’NIN 

SÜT ÇOCUKLARI İSHALLERİNİN TEDAVİSİNDE 

KEÇİBOYNUZUNU (HARNUP) KULLANMASI 

İbrahim Başağaoğlu 

Dr Ali Şükrü Şavlı, 1892 yılında Sinop'un şirin bir ilçesi olan Gerze'de dünyaya 

gelmiştir. İlköğrenimine Gerze'de başlayan Ali Şükrü Şavlı orta öğrenimini 

Sinop'ta lise eğitimini de Kastamonu'da tamamladıktan sonra 1914 yılında 

İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 

Mezuniyet sonrası Darülaceze Çocuk Yuvası doktorluğuna tayin edilen Şavlı, kısa 

bir müddet sonra Birinci Dünya Savaşı’na tabip yüzbaşı olarak katılmıştır. Dört 

buçuk yıl Çanakkale ve diğer cephelerde görev almıştır. 

1921 yılında Almanya'ya giderek Berlin Üniversitesi Çocuk Kliniği'nde üç yıl çocuk 

hastalıkları konusunda ihtisas yapıp uzmanlık belgesi almıştır. Almanca,  

Fransızca ve İngilizce bilen Dr Ali Şükrü Şavlı, Türkiye'ye döndükten sonra tekrar 

Darülaceze Çocuk Yuvası’nda çalışmaya başlamıştır.  

O dönemde yurdumuzda çocuk hekimliği dalı henüz yeni yeni kurulmaktadır. 

İhtisas kanunu yeni çıkarılmıştır. Bütün yurtta çocuk hekimliğiyle uğraşan, 

kendini yetiştirmiş hekimlerin sayısı on beşi bulmamaktadır.  

1926'da Haseki Hastanesi Çocuk Mütehassıslığına tayin olunan Dr Ali Şükrü Şavlı, 

1926'dan emekliye sevk edildiği 1948 yılına kadar bu hastanede hizmet vermiştir. 

Bu çalışmada, süt çocukları ishallerinin sıklıkla görüldüğü bir dönemde Dr Ali 

Şükrü Şavlı’nın gerek kurucusu olduğu çocuk kliniğinde gerekse 

muayenehanesinde takip ettiği muhtelif ishalli 204 çocuğu, çocuk hekimi olarak 

ilk kez harnup ile tedavi etmesi, harnubun çok iyi bir antidiyareik olduğunu 

belirtmesi ve memnuniyet verici sonuçlarını 21–23 Ekim 1946 yılında Ankara’da 

yapılan IX. Milli Türk Tıp Kongresinde meslektaşlarıyla paylaşması ele alınacaktır.  
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİNE KISA BİR BAKIŞ 

Alper Bulut, Mehmet Çetin 

Askeri tababetin tarihi bugüne kadar ortaya çıkarılabildiği kadarıyla MÖ XII. 

yüzyıla kadar dayanmaktadır. Buluntuların tarihi bu olmasına rağmen güçlü bir 

ordunun en önemli lojistik desteği olan sağlık desteğinin asker ve savaşlar kadar 

eskiye uzandığı düşünülmelidir. Askeri sağlık hizmetleri savaş yaralanmalarının 

tedavisinden çok, koruyucu hekimlik uygulamaları için önemlidir. 

Bu çalışmada askeri sağlık hizmetlerinin; Büyük Selçuklu İmparatorluğu’ndan 

itibaren günümüze kadar gelişimi incelenecektir. 

Türklerde bilinen ilk askeri sağlık hizmeti, Melikşah zamanında kurulmuş olan ve 

40 deve ile taşınarak orduyu takip eden seyyar hastanedir. Osmanlının ilk 

dönemlerinde ordunun sağlık desteği, “Esnafat-ı Askeriye” denilen, yardımcı 

hizmet bölüklerince yürütülmüştür. Yıldırım Beyazıd tarafından 1399’da Bursa’da 

yaptırılan Darüşşifa’dan orduya tabip yetiştirmek amacı ile yararlanılmış, II. 

Beyazıd zamanında hekimbaşılık makamı oluşturulmuştur. Kanuni döneminde de 

yeniçeriler için maaşlı cerrah ve hekimler ile sağlık hizmeti sunulmuştur.  

Savaşlarda ateşli silahların kullanılmaya başlanmasıyla askeri sağlık hizmetlerinde 

de bir değişim ihtiyacı baş göstermiş, diğer taraftan savaş tesiri dışında salgın 

hastalıklar nedeniyle oluşan kayıpların önüne geçilebilmesi amacıyla II. Mahmut 

tarafından yapılan ordu reformu ile birlikte öncelikle ordu ihtiyacının 

karşılanabilmesi için 14 Mart 1827’de Tıphane-i Amire adıyla modern tıp 

eğitimini verecek bir okul açılmıştır. 

Daha sonra da açılan tıp okullarına rağmen askeri sağlık hizmetlerinde istenen 

düzeye ulaşılamamıştır. Avrupa ordularında XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

kullanılmaya başlanılan asepsi ve antisepsi tekniklerinin Osmanlıya geç gelmesi 

ve askeri sağlık hizmetlerinin yetersizliği Birinci Dünya Savaşı’nda da kendini 

göstermiş, savaşta yaralanan sayısı 544.234, yaralanma nedeniyle hayatını 

kaybeden sayısı 20.521 iken, bulaşıcı hastalık nedeniyle hastaneye yatırılan sayısı 

3.155.138, hayatını kaybeden sayısı 387.939’dur.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı ile sağlık hizmetlerinde iyileştirme çalışmaları 

başlamış, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapacak asker hekimler zamanın 

şartlarına göre en iyi eğitim ile yetiştirilmiştir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2016 

yılına kadar ordumuzun hekim ve diğer sağlık personeli ihtiyacını karşılamış fakat 
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100 yaşını geçmiş bu köklü kurumun Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri 

Üniversitesine devri ile askeri sağlık hizmetleri açısından sonu bilinmez bir yola 

girilmiştir.   

 

KELEBEĞİN RÜYASI FİLMİ ve HEYBELİADA SANATORYUMU 

Alper Bulut, Gülay Halidi, Ayşe Kurtoğlu, Abdullah Yıldız, İlknur Genç Kuzuca, 

Hayati Bice, Handan Akın, Serap Şahinoğlu 

İkinci Dünya Savaşı’nın ateşinin tüm dünyayı yaktığı günlerde genç Türkiye 

Cumhuriyeti de yokluk ve salgın hastalıklarla mücadele etmiştir. Bu dönemden 

bir kesit veren Kelebeğin Rüyası filminde, iki genç şairin yaşadığı serüvenlerin 

özellikle de aşklarının yanında tüberküloz hastalığı ile mücadeleleri konu 

edilmektedir. Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Zorlu adlı iki genç şairin 

tüberkülozla mücadelesinin bir aşaması da Heybeliada Sanatoryumu’nda 

geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yokluk yıllarında ve antitüberküloz 

ilaçlarının bulunmadığı bir dönemde, tüberkülozla mücadelesinde Heybeliada 

Sanatoryumu önemli bir konuma yerleşmektedir. Çalışmamıza konu olan 

Kelebeğin Rüyası, Erken Cumhuriyet Dönemi sağlık politikasına dair bir kesit 

sunması bakımından ve Heybeliada Sanatoryumu ise günümüz hastane 

düzeninden farklılık gösteren sanatoryumları anlamak açısından incelenmiştir.   

Heybeliada Sanatoryumu, Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle Heybeliada Çam 

Limanında eski Mekteb-i Bahriye Nekahethanesi’nde 1 Kasım 1924’te 

cumhuriyet döneminin ilk sanatoryumu olarak hizmete açılmıştır. Tüberküloz 

hastalarının bakım ve tedavi ihtiyacını karşılayan sanatoryum,  birçok hekime 

uzmanlık eğitimi veren bir “eğitim kurumu”, hastalara meslek edinme kursları 

düzenleyen bir “rehabilitasyon merkezi” nitelikleriyle bir hastaneden çok daha 

fazlası olmuştur. Erken Cumhuriyet Dönemi'nin zor şartlarında ancak varsıl 

insanların sahip olabileceği standartları tüberküloz hastalarına sunan Heybeliada 

Sanatoryumu, özellikle başlangıç dönem tüberküloz hastalarının tedavisinde 

başarılı olmuştur.  

Sağlık politikalarındaki değişim ile birlikte sanatoryuma devlet desteği giderek 

azaltılmış, 17 Ağustos 1999 depreminde binalar hasar görmüş ancak İlaç 

Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın desteğiyle 2001 yılında onarılabilmiştir. Bir 

yandan maddi imkânsızlık öte yandan adaya deniz ulaşımın zor olması ve yeterli 

hasta olmaması gibi nedenler ileri sürülerek sanatoryum 2005 yılında hastaları, 
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çalışanları ve ekipmanıyla Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi’ne devredilme kararı alınmıştır. Önemli bir döneme 

tanıklık eden ve bu dönemde hizmet veren Heybeliada Sanatoryum binası, 18 

Ekim 2009’da çıkan yangın sonucu harabeye dönmüş ve bir tarih böylece 

kapanmıştır.  

 

“MAHALLEYE YENİ TAŞINAN ÇOCUK” 

TÜRKİYE'DE YENİ BİR SAĞLIK PROFESYONELLİĞİ: KARYOPRAKTİK 

İbrahim Çelik 

Muskuloskeletal manupilatif tedavilerin geçmişi kayıtlı olarak MÖ 2700 yılına 

kadar dayanır. Karyopraktik (chiropractic) 1895 yılından sonra bir arı yetiştiricisi 

ve manyetik terapist olan David Daniel Palmer tarafından kurulmuş bir sağlık 

mesleğidir. Başta Amerika kıtası olmak üzere tüm dünyada yaygın bir meslek 

olarak kabul edilmektedir. WFC (Dünya Karyopraktik Federasyonu) verilerine 

göre 88 ülkede 7 kıtada 100.000’in üzerinde karyopraktik uygulayıcısı, hastalara 

ve sporculara sağlık hizmeti sağlamaktadır. Türkiye’de bu tedavi yöntemi, 1996 

yılından sonra başlamıştır. Bu sunumda size karyopraktik mesleğinin tarihi, 

felsefesi Türkiye'de ve dünyada son durumu anlatılacaktır. 

 

HALK KÜLTÜRÜNDE LOHUSAYA YÖNELİK SAĞALTICI YİYECEK ve İÇECEKLER ile 

LOHUSA ŞERBETİ GELENEĞİ 

Nilgün Çıblak Coşkun
 

İnsan yaşamının üç önemli geçiş döneminden birincisi olan doğum, bütün 

zamanlarda mutlu bir olay olarak kabul edilmiştir. Doğum olayıyla birlikte anne 

ve baba yaşadığı çevrede saygınlık ve güven kazanmış, ayrıca soyun sürekliliği 

sağlanmış, geleneksel anlamda güç ve dayanışma pekiştirilmiştir. Bu bağlamda 

doğum, sadece biyolojik bir olgu değildir. Bunun yanında bir statü ve bir rolden 

diğerine geçişi simgeleyen sosyal bir harekettir. Bu geçiş dönemi, çeşitli 

eğlenceler, kutlamalar, ritüeller ve yeme-içme âdetleriyle de toplum içinde 

belirgin hale getirilmiştir. Söz konusu inanç ve pratikler, bir toplumun 

sosyokültürel yapısını ve karakteristik özelliklerini yansıtan, onu diğer 

topluluklardan ayıran kültürel değerlerin başında gelmektedir. 
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Bu düşünceden hareketle bildirimizde doğum gelenekleri içerisinde önemli bir 

yeri bulunan lohusaya yönelik yeme-içme âdetleri üzerinde durulmuştur. Yazılı 

ve sözlü kaynaklardan yararlanılarak lohusalık döneminde hazırlanan sağaltıcı 

yiyecek ve içecekler tespit edilmiştir. Kendine özgü hazırlanış ve ikram şekilleriyle 

hem lohusa ve bebeği üzerinde hem de sosyokültürel hayatta önemli etkileri 

olan bu yiyecek ve içecekler, işlevsel halkbilimi kuramı çerçevesinde ele alınıp 

incelenmiştir. Çalışmamızda lohusalık dönemine özgü yiyecek ve içeceklerden 

bazılarının karakteristik özellikler bakımından ön plana çıktığı görülmektedir. 

Özellikle Adana, Mersin, Hatay gibi güney illerinde yaygın olarak bilinen ve 

"kaynar" adı verilen tatlı ve baharatlı içecek, hazırlanması ve sunumu açısından 

ilgi çekicidir. Bu içecek, "şifa verme/iyileştirme" özelliğinin yanı sıra lohusa 

ziyaretine gelenlere ikram edilme ve benzeri özellikleri göz önünde 

bulundurulduğunda sosyalleşme, psikolojik rahatlık sağlama, kültür aktarımına 

katkıda bulunma gibi pek çok işleve sahiptir. Kimi bölgelerde "lohusa şerbeti" 

adıyla bilinen geleneksel içeceklerin kültürümüzün korunması, yaşatılması ve 

geleceğe aktarılması bakımından somut olmayan kültürel miras çalışmaları 

kapsamında değerlendirilmesi zaruri görünmektedir. 

 

HİPOKRAT KÜLLİYATI SALGINLAR BÖLÜMÜNDEKİ 

ACİL TIP OLGULARININ GÜNÜMÜZ TIP BİLGİSİ ile DEĞERLENDİRİLMESİ 

Orçun Çil, C Aydın Gündoğmuş, Gürkan Sert, Şefik Görkey 

Hipokrat, hekimliğe ve hekimlik ilkelerine yaşadığı dönemden başlayarak 

günümüze kadar halen devam eden şekilde etki etmiştir. Onun hastaya 

yaklaşımı, hasta seyirlerini kayıt altında tutuşu ve hastalıklar hakkındaki fikirleri,  

ardından gelen hekimlere miras kalmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bu mirasın 

ulaşmasındaki en büyük paylardan birisi kuşkusuz MÖ IV. yüzyılda İskenderiye’de 

Hipokrat ekolüne bağlı hekimler tarafından yazıldığı düşünülen ve içinde hekim 

andını da bulunduran Hipokrat Külliyatı’na aittir. Toplam 72 kitap ve 59 tıbbi 

yazıdan oluşan metinler; havalar, sular, beldeler, salgınlar, diyet, hekim andı 

bölümlerini içermektedir. Özellikle salgınlar bölümü, günümüz hekimlik 

pratiğinde sıklıkla kullandığımız epikriz notlarındaki klinik seyir kısmına benzerlik 

gösteren bilgiler içermektedir. Hastanın genel durumu, şikayetleri ve muayene 

bulgularının dikkatle not edildiği bu bölümdeki vakalar içerisinde günümüz acil 
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tıp olgularıyla paralellik gösterenler, sözlü bildirimizde WHS Jones ve GER Lloyd 

tarafından Grekçe’den yapılan çeviriler temel alınarak değerlendirilecektir. 

 

BEDEN ÜZERİNE YAPILAN SEMBOLLERİN 

FARKLI DİSİPLİNLERİN VERİLERİ KULLANILARAK 

TIP TARİHİ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI 

Müge Demir, Önder İlgili 

İnsan bedeni üzerine yapılan semboller, sözlü olmayan bir iletişim biçimi olarak 

çok eski zamanlardan beri varlığını sürdürmektedir. Bu çalışma kapsamında sözü 

edilen uygulamalara, boyar maddelerin cilt altına işlenmesi ile kalıcı olarak 

yapılan dövme ve toplumumuzda da yaygın olarak karşılaşılan kına uygulaması 

örnek gösterilebilir. Tıp ve sağlıkla gerek uygulayıcısı, malzemesi, uygulanışı ve 

amaçları açısından ilintili olan bu uygulamaların tıp tarihi açısından araştırılması 

önem taşımaktadır. Çalışmamızın bulguları ışığında günümüzde bu uygulamalara 

yönelik bakış da değerlendirilecektir. 

Araştırmamızda antropoloji, dil bilim, halk bilim, arkeoloji, sanat tarihi gibi farklı 

bilimsel disiplinlerin araştırmalarının bulgularından ve sonuçlarından 

yararlanılacaktır. Bu bulgular tıp tarihi metodu ve bakış açısı ile sınıflandırılıp 

değerlendirilecektir. 

Beden üzerine yapılan sembollerin pek çok gerekçeye ek olarak çocuk doğurma, 

nazardan koruma, hasta olmama, üzün ömürlü olma, yılan sokmaması gibi 

doğrudan insan sağlığını ilgilendiren gerekçeler ile de uygulandığı saptanmıştır. 

Boyar madde olarak temelde is, çivit, antimuan tozu, çeşitli bitki özlerinin farklı 

delici aletler eşliğinde kullanımına dair bilgiler bulunmaktadır. Çağdaş olanaklar 

sayesinde bu uygulamalar farklı araç ve malzemelere kavuşmuştur. Bu konu 

modern tıbbi hassasiyetler doğrultusunda uygulayıcı, talep eden, uygulama 

koşulları çerçevesinde sağlık alanında tartışılmaktadır.  

Toplumumuzda İslam öncesi dönemde varlığına rastlanan bu uygulamaların, 

İslam dinine ait kesin hükümler olmasa da “dövme abdest tutmaz”, “Tanrı’nın 

yarattığı vücudu kişinin deforme etmesi” gibi yaygın inanışlar nedeni ile azaldığı 

görülmektedir.  Bu uygulamaların günümüzde yaygınlaşmakla birlikte sağlık ile 

ilgili gerekçelerle yapılması, yerini güzel görünme, beğeni kazanma, kendini ifade 

etme gibi gerekçelere bırakmıştır. Modern tıp anlayışının ve bireysel modern 
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yaşam tarzının hakim olduğu bölgelerde estetik amaçlı bu uygulamalara 

rastlanmaktadır. Bu dönüşümün daha geri evrelerinde bulunan coğrafi 

bölgelerde gelenek ve inançların etkisi ile sağlık bağlantısı korunarak varlığını 

sürdürmektedir.  

Beden üzerine yapılan semboller ait oldukları toplumların kültürleri, inançları, 

sağlık anlayışları ile yıllar boyunca şekillenmiş sözsüz iletişim yolları olarak bize 

önemli bilgiler aktarmaktadır. Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar ele alınan 

uygulamaların tıp tarihi açısından değerlendirilmesinde bir başlangıç 

oluşturmaktadır. Eklenecek çalışmalar ile artan veri birikimi sayesinde daha güçlü 

yeni yorumlara ve bağlantılara ulaşılacaktır.  

 

DİOSCORİDES'İN MATERİA MEDİCA’SINDAKİ GEOFİTLER 

Serpil Demirci Kayıran, Başar Kayıran 

Soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkiler genel olarak “geofit” olarak 

isimlendirilmektedir. Bu tip bitkiler toprak altında bulunan depo olarak görev 

yapan soğana benzer şekil almış özelleşmiş gövdeleri ile yaşamlarını sürdürürler. 

Bu bitkilerin toprak üstündeki kısımları çiçek açtıktan sonra kuruyarak ölür, 

toprak altındaki özelleşmiş gövdeleri depo organı görevini görür ve her yıl sürgün 

vererek çiçek açar. Çiçeklenme ve tohum verme döneminden sonra toprak 

altındaki soğanlar uyku dönemine geçer.  

Türkiye’de 1000 kadar soğanlı bitki türü doğal olarak yetişmektedir. Bu türlerden 

yaklaşık % 40’ı endemiktir yani dünyada Türkiye’den başka yerde doğal olarak 

yetişmez. Bu zenginliği nedeniyle ülkemiz dünyanın önemli geofit 

merkezlerinden biridir. Soğanlı bitkiler halk arasında çeşitli hastalıkların 

tedavisinde kullanılmaktadır. İnsan sağlığı üzerine olumlu etkileri olduğu gibi 

olumsuz etkileri olan zehirli soğanlı bitkiler de bulunmaktadır. 

Pedanius Dioscorides, MS 40 yılında Anavarza’da doğmuş tıp hekimi ve eczacıdır. 

Dünyanın bilinen en eski sistematik tıp ve eczacılık kitaplarından biri olan De 

Materia Medica adlı eserinde 600’den fazla bitkisel drogu anlatmıştır. 

Dioscorides’in Materia Medica’sında yaklaşık 31 geofit türünün çeşitli 

kullanımlarının olduğu belirlenmiştir. Bu cinsler, Allium, Anemone, Anthericum, 

Arisarum, Arum, Asphodelus, Bongardia, Colchicum, Crocus, Cyclamen, 

Dracunculus, Epipactis, Gladiolus, Hyacinthus, Leontice, Lilium, Madragora, 
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Narcissus, Ophrys, Orchis, Paeonia, Pancratium, Polygonatum, Ranunculus, 

Ruscus, Scilla, Smilax, Veratrum’dur.  

 

ORGAN ve DOKU NAKLİNİN TARİHÇESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

Sevgi Deniz,
 
Sevban Arslan,

 
Şeyma Yurtseven

 

Görevini yerine getiremeyen bir organ ya da dokunun işlev görebilen bir organ 

ve doku ile cerrahi yöntemlerle yer değiştirmesi olarak tanımlanan organ 

naklinin tarihi milattan önceki yıllara kadar uzanmaktadır. Çinli yazar Lieh Tzu, tıp 

doktoru Pien Chiao'un iki erkeğin ruhsal dengesizliklerini gidermek için onlara 

kalp transplantasyonu yaptığını yazmıştır. Milattan sonra IV. yüzyılda hekim olan 

ikiz kardeşler Cosmos ve Damien'in, ölen Etiyopyalı bir gladyatörün bacağını 

savaşta bacağı gangren olan bir askere nakil ettikleri anlatılmaktadır. 

Hindistan'da Sushruta Shamhita'nın MÖ II. ve III. yüzyıllarda yüze deri nakli 

yaptığı yazılı olarak da belgelendirilmiştir.  

Mitolojik ve efsanevi öykülerin dile geldiği yıllarda organ ve doku nakli bir 

kavram olarak bilinmese de Ortaçağ'da böyle bir kavramın var olduğu 

bilinmektedir. XV. yüzyılda Hieronymus Brunschwig, ekstremitelerin gövdeye 

yeniden takılmayacağını söylemiştir. Oysa XVI. yüzyılda yaşamış İtalyan cerrah 

Tagliagozzi bir hastanın parçalanmış burnunu, koldan hazırlanan bir flep ile 

birleştirerek rekonstrüksiyon yapmıştır. XVII. yüzyılda John Hunter ilk diş, 1770 

yılında Misa ilk tendon naklinde başarılı olmuşlardır.  

Dünyada modern anlamda organ nakli ilk kez Macar kökenli bir cerrah olan Dr 

Ullman tarafından 1902 yılında Viyana’da hayvanlar üzerinde böbrek nakli ile 

denenmiştir. Daha sonra 1933 yılında Sovyetler Birliği’nde Dr Voronov tarafından 

kadavradan böbrek nakli gerçekleştirilmiştir. Bu alandaki çalışmalara 1950′li 

yıllarda hız veren ABD bilim adamları başarılı organ nakilleri yaparak organ 

naklini normal bir tıbbi uygulamaya dönüştürmüşlerdir.  Ülkemizde ise ilk kez 

1969 yılında Ankara ve İstanbul’da iki kalp nakli yapılmış, ancak başarılı sonuç 

alınamamıştır. İlk başarılı organ nakli ise 3 Kasım 1975’de Dr Haberal ve ekibi 

tarafından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde bir anneden oğluna yapılan 

canlıdan böbrek nakli olmuştur.  

Tüm bu gelişmeler organ naklinin önemini ortaya koymuş ve insanların organ 

naklini desteklemesini sağlamıştır. Organ ve doku nakillerinin kolaylaştırılması 
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amacıyla 1980 yılında “Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı” kurulmuş 

ardından 1990 yılında da Dr Haberal “Türkiye Organ Nakli Derneği”ni kurmuştur. 

 

KANUN TASARILARI ve SOSYAL DÜZENLEMELERE DAİR 

GEREKÇELİ BİR RAPORLA BAŞLAYAN BÜYÜK MÜCADELE: 

SITMA SAVAŞI 

Gülten Dinç 

Tarih boyunca dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Anadolu’da da salgınlar 

yapan sıtma, Kurtuluş Savaşı sırasında epidemiye dönüşerek önemli bir halk 

sağlığı sorununa yol açar. Öyle ki Kurtuluş Savaşı’nın sonunda ülke halkının 

neredeyse % 50’si sıtmalıdır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla 

birlikte Atatürk ve Sağlık Bakanı Dr Refik Saydam tarafından; verem, trahom ve 

frengi gibi diğer salgın hastalıklarla birlikte sıtma için de büyük bir mücadelenin 

fitili ateşlenir. Bu dönemde sıtma konusundaki çalışmaların en önemlilerinden 

biri Sıtma Mücadele Komisyonu’nun kurulmasıdır. Sıtma mücadelesinin esasları, 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Dr Refik Bey’in başkanlığında toplanan ve 

hekimlerden oluşan bu komisyon tarafından saptanır. Komisyonun çalışmaları, 

bir mücadelenin düşünsel ve eylemsel zeminini içermesinin yanı sıra konunun 

geleceğe yönelik perspektifini vermesi bakımından da çok önemlidir. Ayrıca tıp 

tarihimiz açısından sıtmanın eradikasyonuna giden yolun önemli taşlarından 

biridir. Komisyon çalışmalarının sonucunda, sıtma savaşı için çıkarılması gereken 

yasa, yönetmelik ve sosyal düzenleme tasarıları ile bu düzenlemelere ait 

gerekçeli kanun tasarısı raporu (15 Kasım 1924) bir kitap şeklinde yayımlanır.  

Bildiride, Cumhuriyet döneminde sıtma ile savaşı başlatan gerekçeli raporun yanı 

sıra konu ile ilgili olarak çıkarılacak çok sayıda yasa, yönetmelik, teşkilat şeması, 

bütçe, kadro gereksinimi ve uyulması gereken esasları içeren “Esbâb-ı Mûcibe 

Lâyihası; Türkiye acilen şiddetli bir sıtma mücadelesine başlamak 

mecburiyetindedir” adlı kitap, dönemin koşulları ile yasal ve sosyal düzenlemeler 

çerçevesinde irdelenecektir.  
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İNCELİKTEN NOBRANLIĞA DEĞİŞEN  

CİNSELLİK ve MUTLULUK ANLAYIŞLARI 

Şaziye Dinçer Bahadır 

Hekimlik, doğası gereği bilgi aktarımına dayalı bir iştir. Hekimin zamanının bir 

kısmı hastalıkları tedavi ederek, bir kısmı da bilgilerini aktararak geçer. Ne 

yemeliyim, hangi ilaçları kullanmalıyım, tekrar hasta olmamak için ne yapmalıyım 

gibi pek çok soruyu yanıtlamak zorundadır. Hekim, bilgisini ve tecrübesini yalnız 

şifahen değil, yazarak da aktarır. Çalışmamızın temelini oluşturan üç metinden 

ikisi hekimlerin kaleminden çıkmış, onların bilgi ve tecrübelerinden hareketle 

yazılmış eserlerdir. Ancak bu iki yayın da bilimsel olmaktan çok bilgiyi daha fazla 

kişiye ulaştırabilmek, anlaşılabilir olmak için popüler diyebileceğimiz bir anlayışla 

kaleme alınmışlardır.  Yayınlarda dikkati çeken şey hekimlerin yalnız tıbbi 

konuları değil örneğin “Kadına nasıl davranılmalıdır?” gibi ahlak ve gündelik 

hayat ile ilgili meseleleri de ele almalarıdır. Bu iki hekim aynı zamanda bir tür 

öğreticilik rolüyle okuyucularını iyiye ve doğruya sevk etmeye çalışmışlardır. 

Şaşırtıcı olan bu tür kitapların devşirdikleri ilgidir. Cemal Zeki Önal’ın kitabı beş 

baskı yapmıştır. Münir Türkent’in de aynı konuyu ele alan bir başka kitap yazması 

bu yayınların toplumsal bir ihtiyaca cevap veriyor oluşuyla açıklanabilir.  

Her iki hekim de insan fizyolojisinden cinselliğe, evlilikten mutluluğa ele aldıkları 

konulara bir incelik içinde yaklaşmışlardır. Çalışmamızın bir diğer kaynağı ise 

belediyelerin son bir kaç yılda evlenen çiftlere hediye ettiği “Aile Saadeti” isimli 

kitaptır. Kitabın yazarı hekim değildir, içinde fizyoloji ile ilgili bilgi yoktur. Fakat 

tıpkı diğer iki kitabımız gibi evlilik, aile saadeti, mutluluk gibi konuları 

işlemektedir. Kırklı, ellili yılların hekimlerinin incelmiş cinsel anlayışı ile kadını bir 

nesne gibi anlatan, namusu birdenbire yere düşüp kırılıverecek bir vazo gibi tarif 

eden “Aile Saadeti”  arasında belirgin bir fark olduğu göze çarpmaktadır.  

Çalışmamızda her üç eser de ele alınacak, bunlardaki anlayışın hangi toplumsal 

koşulların ürünü olduğu tartışılmaya çalışılacaktır. Hekimlerin inceliğinin yerini 

zamanla nasıl bir nobranlığa bıraktığı, bunun toplumsal bünyede ne gibi sonuçlar 

doğurduğu üzerinde durulacaktır. Bunun için eserlerde dile getirilen anlayışın 

ardında yatana ulaşılmaya çalışılacak, böylece düşünce kendi bağlamı içinde 

değerlendirilecektir. 
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OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E  

İSTANBUL’DA İÇME SUYU 

Emre Dölen 

Tarihsel açıdan birbirini izleyen Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemleri göz 

önüne alındığında halka su ve özellikle de içme suyu sağlanması geleneksel 

olarak parasız bir kamu hizmetidir. Kanuni Süleyman tarafından yaptırılan su 

tesisleri Osmanlı döneminin en büyük su projelerinden biridir. Bunun yanında su 

bir hayır işi olduğundan çeşitli kişi ve vakıflar buldukları su kaynaklarını ıslah edip 

suyu uygun yerlere künkler ile getirerek çeşmeler yaptırmışlardır. Zaman içinde 

bu çeşmelerin çok büyük çoğunluğu bakımsız kalmış ve birer kuru çeşme haline 

gelmiştir. Bunun sonucunda İstanbul ve diğer kentlerde “Kuruçeşme” olarak 

anılan yerler ortaya çıkmıştır. 

XIX. yüzyıla gelindiğinde eski su tesislerinin veriminin düşmesi ve kentin 

nüfusunun da artması sonucunda İstanbul’da önemli bir su sıkıntısı ortaya 

çıkmıştır. 1882’de Terkos gölünden su getirmek üzere Fransız sermayeli 

Dersaadet Anonim Su Şirketi’ne 75 yıl süreyle imtiyaz verilmiştir. Terkos Şirketi 

olarak anılan bu şirket yeterli ve temiz su sağlayamadığı gibi su da artık para ile 

satın alınan bir meta olmuştur. II. Abdülhamid Kâğıthane-Kemerburgaz 

bölgesindeki çeşitli kaynakların sularını kimyasal ve bakteriyolojik analizlerini 

yaptırdıktan sonra toplatıp 1902’de açılışı yapılan bir tesis ile 133 çeşme 

üzerinden kente dağıttırmıştır. Bu Terkos Şirketi’nin yarattığı memnuniyetsizliğe 

karşı bir tepkidir. 

XIX. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde ülkenin her yerinden gelen içme suyu ve 

maden sularının analizleri yapılmaya başlanmıştır. Burada en önemli olaylardan 

biri Afyonkarahisar madensuyunun işletilmesi ve piyasaya verilmesidir. 

Madensuyu bir ilâç sayıldığından eczanelerde satılmakta ve hekim tavsiyesi ile 

kullanılmaktadır. 1930’lu yıllara gelindiğinde İstanbul çevresindeki içme suyu 

kaynaklarının defalarca analizi yapıldığı gibi su ve su analizleri kimya ve eczacılık 

öğretimi içinde önemli bir yere sahip olmuş, 1927’de Eczacı Mektebi ders 

programına “Hidroloji” dersi konulmuştur.  

Bu bildiride Osmanlı’dan Cumhuriyet’e su analizleri, su ve su analizlerinin kimya 

ve eczacılık öğretimindeki yeri ve halkın nasıl iyi içme suyu yani “iyi su” 

sağlamaya çalışması konusunda bilgi verilecektir. 
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VIRCHOW ve TROYA 

Kürşat Epöztürk, Şefik Görkey 

On dokuzuncu yüzyılda hücrelerin bitki ve hayvanların doğal yapı taşları olduğu 

gösterildikten sonra bu hücre teorisini tıbba uygulayan Rudolf Virchow (1821-

1902), bir tıp insanı olarak bilinmekle birlikte antropoloji ve arkeoloji ile de 

ilgilenmiştir. 1879 yılında Troya savaşının kalıntılarının izini sürmek üzere 

Heinrich Schliemann’a (1822-1890) eşlik etmiştir. Schliemann’ın bu kazıyı 

anlattığı kitabında, önsözün yanı sıra Troya ve Hisarlık ve 1879’da Troad’da 

Hekimlik Uygulaması başlıklı iki ek de yazmıştır. Troya ve Hisarlık başlıklı 

yazısında, bölgenin o tarihteki coğrafyasıyla Homeros’un İlyada’sındaki Troya 

ovası tasvirini karşılaştırmıştır. Tıp tarihi açısından ilginç olan 1879’da Troad’da 

Hekimlik Uygulaması başlıklı yazısında ise kazı çalışmalarında görev alan hasta 

işçilere hekim olarak baktığından ve bu anlamda çektiği zorluklardan 

bahsetmektedir. Ölümünden kısa süre önce de, Anadolu ve Kapadokya’da 

incelemeler yapmak için oluşturulan yeni bir derneğin onursal başkanlığına 

getirilmiştir. Bildirimizde Rudolf Virchow’un bu az bilinen yönünden ve aktardığı 

kadarıyla Troya kazısı sırasındaki hekimlik uygulamasından bahsetmeyi 

amaçlamaktayız. 

 

LABORATUVAR KOŞULLARINDA 

BİR SHIITAKE (Lentinus edodes) KÜLTÜR ÇALIŞMASI 

Elif Ayşe Erdoğan Eliuz, Fatma Nur Alkan, Sema Aydın, 

Media Kolakan, Havva Kırkık 

Shiitake (Lentinus edodes) çoğunlukla kişisel tüketim için toplanan ve ulusal veya 

uluslararası satışı için hasat edilen yenilebilir bir mantardır. Bu mantar, uluslar 

arası ticari ağı çok karlı olduğu için küresel olarak oldukça önemlidir. Doğada, 

Shiitake mantarları, yaprak döken ağaçların, akçaağaç, kavak, dut, çürüyen 

kısımlarında yetişir. Dünyadaki dağılımı, Güneydoğu Asya ve Doğu Asya'nın nemli 

ve sıcak iklimlerini içerir. 

Yüzyıllardır, makromantarlar dünyanın farklı bölgelerinde gıda ve tıbbi amaçla 

kullanılmaktadır. Özellikle, Shiitake çok önemli bir tıbbi mantar olarak bilinir. 

İçerdiği polisakkaritler, terpenoidler ve fenolik bileşikler nedeniyle güçlü 

antiinflamatuar, antimikrobiyal, antioksidant ve afrodizyak etkilere sahiptir. Bu 
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çalışmamızın amacı, laboratuvar koşullarında Shiitake kültür metodlarının 

geliştirilmesidir. Yapay ve ucuz metodlar kullanarak, Shiitake’nin  optimum 

yaşam koşullarını araştırdık. Bunun için, kepek ve talaş atıklarını kullandık. Sonuç 

olarak Shiitake üretimi bölgemizde mümkündür ve daha fazla verim için daha 

fazla araştırma yapılmalıdır. 

 

Salvia heldreichiana UÇUCU YAĞININ  

FOTOTOKSİK ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ 

Elif Ayşe Erdoğan Eliuz, Ayşe Everest 

Aromatik tıbbi bitkiler insan sağlığı üzerinde önemli fonksiyonlara sahiptir ve 

özellikle uçucu yağları antimikrobiyal yetenekleri nedeniyle büyük ilgi 

görmektedirler. Aromatik bitkilerin uçucu yağları önemli fenolik bileşikler 

içerirler ve gıda, ilaç ve kozmetik ürünlerde kullanılırlar. Çalışmak için seçtiğimiz 

Salvia heldreichiana, Mersin bölgesine endemik önemli bir tıbbi bitkidir.  

Çalışmamızda,   Salvia heldreichiana bitkisinin uçucu yağları Gaz kromatografisi- 

kütle spektrofotometresi ile Nist ve Willey kütüphanesi kullanılarak analiz edildi. 

İlaveten, uçucu yağın Escherichia coli (ATCC 25293), Klebsiella pneumoniae 

(10031), Salmonella thyphimurium, Bacillus subtilis (ATCC 6633), Staphylococcus 

aureus (ATCC 25925), Enterococcus feacalis (ATCC 29212) mikroorganizmalarına 

karşı olan fototoksik antimikrobiyal aktivitesi disk difüzyon metoduna göre 

araştırdık. Çalışmada standart bir LED ışık kullanarak uçucu yağın aktive 

edileceğini bir başka deyişle Salvia heldreichiana uçucu yağına ışık 

uygulandığında aktivitesinin değişebileceğini göstermiş olduk. 

 

BEBEK ARABASININ KULLANIMININ TARİHÇESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

Meryem Türkan Erer, Meltem Akbaş
 

İçinde bebeklerin taşındığı veya dolaştırıldığı elle sürülen küçük arabaya bebek 

arabası ya da puset denir. Geçmişten günümüze bebek arabası ebeveyn ve 

bebek bakıcısına, bebeğin taşınmasında kolaylık sağlamanın yanı sıra eğlence 

kaynağı da olmuştur. Bebek arabası günümüzde kullanılan şeklini alıncaya kadar 

kullanılan maddeler ve yapı açısından önemli değişimler göstermiştir. Tarihte 

bebek arabasının kullanımının tam olarak ne zaman başladığı bilinmemekle 

birlikte XVIII. yüzyılda kullanıldığına dair kanıtlar bulunmaktadır. 
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Tarihte bebek dolaştırıcısı olarak da adlandırılan bebek arabası, ünlü mimar 

William Kent tarafından Devonshire Dükü'nün çocuklarını eğlendirmenin bir yolu 

olarak 1733 yılında inşa ettiği bilinmektedir. Bu puset, dört tekerlekli ve süslü bir 

şekilde süslenmiş ahşap bir çerçevenin üzerine yerleştirilmiş bir hasır sepetten 

oluşmaktadır. Başlarda bebek arabası bir midilli, keçi veya köpeğin çekebileceği 

tarzda dizayn edilmiştir. Daha sonrasında İngiliz üst düzey sınıf tarafından 

kullanılmaya başlamasıyla birlikte tasarımcıların bebek arabasında kendi 

tasarımlarını sergilemenin yanında yerel zanaatkarlardan da esinlenerek benzer 

modeller ürettiği görülmektedir. İlk değişikliklerden biri bebek arabasını bir 

midillinin çekmesinin yerine iki kol ile dolaştırılacak tarzda tasarlanmasıdır. 

Yıllar geçtikçe standardize bir görünüşe sahip olmaya başlayan bebek arabası, 

günümüzde farklı tasarımlarında kullanılmakta olduğu bilinmektedir. Bildiride 

bebek arabasına ilişkin notlar görsel materyal ile desteklenerek irdelenecektir. 

 

MERSİN’DE BİR KADIN SINIKÇININ UYGULAMALARI 

Meryem Türkan Erer, Döndü Can, Meltem Akbaş, Rana Can
 

Bu çalışmada Mersin’de bir kadın sırıkçının tecrübeye dayanan ve kuşaktan 

kuşağa aktarılarak oluşturduğu ampirik halk tıbbı uygulama yöntemlerine yer 

verilecektir. Kadın sırıkçıya ulaşılarak özgün iyileştirme pratiklerinin toplanması 

ve bu bilgilerin kayıt altına alınması halk tıbbı uygulamaları için önemlidir. 

Araştırmamız günümüzde yaşayan bir kadın sırıkçının yaptığı uygulamaların 

değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Kadın sırıkçıya araştırmacılar tarafından iki 

kez üçer saat olmak üzere ev ziyareti yapılmıştır. Derinlemesine görüşme tekniği 

kullanılarak yüz yüze görüşülmüştür. 

 Kadın sınıkçı kırık, çıkık ve doku zedelenmesiyle ilgilenmenin yanı sıra faklı 

uygulamaları da yapmaktadır. Okur-yazar, 87 yaşında Mersin ili Erdemli ilçesi 

Karahıdırlı köyünde yaşamakta olan sınıkçı artık uygulamalarını sadece aile 

içinde, akrabalarına yardımcı olmak amacıyla uyguladığını, yaşından dolayı bu 

uygulamaları yaparken artık güçlük çektiğini ve yasal problemler yaşama 

korkusundan dolayı da yapmadığını açıklamaktadır.  

Yaptığı bazı uygulamaların tıbbi sakıncaları olabileceğini, modern tıp 

uygulanmasının gecikmesine neden olabileceğini söylemek mümkündür.  
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Bu bildiride kadın sırıkçının uygulamaları hakkında bilgi verilerek konu çeşitli 

yönleriyle tartışılacaktır. 

 

İNTRAVENÖZ TEDAVİNİN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Zehra Eskimez, Gürsel Öztunç 

Bu bildiride tedavi amacıyla damar içine kan, mayi ve ilaç verilmesi 

uygulamalarının tarihçesi uzak ve yakın geçmişten örnekler üzerinden ele 

alınmıştır. Uzak geçmişi Ortaçağ’a kadar uzanan bu uygulamaların yakın 

geçmişinde 1976 yılında yayımlanan Breckenridge raporu önemli bir dönüm 

noktasıdır. Bu raporda infüzyon sıvısına ilaç ilavesi konusunda hemşirenin 

sorumluluğundan da söz edilmiştir. Kan transfüzyonu bağlamında XVII. yüzyılda 

farklı türlerden insana nakil yapma denemelerinden XX. yüzyılda Karl 

Landsteiner’in kan gruplarını tanımlayıp sınıflandırmasına kadar çok yol 

katedilmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra giderek yaygılık kazanan intravenöz 

uygulamalar son onyıllarda teknolojik gelişmelerin etkisiyle daha kolay ve etkili 

hale gelmiştir. 

 

VEREM SAVAŞINDA BİR SES: YAŞAMAK YOLU DERGİSİ’NİN (1929-1975) 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜBERKÜLOZ ve TIP TARİHİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

İlknur Genç Kuzuca, Serap Şahinoğlu 

XIX. yüzyıl son yarısı ve XX. yüzyıl ilk yarısında en çok ölüme neden olan salgın 

hastalıklar arasında verem ilk sırada yer almaktadır. 1927 yılında kurulan İstanbul 

Verem Savaş Derneği, verem ile mücadelede öncü derneklerden birisidir. Dernek 

açtığı sağlık kurumları ile veremin tanı, tedavi ve takibini yaparken hastalığa karşı 

propaganda çalışmalarına da önem vermiştir. Bu amaçla kuruluşundan iki yıl 

sonra, 1929 yılında Yaşamak Yolu dergisini çıkarmaya başlamıştır. 

Derginin ilk sayısı Ocak (Kanunusani) 1929 yılında basılmıştır.  Aylık olarak basılan 

derginin ücreti, bir yıl için 120 kuruş olarak belirlenmiş, dernek üyelerine ücretsiz 

ulaştırılmıştır. Dergi kamuoyuna İstanbul verem mücadelesi cemiyeti gazetesi 

olarak duyurulmuştur. Mesul müdürlüğünü Dr Tevfik İsmail’in yaptığı dergi 36 yıl 

yayın hayatında kalmış 465 numaralı son sayısı 1975 yılında yayımlanmıştır. 
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Dergide öncelikle verem olmak üzere, diğer hastalıklar, aşılar, sağlıklı beslenme 

gibi koruyucu ve tedavi edici sağlık uygulamalarına toplumun anlayacağı bir dille 

yer verilmiştir. Diğer yandan ülkemizdeki verem savaşı ve kurumları, veremle 

ilgili rakamlar, BCG ve PPD uygulamaları, kullanılan ilaçlar ve tedavi yöntemleri 

hakkında profesyonellere yönelik düzenli bilgi sunulmuştur.  

Dergi ilk sayısından itibaren incelendiğinde Cumhuriyet Dönemi tüberküloz ve tıp 

tarihi açısından ışık tutucu bir kaynak olarak görülmektedir.  

 

VEREMLE MÜCADELEDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI,  

DERNEKLER ve YARDIM KOMİTELERİNİN ETKİLERİ: 

ANKARA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME 

İlknur Genç Kuzuca, Serap Şahinoğlu, Ahmet Acıduman 

İnsanlık tarihiyle birlikte var olan tüberkülozun XX. yüzyılın ilk yarısına kadar 

etkin bir antibiyotik tedavisi bulunmuyordu. Hastalığın sosyoekonomik 

göstergelerle olan güçlü bağı, tedavisinde uzun zaman alan bakım ve gözetimi 

öne çıkarmıştır. Ülkemizde ve dünyada XVIII. yüzyıldan itibaren hastalıkla 

mücadele eden bakım ve destek sağlayan kurumlar oluşmaya başlamıştır. 

Ülkemizde verem hastalığıyla mücadele birer sivil toplum kuruluşu olan verem 

savaş dernekleri ile başlamıştır ve ilk kurulan “Veremle Mücadele Osmanlı 

Cemiyeti”dir. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra bu derneği İzmir, İstanbul, 

Ankara, Denizli gibi büyük şehirlerde kurulan verem savaş dernekleri izlemiştir. 

Devletin de desteği ile verem mücadelesi ağırlıklı olarak bu dernekler, verem 

savaş dispanserleri (VSD), sanatoryumlar üzerinden yürütülmüştür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ülkemizde ve dünyada verem hastalığının 

yaygınlaştığı 1940’lı yılların son yarısında Verem Savaş Genel Müdürlüğü’nü 

kurmuş, çok sayıda dispanser ve sanatoryum açmış, hastalıkla aktif savaşı 

başlatmıştır. Bu durum sivil toplum kuruluşu olan verem savaş derneklerinin 

önemini azaltmamış, bakanlık-dernek birlikteliği karşılıklı destekle devam 

etmiştir. 1954 yılında Sağlık Bakanlığına ait 44, derneklere ait 40 VSD varken 

günümüzde faaliyet gösteren 176 VSD bulunmaktadır. Bunlardan 26 tanesi 

derneklerin açtığı VSD’ler olarak faaliyet göstermektedir. Verem hastalığıyla 

savaşta birden fazla kurumun bir arada bulunmasının olumlu/olumsuz sonuçları 

olmuştur. 
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Hastalığın sosyoekonomik mücadelesiyle daha fazla ilgilenilmesi zorunluluğu, 

dernekler içerisinde sosyal yardım komitelerinin yapılanmasını doğurmuştur. Bu 

çalışmada ülke boyutunda verem savaşında görev alan sivil toplum kuruluşları 

olan derneklerin ve tıp tarihi içinde bir miktar ihmal edilen sosyal komitelerin 

tarihi, Ankara Verem Savaş Derneği ile derneğe bağlı VSD’ler örneği üzerinden 

incelenmiştir. 

 

DOKTOR RIFAT OSMAN–SÜNNETÇİ BERBER İŞBİRLİĞİ 

Nilifer Gökçe, Mevlüt Yaprak 

İlk radyoloji uzmanlarımızdan Dr Rıfat Osman Bey’in Ord Prof Dr Süheyl Ünver’e 

yazdığı mektuplar Ratıp Kazancıgil ve Nilüfer Gökçe’nin çabalarıyla kitaplaştı. 

Mektuplarda ilginç olaylar mevcuttur. İlginç mektuplardan ikisi sünnet 

operasyonu ile ilgilidir.  

Tarihsiz bir mektuptan, Dr Rıfat Osman’ın Dr Rıza Nur’un Sünnet kitabına 

resimler çizdiğini öğreniyoruz.  Başka bir mektupta ise ilginç bir hekim-sünnetçi 

berber işbirliği söz konusudur. 7 Ekim 1927 tarihli bir mektuba göre bir berber 

sünnetçi Rıfat Osman’a başvurur. Tecrübeli ancak diplomasız olduğunu belirtip 

sünnetçi belgesi ister. Bu mümkün değildir. Rıfat Osman berber sünnetçinin 

yetenekli olduğunu belirler ve ona işbirliği teklif eder. 

Rıfat Osman ve berber sünnetçi anlaşırlar ve sünnetlere beraber giderler. İşlem 

Rıfat Osman’ın sorumluluğunda berber sünnetçi tarafından gerçekleştirilir. 

Masraflardan sonra kalan para berber sünnetçi ve Dr Rıfat Osman tarafından 

paylaşılır. 

Rıfat Osman bu işbirliği sayesinde gittiği köylerde halkı bilgilendirdiğini, sanatsal 

incelemeler ve laiklik propagandası yaptığını da belirtir. 

 

ADANA “112 ACİL” TARİHÇESİ 

Fadime Gökçeoğlu, Selim Kadıoğlu 

Özel donanıma sahip bir araç olarak ambulans, ambulansta verilebilen sağlık 

hizmetleri ve ambulans servislerinin kurulup çalıştırılması konularında son on 

yıllarda dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de önemli gelişmeler 

gerçekleşmiştir. Bu genel çerçevede Türkiye genelinde ambulans servisi kurma 
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çalışmalarının ilk adımı 1985 yılında atılmıştır. Servisin yeni bir telefon numarası 

alması ve hızla yaygınlık kazanması ise 1994’den itibaren gerçekleşmiştir. Adana 

bu yeni sistemin kurulması bağlamında öncü şehirlerden biri olmuştur. Bu 

bildiride Adana İl Ambulans Servisi’nin 20 yıllık tarihçesi ayrıntılı olarak ele 

alınmıştır.  

 

İLK GEBELİĞİ OLAN KADINLARDA TRAVAYDA DİNLETİLEN MÜZİĞİN 

DOĞUM AĞRISI ve ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Şule Gökyıldız Sürücü, Melike Öztürk, Burcu Avcıbay Vurgeç, 

Sultan Alan, Meltem Akbaş
 

Bu araştırma ile ilk gebeliği olan kadınlarda travayda dinletilen müziğin doğum 

ağrısı ve anksiyete üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneysel ön 

test-son test düzende randomize kontrollü araştırma Türkiye'nin güneyinde 

bulunan bir kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmaya 25’i deney, 25’i kontrol grubunda olmak üzere 50 gebe dahil 

edilmiştir. Riskli gebeler, işitme problemi olanlar, indüksiyon uygulananlar, 

doğum analjezisi/anestezisi kullanılanlar, sezaryen ile doğumu gerçekleşenler ve 

müzik dinleme periyodu sırasında doğumu gerçekleşenler araştırma dışı 

bırakılmıştır. Deney grubundaki gebelere eylemin aktif fazına geçtiğinde kulaklık 

ile acemaşiran makamındaki müzik 3 saat süre (20 dakika dinleme, 10 dakika ara) 

ile dinletilmiş, kontrol grubundaki gebelere rutin uygulamalar yapılmıştır. Elde 

edilen veriler SPSS (Statistical Programme for Social Science) 19.0 for Windows 

paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Deney ve kontrol grubundaki gebelerin ağrıları başlangıçta ve ilk 30 dakikada 

benzerken, birinci saatten itibaren deney grubunda istatistiksel olarak daha 

düşük olduğu görülmüştür (p<0.05). Deney ve kontrol gruplarındaki gebelerin 

sürekli kaygı puanlarının benzer olduğu; uygulama sonrası durumluk kaygı 

ortalamalarının deney grubu lehinde azaldığı ve aralarında anlamlı fark olduğu 

belirlemiştir (p<0.05). Araştırma sonucunda doğum eylemi sırasında acemaşiran 

makamı müzik dinleyen gebelerin ağrı düzeylerini daha düşük ifade ettikleri, 

anksiyete düzeylerinin daha düşük olduğu, doğumu daha kolay 

değerlendirdikleri, kontraksiyon sürelerinin daha uzun olduğu ve doğumun daha 

hızlı ilerlediği belirlenmiştir. Kadınların doğum eylemi sırasında ağrı ile baş 
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etmesi ve eylemden memnuniyetlerini artırması için nonfarmakolojik 

yöntemlerden müzik terapisinin kullanımı etkili, kolay ve ekonomik bir yöntem 

olacaktır. 

Bu çalışma, ASYO2012BAP7 numara ile Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. 

 

BALKANLARDAN GELEN MİRASIMIZ: “BOCUK GECESİ” RİTÜELİ: 

KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMA ve BEREKET DİLEKLERİ 

Mukadder Gün 

Tarihin az bilinen dönemlerindeki insanın ölümcül nitelikteki korkuları, kuşaklar 

arasında sözlü anlatımlarla aktarılmıştır. Yaşanan çağın gerçeklikleri ilerideki 

dönemlerde mitoloji için kaynak oluşturmuştur. Tarımsal yaşama geçildiğinde bu 

anlatıların uyarıcı adet ve törenlere dönüştüğünü görmekteyiz. Bilinen döneme 

gelindiğinde ise bu adetler zaman çizgisinde gelenek ve görenek olarak varlığını 

sürdürmektedir. Bu canlılık çoğu kez yazılı olmaktan çok sözlü aktarım yoluyla 

süregitmektedir. 

 Bu çalışmada Balkanlardan ülkemizin Trakya bölgesine göç eden Türklerin 

belirgin bir ritüeli irdelenecektir. “Bocuk Gecesi” olarak adlandırılan ritüelin 

amacı ve içeriğinden bahsedilecek ve uygulanış biçiminden örneklerle sunuş 

ayrıntılandırılacaktır. Kabak bitkisinden (balkabağı) Bocuk Gecesi Ritüeli’nin 

öznesi olarak bildiride sıkça söz edilecektir. 

HİPOKRAT KÜLLİYATINDA KLİNİK SEYRİ AKTARILAN ve 

SOLUNUM YOLLARI HASTALIĞI OLAN HASTALARIN 

GÜNÜMÜZ TIP BİLGİSİ ile DEĞERLENDİRİLMESİ 

C Aydın Gündoğmuş, Orçun Çil, Kürşat Epöztürk, Şefik Görkey 

Hipokrat MÖ 460-370 yıllarında yaşamıştır ve Kos’ta bir tıp ekolü kurmuştur. 

Onun tıbba getirdiği yaklaşım, tıp uygulamalarını önemli oranda değiştirmiştir. 

Hipokrat’ın hastalıkları doğaüstü güçler yerine doğal nedenlere bağlaması, tıbbi 

düşüncede önemli bir ilerlemeyi temsil eder. Hipokratik yaklaşımın prensipleri 

içerisinde gözlem ve tarafsız değerlendirmenin önemli bir yer tuttuğu 

bilinmektedir. Hipokrat ekolüne bağlı hekimler bu gözlemlerini hastanın 

prognozunu tayin etmek için kullanmışlardır. Hipokrat Külliyatı (Corpus 
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Hipokraticum) MÖ IV. yüzyılda İskenderiye’de bir araya getirilmiştir ve Hipokrat 

ekolüne bağlı hekimler tarafından yazıldığı düşünülen metinlerden oluşmaktadır. 

Kuşkusuz metinlerin içerisinde en bilineni hekim andıdır. Ancak bu metinler 

içerisinde 72 kitap ve 59 tıbbi yazı bulunmaktadır. Bu metinler; havalar, sular, 

beldeler, salgınlar, diyet, hekim andı bölümlerini içermektedir. Salgınlar 

bölümünde, birçok hastanın çok iyi tanımlanmış klinik seyirleri bulunur. Bu 

metinler, günümüzdeki hasta epikrizlerinde yer alan ve hastaların günlük 

değişimlerini not ettiğimiz klinik seyir bölümüne benzerdir. Bu bildiride, GER 

Lloyd tarafından ve WHS Jones tarafından Grekçe’den yapılan çeviriler temel 

alınarak, klinik seyri anlatılan ve solunum yolu hastalığı olan hastalar günümüz 

tıp bilgisiyle değerlendirilecektir. 

 

ANTİK YUNAN ASKLEPİOS SAĞLIK KÜLTÜNDEN 

TARSUSLU ST PAUL SONRASI HIRİSTİYANLIKTA  ORTAYA ÇIKAN  

TIP  ANLAYIŞI 

Yüksel Güngör, Doğan Üvey 

İlk çağlara özgü sağlık uygulamaları sihre dayalı ve folklorik girişimler şeklinde 

özetlenebilir. Sihir ve büyü; geleneksel bir yaklaşımla doğaüstü güçler olarak 

nitelenen iyi ruhların hoşnut edilmesi, kötü ruhların ise bedene girerek hastalık 

yapmaması için kullanılmıştır. 

Araştırma sahamızın ilk ayağındaki Asklepion sağlık kurumlarına uzanan süreçte; 

Eski Yunan uygarlığında kendi çok tanrılı dinlerine göre Asklepios adına yapılan 

ve Asklepion adı verilen tapınaklardan bir kısmında hasta tedavi edildiği 

arkeolojik kazılardan anlaşılmaktadır. 

Eski Yunan’da Tıp;  Hippocrates dönemine kadar mitolojinin etkisinde kalarak 

sağlık, hijyen, iyileştirme gibi görevler Tanrılara mal edilmiş bunlar için kurulan 

sağlık tapınakları hastane olarak kullanılmıştır. Açık hava, güneş, spor, kükürtlü 

su banyoları ve diyet uygulamalarına yer verilmiştir. Buralarda kadınlar (rahibe) 

görevler üstlenmiş, ampirik iyileştirme yöntemler ve dini törenler 

gerçekleştirilmiştir. Hekimliğin sihir ve büyüden ayrılıp, bir bilime dönüşmesi 

Hippocrates'le başlamıştır. 

Araştırma konumuzun ikinci ayağını St Paul sonrası Hıristiyanlıkta sağlık ve tıp 

alanında yaşanan gelişmeleri oluşturmaktadır. St Paul İS 5  yılında Tarsus’ta 
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doğmuş, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, Hz İsa’nın 

öldürülmesinden sonra  Hıristiyanlık’ın  yayılmasında   önemli faaliyetler de 

 yardımcı olmuştur. İÖ 31’de Roma dönemi başladığında  Roma tarafından  

Tarsus’un  kültür ve zenginliklerine katkıda bulunmuştur. Ekonominin yanında  

Tarsus’a ilim ve sanat alanında da büyük gelişme sağlamıştır. 

St Paul sonrası; Hıristiyanlık dini tüm kurumları etkilediği gibi hekimliği ve hasta 

bakımını da etkilemiştir. Hasta bakımı ve yardım görevini, kilise üstlenerek 

kendilerine bağlı manastırlar kurmuşlar; kiliseye mensup kişiler, hastalara ve 

yardıma muhtaçlara bakım görevini üstlenmişlerdir. Böylece ilk kez hasta bakımı 

hizmeti örgütlü hizmete dönüşmüştür. 

Araştırmamızda bu iki dönemin Eski Yunan ve sonrası Hıristiyanlık döneminde  

sağlık alanında verilen hizmetleri  sonuç kısmında ele alarak değerlendireceğiz. 

 

DOÇENT DOKTOR İNCİ HOT 

Mahmut Gürgan 

1970 yılında İstanbul’da doğdu. 1988 yılında Fatih Kız Lisesi’nden, 1993 yılında 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı’nda biyolog olarak 

göreve ve yüksek lisans eğitimine başladı. 1996 yılında Yar Doç Dr Zuhal Özaydın 

danışmanlığında yaptığı “Dr Besim Ömer Paşa’nın Anne ve Çocuk Sağlığı 

Açısından Ülkemiz Nüfus Meselesi Hakkındaki Görüşleri” başlıklı tezini 

tamamlayarak, yüksek lisans eğitimini bitirdi ve doktora eğitimine başladı. 2002 

yılında Prof Dr Mebrure Değer danışmanlığında hazırladığı “Sıhhiye Mecmuası’na 

Göre Ülkemizde Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele (1913-1996)” başlıklı tezle 

doktora eğitimini tamamladı. 2005 yılında Almanya’da Georg-August Üniversitesi 

Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Bölümü’nde 6 ay gözlemci araştırmacı olarak bulundu. 2012 

yılında Doçent oldu. Beş ay kadar ağır bir karaciğer rahatsızlığı ile mücadele eden 

değerli hocamız 14 Aralık 2015 tarihinde yaşamını kaybetti. 
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İSLAM ÖNCESİ DÖNEM UYGUR TIP METİNLERİNDE BULUNAN 

MADENİ DROG İSİMLERİ 

Mahmut Gürgan 

Bugün İslam öncesi Uygur tıbbına dair bilgilerimizin kaynağını, yirminci yüzyıl 

başlarında bölgeye çeşitli ülkelerden seyahat eden araştırmacı ekiplerce 

bulunarak, ülkelerine götürülen ve tıbbi bilgi içeren yazmalar oluşturmaktadır. 

Söz konusu metinlerden Almanya’ya götürülenlerin transkripsiyonları ve 

Almanca çevirileri dil bilimciler tarafından yapılarak muhtelif tarihlerde 

yayımlanmıştır. Bu makalede, günümüze ulaşan eski Uygur lehçesi ile yazılmış 

tıbbi bilgi içerikli bu metinlerdeki reçeteler taranarak saptanan madeni kökenli 

drogların isimlerinin günümüz Türkçesindeki karşılıkları ve söz konusu 

metinlerdeki kullanım alanları incelenmiştir. 

 

ARAŞTIRMA ETİĞİ TARİHİNDE KİLOMETRE TAŞLARI: 

ÖNEMLİ ETİK DIŞI ÇALIŞMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Cemal Hüseyin Güvercin 

Araştırma etiğinin tarihi, kötü araştırmaların ve insanın, bilim için ve bilim 

tarafından araçsallaştırılmasının tarihidir. XX. yüzyıl bunun pek çok örnekleriyle 

doludur. Bu kötü örnekler araştırma etiğinin gelişmesine de yol açmıştır. Önce 

etik dışı çalışma yapılmış, arkasından yeni bir etik belge yayımlanmıştır.  

Bu çalışmada araştırma etiği açısından önemli tarihsel olaylar ve sonuçları 

karşılaştırılmaktadır. Bu çalışmalar Tuskegee, Nazi denemeleri, Willowbrook 

Çalışması, Yahudi Kronik Hastalıklar Hastanesi Çalışması, San Antonio 

Kontraseptif Çalışması, Thalidomide Trajedisi ve Milgram Deneyi’dir. 1930’lardan 

itibaren 40 yıllık sürede incinebilir gruplar üzerinde yapılan bu 

denemeler/çalışmaların sonuçları yıkıcı ve fatal olmuştur. Bu etik dışı 

çalışmalardan sonra araştırma etiği gündeme gelmiş, etik düzenlemeler 

yayımlanması ve etik kurulların kurulması gibi gelişmeler olmuştur. Ancak 

sonuçta insanlık için çok pahalı bir öğrenme yöntemi olmuştur. 
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HÜSEYİN HULKİ BEY ve 

ESERİ "TABABET-İ HAKİKİYE ve MESÂLİK-İ BATILA-İ TIBBİYE" 

Mustafa Hayırlıdağ, Nüket Örnek Büken 

Hüseyin Hulki Bey (1862-1894) XIX. yüzyılda yaşamış bir hekimdir. Bilim aşkı ve 

isteği ile ön plana çıkan Hüseyin Hulki Bey çok erken yaşta vefat etmiştir. 32 yıllık 

ömründe yaptıkları ve bıraktıkları eserlerle Türk tıp tarihinde önemli bir noktada 

bulunmaktadır.  

Genç yaşında bilime olan arzusu ve ülkesini yüceltme isteği onun en görünür 

özelliklerindendir. Gerek bilim çevrelerinin gerekse de genç kuşakların örnek 

alacağı Hüseyin Hulki Bey XIX. yüzyıl Osmanlısında tıbbın modernleşmesine katkı 

sunma çabalarıyla hatırlanacak ender şahsiyetlerden birisidir. Hüseyin Hulki Bey 

1885 yılında Mektebi Tıbbiye’den mezun olan mülkiye tabiblerindendir. Çok iyi 

derecede Fransızca, Yunanca, Farsça ve Arapça bilmekteydi. Mektebi Tıbbiye'de 

Fizyoloji muallimliği de yapmıştır.Yabancı dile olan hakimiyeti ve bilimsel 

karakteri yüzünden yurtdışındaki kongrelere hükümet tarafından gönderilmiştir. 

1890 yılında Paris’teki tıp  kongresine gönderilmiştir. 1891 yılında da Robert 

Koch'un yanına tüberküloz hastalığını ve detaylarını öğrenmek için Berlin’e, 

Sultan Abdülhamit tarafından gönderilen heyette yer almıştır. "Berlin Hatıraları" 

adlı eserinde Koch'la yapılan bu görüşmenin de detaylarına yer verilmiştir. 

Koch'un haricinde burada Hüseyin Hulki Bey İngiliz cerrah Lister'le de bir 

görüşme gerçekleştirmiştir. Hüseyin Hulki Bey dönemin önemli isimlerinden Prof 

Librah, Lankenberch ve Virchow ile de bir araya gelmiştir. Daha sonraki sene de 

Viyana'da yapılan deri hastalıkları ve Frengi kongresine gönderilmiştir. Burada 

edindiği izlenimleri dönüşte ülkemize kazandırdığı ve yapmış olduğu 

çalışmalarından dolayı kendisine profesörlük verilmiştir. Ayrıca katılmış olduğu 

bu son Avrupa kongresinde Türkiye'deki cüzzamhaneler hakkında Avrupa'ya ilk 

malumatı vermiştir. Hüseyin Hulki Bey bu hızlı yaşamına  "Berlin Hâtırâtı", "Deniz 

Hamamları ve Kimler Girmelidir?", "Koleraya Karşı Ne Yapmalı?", "Makalât-ı 

Tıbbiyeden İşaret", "Makalât-ı Tıbbiyeden Karın Ağrıları",  "Siyam", 

"Müslümanların Tababete Etdikleri Hizmet yahud Sevabik-i Maarifimizden Bir 

Nebze", "Tababet-i Hakikiye ve Mesâlik-i Batıla-i Tıbbiye" gibi eserleri ve 

makaleleri sığdırmıştır. 

Çalışma konusu olan eseri Tababet-i Hakikiye ve Mesâlik-i Batıla-i Tıbbiye, 1888 

yılında yazılmıştır. Bu eser, Osmanlı devletinde XIX. yüzyılda özellikle hekim ve 
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eczacı sıkıntısı çekilen bir dönemde yurt sathında yaygınlaşan diplomasız/sahte 

hekimleri konu almaktadır. 

Bu eser günümüz Türkçesine kazandırıldığında hem ilgili dönemin tıbbi 

uygulamaları, tıp anlayışı, hekimlik uygulamaları değerlendirilecek, hem de 

devrin önemli bir sorunu olan  diplomasız-sahte hekimlik konusuna nasıl 

yaklaşıldığı ve bu uygulamanın toplum yansımaları izlenecektir. Ayrıca eserin 

incelenmesi sırasında anlam bütünlüğünü sağlayacak olan XIX. yüzyıl Osmanlı 

sağlık teşkilatlanmasına bakılarak dönemin sağlık yapılandırılması, koşulları ve 

sağlık politikasını da değerlendirmek mümkün olacaktır. 

 

İBN NEFİS ve ESERİ MUCEZ HAKKINDA 

Mustafa Hayırlıdağ, Nüket Örnek Büken 

İbn Nefis, 1210-1288 yılları arasında yaşamış tıp alanında ve tıp dışı alanlarda 

eserler vermiş bir ilim adamıdır. Asıl adı Ebü'I-Hasen Alaüddin Ali bin Ebi'I-Hazm 

İbnü'n-Nefis el-Kareşi ed-Dımaşkı’dir. XIII. yüzyılda yaşamış olan İbn Nefis’in esas 

tanınırlığı ise pulmoner dolaşıma yapmış olduğu katkıdır. Küçük kan dolaşımını 

günümüzdeki şekliyle tarif ederek kendi zamanına kadar yapılan hatayı 

Hipokrat’a, İbn Sina’ya ve Huneyn bin İshak’ın eserlerine şerhler düşerek 

belirtmiştir.  

İbn Nefis’in önemli eserlerinden birisi de “el-Mucez fî'Tıb” eseridir. Osmanlı 

Devleti’nde Mucez’in aynı asır içerisinde iki tercümesi yapılmıştır. Bunlar, Ahi 

Çelebi’nin ve Muslihiddin Mustafa bin Şaban es Sururi’nin çevirileridir. Bu 

çevirilerin nüshaları Anadolu’da ve İstanbul’daki çeşitli kütüphanelerde 

mevcuttur.  

İncelenen eser; Muslihiddin Mustafa bin Şaban es Sururi’nin tercümesi olan 

“Şerhü'l-Mucez min İlmi't-Tıbb” adlı eseridir. Bu eserin, Ahi Çelebi’nin 

tercümesinden farkı ve üstünlüğü, Osmanlıcasının yanında eserin ilk yazıldığı dil 

olan Arapçasının da verilmiş olmasıdır. Bu haliyle de eserin değeri artmaktadır.  

Eser genel olarak incelendiğinde dört ana temadan oluşmaktadır. Bu temalardan 

ilki insan bedeninin hali, tabii işleri ve onların yararları hakkındadır. İkinci kısım; 

ilaçlar ve gıdalar hakkındadır. Üçüncü başlık tek tek organ hastalıkları üzerinedir. 

Son başlıkta ise bütün vücudu ilgilendiren hastalıklar ele alınmıştır.  
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Ayrıca Mucez’de deri hastalıklarının anlatıldığı kısım da ilgi çekici bulunmuştur. 

Yüzyıllar boyu el kitabı olarak okutulan bu eserin tercümesinin incelenecek 

olması ve günümüz Türkçesiyle, ardından da günümüz tıp anlayışıyla 

değerlendirilecek olması çalışmanın temel hedeflerindendir. 

Burada sizlere sunulan çalışma, Dr Mustafa Hayırlıdağ’ın bireysel bir tıp tarihi 

çalışması olarak danışmanı Prof Dr Nüket Örnek Büken’in öncülüğünde 

sürdürülecektir. Bu çalışmada Prof Dr Esin Kahya’dan da danışmanlık 

alınmaktadır.  

 

TIP TARİHİNDE ÖNEMLİ ÇEVİRİLER ve ÇEVİRMENLERİ 

Funda Gülay Kadıoğlu, Buse Kadıoğlu 

Tıp tarihinde tercüme faaliyetlerinin önemli bir yeri vardır ve tıbbi çeviriler 

bilginin kültürlerarası aktarılışında rol oynayan temel faktörlerdendir. Tarihte 

kültürlerin buluşması birden çok dil bilen insanların sayesinde olmuştur.  

Tıp tarihinde, ilk sistemli çeviri faaliyeti IX. yüzyılda İslam uygarlığında yapılmıştır 

ve çevirilerin yönü batıdan doğuya, bir başka deyişle Antik Yunanca’dan 

Arapça’ya doğrudur. Bu çeviri hizmetlerinde öne çıkan kurum Bağdat’ta Halife el-

Mansur tarafından kurulan Beyt-ül Hikme’dir. Dönemin ünlü çevirmeni ise bir 

Nasturi hekim olan ve 200’den fazla tıp eserini Süryanice’ye ve Arapça’ya çeviren 

Huneyn bin İshak’tır. Hipokrat’ın, Galen’in, Dioskorides’in eserleri bu dönemde 

Arapçaya çevrilmiştir. Çeviri eserlerin İslam uygarlığına katkılarını takiben X. ve 

XI. yüzyıllardan itibaren Razi ve İbn-i Sina gibi alimler tarafından özgün eserler 

yazılmaya başlanmıştır. 

On birinci yüzyılın ortalarından itibaren, İslam dünyasının bilimsel birikimleri 

Avrupa’da kurulan çeviri kurumları tarafından incelenmeye başlanmıştır. 

Özellikle İtalya’da ve İspanya’da gerçekleştirilen bu ikinci sistematik çeviri 

faaliyetinin yönü doğudan batıya, Arapçadan Latinceye doğrudur. Bu dönemin 

öne çıkan kurumu İtalya’da Salerno Üniversitesi’dir. Öne çıkan çevirmeni ise Arap 

tıp alimi olan Razi’nin kitaplarını Latince’ye çeviren Afrikalı Konstantin’dir. İbn-i 

Sina’nın Kanun adlı eseri ise XII. yüzyılda İspanya’da çevirmen Cremonalı Gerard 

tarafından Tıbbın Kanunu adı ile Latinceye kazandırılmıştır. 

 



 
X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri: Adana 15-18 Mayıs 2017 

53 

 

BİR ASIR ÖTESİNDEN: DİŞ HEKİMLİĞİNDE BAŞARI 

Funda Gülay Kadıoğlu, Müfide Kuvvetli 

Charles Nelson Johnson (1860-1938) Kanada’da Toronto Kraliyet Diş Hekimliği 

Okulu’ndan mezun olduktan sonra doktorasını ABD’nde -daha sonra dekanlık 

görevini de üstleneceği- Şikago Diş Hekimliği Okulu’nda yapmıştır.  Restoratif diş 

hekimliği alanında çalışan Johnson Diş Dolgusunun Prensipleri ve Uygulamaları 

ile Restoratif Diş Hekimliği Ders Kitabı adını taşıyan eserlerini vermiştir. Üzerinde 

çalıştığımız kitabını ise, başarılı ve saygıdeğer bir diş hekimi olmak isteyen 

meslektaşlarına rehberlik etmek üzere kaleme almıştır. İlk basımı 1903’de, ikinci 

basımı 1913’de yapılan kitabın adı Diş Hekimliğinde Başarı’dır. 

Kitapta konular 13 ana başlıkta ele alınmıştır: Muayenehanenin Düzenlemesi, 

Müşteri Kazanma, Konum, Çevre Edinme, Hasta Yönetimi, Kayıtlar ve Muhasebe, 

Randevular ve Çalışma Süreleri, Kredi Verme-Alacakları Toplama-Faturaları 

Ödeme, Ücretler, Asistan Çalıştırma, Harcamalarda Tutumlu Olma ve İsraftan 

Kaçınma, Banka Hesapları ve Yatırım, Mesleki İlişkiler ve Vatandaşlık. 

Çalışmamızda, günümüzden bir asır önce yazılan bu kitabın yeni nesillere 

tanıtılması amaçlanmıştır. 

 

BÜYÜKANNE ÇAPUTLARINDAN ADET KAPLARINA: 

TIBBIN SOSYAL TARİHİNDE BİR MENSTRUAL SEYAHAT 

Funda Gülay Kadıoğlu, Selda Okuyaz 

Tarih boyunca kadınlar âdet kanamasıyla baş edebilmek için farklı yöntemlere 

başvurdular. Bu amaçla çaputları, süngerleri, tamponları vajinalarına 

yerleştirdiler ve yerinde durmasını sağlamak için ya bir kemere tutturdular ya da 

bacaklarının etrafına bağladılar.  

Tampon benzeri materyaller antik dönemlerden beri kullanıldı. Eski Mısırlılar 

yumuşatılmış papirüsleri küçük tamponlar olarak yeğlerken, Hipokrat 

kitaplarında Yunanlıların bir tahta parçası etrafına dolanmış lifleri tampon olarak 

kullandığını belirtti. 

Kadınlar âdet kanamalarıyla ilgili sorunlarının üstesinden gelebilmek için 

kumaştan hazırladıkları pedleri de kullanmıştır. Büyükanne Çaputu diye 

adlandırılan ve genellikle eski çarşaflardan veya yastık kılıflarından hazırlanıp 
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katlanarak iç çamaşırına iğnelerle tutturulan bu kumaş parçaları, kullan-at 

pedlerin piyasaya çıkışından önce uzun yıllar boyunca her kadına hizmet etmiştir. 

Bu çaputlar her kullanımdan sonra yıkanmış, asılarak kurutulmuş ve tekrar tekrar 

kullanılmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda, bakım hizmeti veren hemşireler 

askerlerin yaralarından akan kanı absorbe etmesi için geniş pamuk pedler 

kullanmış ve ihtiyaç halinde değiştirmiştir. Savaştan dönen askerler bu fikri 

beraberlerinde ülkelerine götürmüşler ve kadınlar âdet kanamalarında 

uygulamaya başlamıştır. Kadınların bu “aylık sorunu” XIX. yüzyılın ikinci yarısında 

teknolojik yenilikçilerin dikkatini çekmiş ve eski çareler için yenilikler üretilmeye 

başlanmıştır. Örneğin 1854 ile 1914 yılları arasında ABD’nde, adet peçeteleri, 

aybaşı torbaları, sıhhi adet ürünleri, adet kanı toplayıcıları, aylık koruyucular, 

aybaşı hazneleri, sıhhi havlular gibi 20 farklı ürün için patent başvurusunda 

bulunulmuştur. 

Almanya’da Hartmann ve ABD’nde Johnson&Johnson, günümüzde birçok 

ülkedeki kadın tarafından kullanılan, tek kullanımlık pedlerin ilk üretimini 

yapmıştır.  ABD’nde 1896 yılında, ilk kullan-at ped “Hanımların Kullanımı için 

Lister Havlusu” adı altında üretilmiş ise de sosyal gerekçelerle reklamları 

kısıtlandığı için kullanımı çok sınırlı olmuştur. Kotex pedler 1920’lerde piyasaya 

sessiz sedasız giriş yapmış ve hatta reklam engelini de kırmayı başarınca kullan-at 

pedler giderek daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Hijyenik 

tamponların piyasaya girişi 1933’lerde olmuştur. Yapışkanlı pedlerin 1970’lerin 

başında üretilişine değin, normal ped kullanan kadınlar, aynı zamanda bu pedler 

yerinde durabilsin diye kemerler, jartiyerler ve özel tasarım külotlar kullanmak 

zorunda kalmıştır. 

İlk adet kabı yine ABD’de üretilen Hockert’in Aybaşı Torbası’dır. Her ne kadar 

1867’de patentini almış ise de ticari olarak piyasaya sürülememiştir. Satışa çıkan 

ilk kullanılabilir adet kabının patenti 1937 yılında alınmıştır ve Leona Chalmers’a 

aittir. Vajinal kaplar üretildikleri dönemde yaygın olarak kullanıma erişemese de 

artık günümüzde uzun zamandır özellikle gelişmiş ülkelerde rağbet gören bir 

üründür. 
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NİZAMİ’NİN ve NABİ’NİN SAĞLIK-TIP-HEKİMLİK ÜZERİNE SÖYLEDİKLERİ: 

KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME 

Selim Kadıoğlu, İlter Uzel, Fariz Salimov 

Bu çalışma çerçevesinde İran edebiyatının değerli temsilcisi XII. yüzyılda yaşamış 

şair Nizami Gencevi’nin eserlerinde yer alan sağlıkla-tıpla ilgili unsurların takdimi 

yapılmış ve bunlar XVII. yüzyılın önde gelen divan şairi Nabi’nin Hayriyye adlı 

eserinin tıbbın ve bilgeliğin gerekliliğinden söz eden bölümündeki öğütlerle 

karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.  

 

GÖÇÜN KADIN ve ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİSİ 

Pınar Kara, Evşen Nazik 

Bu derlemede göçün kadın ve çocuk sağlığına etkileri anlatılmaktadır. Göçler 

daha çok doğal afetler, siyasi gelişmeler, terör, güvenlik sorunları ve 

sosyoekonomik sebeplerle gerçekleşmektedir. Kadınlara özgü göç nedenleri 

arasında sıklıkla ailenin göç etmesi yer almaktadır. Göç küresel bir olgu olup son 

40 yıldır göç eden kadınların sayısı erkeklerle aynı orandadır. Sosyal, kültürel ve 

fiziksel olarak toplumu ve bireyleri etkileyen göç, sağlık ve sağlık değişkenleri 

üzerinde de çok önemli etkilere sahiptir. Kadınlar ve çocuklar göç sürecinden en 

çok etkilenen riskli gruplar arasında yer almaktadır.  

 

İSMAİL HİLMİ BEY'İN MÜFREDAT-I TIBBİYE'Sİ ve 

ESERDE GEÇEN BİTKİLERİN 

VETERİNERLİK-TIP TARİHİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Onur Naci Karahancı, Nüket Örnek Büken 

Tek nüsha olarak bilinmekte ve Koyunoğlu müzesinde bulunmakta olan 

Müfredat-ı Tıbbiye isimli eser (1290/1872)  Veteriner Hekim İsmail Hilmi Bey 

tarafından yazılmış; Gülhane Tıbbiyye Mektebi ders takrirlerinden meydana 

gelmekte ve rika yazısıyla 132 sayfadan oluşmaktadır.  

Veteriner hekimlik, beşeri hekimlik ve eczacılık alanlarında bütünsel tıp tarihi 

bakış açısı kazanılarak tarihsel süreciyle birlikte değerlendirilmesini 

amaçladığımız ve aynı zamanda doktora tezi olarak da yürüttüğümüz bu 

çalışmada, öncelikle eserin günümüz Türkçesine kazandırılması hedeflenmiştir.  



 
X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri: Adana 15-18 Mayıs 2017 

56 

 

Ayrıca indeks eklenmesi; İsmail Hilmi Bey’in yaşamı ve eğitimi hakkında daha 

fazla bilgi edinmeye çalışılarak dönemindeki eğitim sürecinin araştırılması ve 

çağdaşlığının değerlendirilmesi; eserdeki bitkilerin kullanım şekli, alanı ve 

dozlarıyla, eserin dönemi öncesi ve dönemindeki önemli eserlerdeki bitkilerin 

kullanım şekli, alanı ve dozlarının karşılaştırılması da çalışmanın amaçları 

arasındadır. 

Müfredat-ı Tıbbiye isimli eser Osmanlıcadan Latin harflerine çevrilmiştir. 

Veteriner ve Beşeri Hekimlik eğitim ve müfredatı ile ilgili çalışılmış; eserin yazım 

tarihi ile veteriner ve beşeri hekimlik binalarının müfredatın benzerliği de 

gerekçe gösterilerek birleştirildiği görülmüştür. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde 

inceleme devam etmektedir. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt 

Başkanlığı Arşivi’ne bölüm tarafından resmi yazı yazılmış; ellerinde İsmail Hilmi 

Bey’e ait belge ve bilgi olmadığı resmi olarak tarafımıza iletilmiştir. İsmail Hilmi 

Bey’in torunu Prof Dr Cem Karasu’dan elde edilen bilgi, resim, belgeler 

doğrultusunda ileri araştırmalar sürmektedir.  

Robert T Gunther’in “The Greek Herbal of Dioscorides” eserinin dijital kopyası ve 

Lily Y Beck’in “Pedanius Dioscorides of Anazarbus, De Materia Medica” eserinin 

dijital kopyası edinilmiştir. Bu eserlerde ve İsmail Hilmi Bey’in eserinde geçen 

bitkiler karşılaştırılmaktadır. İncelenen tüm eserlerde bulunan bitkilerin ilgili 

kısımları çevrilecektir. İbn-i Baytar’ın Kitâb-ül-Câmî fi edviyet-il-müfrede eseri ile 

ilgili eserde geçen bitkilerin aynı olanları Prof Dr Esin Kahya ile birlikte 

incelenmiş; Lucien Leclerc’in (Leclerc L. İbn-el Beither, Traite’s des Simples. Cilt 2. 

Paris; 1881) Fransızca çevirisinden,  Prof Dr Esin Kahya tarafından Türkçeye 

çevrilmiştir.  Ayrıca İbn-i Baytar’ın eseri üzerine yapılmış olan iki yüksek lisans 

tezi YÖK Tez Merkezi’nden istenilerek edinilmiş ve incelenmektedir.  

 

YENİ KEŞFEDİLMİŞ ORGAN: MEZENTERYUM 

Turgay Karataş, Mehmet Karataş 

İki periton yaprağı arasındaki yağlı doku, damarlar ve sinirlerden oluşan ve 

barsakları karın arka duvarına asan yapı mezenteryum diye adlandırılır. Bu yapı 

karın içinde olduğu halde organ olarak bilinmemekte ve parçalanmış yapıların bir 

arada durması sonucu meydana geldiği düşünülmekteydi.  
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Leonardo Da Vinci mezenteryum’u organ olarak düşünse de tıp dünyası bu 

iddiayı kabul etmemiştir. İrlanda’daki Limerick Üniversitesi Hastanesi 

araştırmacıları mezenteryum üzerindeki çalışmalar sonucu, onun bir organ 

olduğunu tespit etmiştir. Mezenteryumu 2012 yılında keşfeden ilk bilim insanı 

İrlandalı J Calvin Coffey’dir. Bu yeni keşifle insan organlarının sayısı 79’a 

yükselmiştir.  

Coffey, mezenteryumun parçalanmış yapıların bir araya gelmesiyle oluşmadığını, 

tek parça ve sürekli bir yapı olduğunu ispatlamıştır. Coffey, mezenteryumun 

fonksiyonlarının bilinmesi halinde, anormal fonksiyonların ve hastalıklara ait yeni 

bilgilerin elde edilebileceğini belirtmektedir. 

2016 yılından itibaren bilim adamları mezenteryum üzerinde çalışmalarını 

yoğunlaştırmışlardır. Karın içinde barsakları asan mezenteryumun görevi tam 

olarak anlaşılamamıştır. Yeni keşfedilen organın ne işe yaradığı bilinmese de 

önemli bir keşif olarak kabul edilmektedir. Bu keşif sindirim sistemi ve karınla 

ilgili hastalıkların tanımlanması ve tedavisi konusunda yardımcı olacaktır. 

 

ÇAY AĞACI BİTKİSİNİN (Melaleuca alternifolia, MAİDEN & BETCHE, CHEEL) 

HALK HEKİMLİĞİNDE KULLANILIŞININ 

ETNOFARMAKOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülsel Kavalalı 

Tıbbi bitkiler değişik rahatsızları gidermek amacı ile halk hekimliğinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Bitkilerin seçimi ya bir tesadüf olarak ya da yetiştiği 

yöredeki yerli halkın geçmişinden edindikleri bilgilerle oluşur. Her tıbbi bitkinin 

gelişen metotlarla yapılan çalışmalar sonucunda değerlendirilmesinin bir hikayesi 

vardır. 

Bilimsel ismi Melaleuca alternifolia olan çay ağacı bitkisi, 1770 yılında ilk defa 

Kaptan James Cook tarafından keşfedilmiştir. O zamana kadar bu bitki 

Avusturalya yerlileri (Aborginler) tarafından deri enfeksiyonlarını tedavi etmek 

amacı ile kullanılmakta idi. Daha sonra bu ağaç formundaki bitki botanikçi Sir 

Joseph Banks’ın ilgisini çekmiş ve ağacın yapraklarını toplayarak araştırma 

yapmak için İngiltere’ye getirmiştir. 
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1923 yılında Dr AR Penfold bitkinin yaprakları üzerinde çalışmaya başlayarak 

uçucu yağ elde etmiş bu yağın çok kuvvetli antiseptik  ve bakterisit etkisi olduğu 

1925 yılında açıklanmıştır. 

Melaleuca alternifolia (Fam Myrtaceae) bitkisi her zaman yeşil renkli 6 metre 

yüksekliğinde bir ağaçtır. Vatanı Avusturalya’dır. Bu uçucu yağ, açık sarı renklidir 

Okaliptüs kokusundadır. Etkin maddesi sineol ve terpinen-4-ol’dur. Uçucu yağ, 

Avusturalya’nın yazı olan Ekim-Mayıs arasında oluşur. Ağaç yağmurlu iklim sever. 

Yağ, özellikle Staphylococcus, Streptococcus ve Candida albicans’a karşı aktiftir. 

Antifungal etkisi de vardır aknelerde, geçmeyen yaralarda, enfeksiyonlarda 

kullanılır. 

 

MATERİA MEDİCA İÇERİSİNDEKİ DOĞU AKDENİZ DROGLARININ 

GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMLARININ ARAŞTIRILMASI 

Başar Kayıran, Serpil Demirci Kayıran 

Pedanius Dioscorides, MS 40 yılında Anavarza’da doğmuş tıp hekimi ve eczacıdır. 

Dioscorides, İskenderiye ve Atina’da tıp eğitimi almış, Anavarza’da askeri hekim 

olarak görevlendirilmiştir. Dünyanın bilinen en eski sistematik tıp ve eczacılık 

kitaplarından biri olan De Materia Medica’nın yazarıdır. Beş ciltlik De Materia 

Medica adlı eserinde 600’den fazla bitkisel, 35 hayvansal ve 100 kadar da 

madensel drogun, botanik özellikleri, tıbbi kullanım amaçları ve şekilleri, yan etki 

ve dozajları gibi bilgilere yer vermiştir. Bu eser öncelikle Grekçe yazılmış, daha 

sonraki yüzyıllarda Latince, Süryanice ve Arapça dillerine çevrilmiştir. Bu 

çalışmada Dioscorides’in Materia Medica adlı eserinde yer alan drogların Doğu 

Akdeniz bölgesindeki günümüzdeki kullanımlarının karşılaştırılması yapılmıştır. 

Yapılan incelemelerde Materia Medica’da adları geçen 19 tıbbi bitki türünün 

Doğu Akdeniz bölgesinde günümüzde de tıbbi amaçlarla kullanıldıkları 

belirlenmiştir. Tespit edilen türlerden sekizinin kullanımlarının Materia 

Medica’daki ile aynı olduğu, 11 türün ise farklı amaçlarla kullanıldıkları 

görülmüştür. 
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BABALIK GAZETESİ’NDE YAYIMLANAN 

2 ARALIK 1923 TARİHLİ 

MECBURİ HİZMETLE İLGİLİ BİR HABERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şükrü Keleş 

Bu çalışmanın çıkış noktasını hekimlerin mecburi hizmet yükümlülüklerine ilişkin 

Babalık Gazetesi’nin 2 Aralık 1923 [Rebiyülâhir 1342; 2 Kanun-ı Evvel 1339] 

tarihli haberinde “Etibbâ'nın Hizmet Mecburesi Hakkında Kanun” başlığıyla çıkan 

haber oluşturmaktadır. Haber içeriğinde ilgili kanunun altı maddesinin 

tıpkıbasımının verildiği görülmektedir. Kanun maddeleri mecburi hizmet 

uygulamasının hangi tarihten sonra yetişen hekimleri kapsadığı, hizmetin süresi, 

tayinin hangi usulle yapılacağı, bu süreçte geçerli olacak ücretlendirmenin 

yapılandırılması, uymayanlara yönelik yaptırımları ve yürürlüğüne ilişkin esasları 

düzenlemektedir. Bildiride haberin tam metni ve günümüz Türkçesine 

transkripsiyonu paylaşılacaktır. 

Bu çalışmada hedeflenen, ulaşılan kaynaklarla sınırlı kalarak, mecburi hizmete 

ilişkin yapılan düzenlemeler hakkında bir değerlendirme sunmaktır. Tıp 

fakültelerinden mezun olan hekimlerin mecburi hizmet yükümlülükleri 

cumhuriyet dönemine ilişkin bir uygulama olmayıp; tıp eğitiminin 

tababethanedeki tabip ve cerrahların gözetiminde yürütüldüğü ve öğrencilerin 

bir bölümünün, her gün tıp ve cerrahi bilimini öğrenmeye çalıştıkları, modern 

anlamda bir tıp öğreniminin yapılmadığı XIX. yüzyılın başına dek uzanmaktadır.  

Mecburi hizmet uygulamasının izi, İstanbul Tersanesi bünyesinde tıbhanenin 

açıldığı, III. Selim (1789-1807) döneminde “Nizâm-ı Cedid” adı verilen ve 1805 

yılında çıkarılan devletin hemen bütün kademelerini kapsayan bir “Kanunname” 

ile ciddi reformların çerçevesinin çizildiği dönemlere dek sürülebilmektedir. Sözü 

geçen Bahriye Kanunnamesi’nin konumuz açısından önemi, tersane ve donanma 

halkının sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesinin amaçlanmasına, sağlık 

hizmet sunumunun yaygınlaştırma çabalarına dayanmaktadır. Bu kararnameyle 

birlikte, öğrencilerin hekimbaşı ve cerrahbaşının sorumluluğunda bulunmaları ve 

tersanenin uygun bir yerine hastane yapılması gündeme gelmiştir. Böylece, 

hastalarla hem gece hem de gündüz ilgilenilmesi söz konusu olabilecektir. 

Günümüzde deniz hastanesinin ilk şekli olan hastanenin inşaatı tamamlanmış ve 

aynı yıl içinde bir “vesika” yayımlanarak, hastane kadrosunun kimlerden 

oluşacağı ve ücretleri gibi bilgilere yer verilmiştir.  
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İlerleyen yıllarda, 6 Ocak 1807 [25 Şevval 1221] tarihinde yayımlanan 

nizamnamenin ilk maddesinde, tıp ve cerrahlık ilimlerinin tedris yoluyla 

öğrenilmesi gerektiği vurgulanmış ve tıp eğitimini tamamlayan hekimlerin 

donanma ile sefere çıkmaları şart koşulmuş; ayrıca dört sene mecburi hizmet 

zorunluluğu getirilmiştir. Zorunlu hizmetini tamamlayan hekimlere “icâzetnâme” 

verilmesi ve padişahın onayı üzerine, diledikleri şehirde hekim ve cerrahlık 

yapabilme olanağı sunulmuştur. Nizamnamede ayrıca, tıp öğrencilerinin her 

birinin, sırayla hastanelerde birer gece nöbet tutmaları şart koşulmuştur. 

Tababethanede ikamet edecek olan öğrencilerin yeme-içme masraflarının 

Tersane-i Amire Hazine’sinden ödenmesi gibi maddelerin varlığı, tıp eğitimi alan 

öğrencilerin varlıklı ve hatırlı kimselerin yakınlarından oluşmadığı, yetenekli 

gençlerin önünü açan olanakların da düşünüldüğü biçiminde yorumlanabilir. 

Bu çalışmada ayrıca, tarihsel süreçte mecburi hizmet uygulamasını haklı 

çıkarabilecek sosyal koşulların (hekim sayısının yetersizliği, Anadolu'nun sağlık 

sorunları gibi) dökümüne yer verilecektir. Tıp tarihi literatüründe ender olarak 

ele alınan bu konuda ulaşılabilen sınırlı kaynakların ışığında uygulamanın tıbba ve 

topluma yansımaları ile ilgili değerlendirmeler sunulacaktır.  

Bununla birlikte, ileri dönem çalışmalarda, sağlık çalışanları için mecburi hizmet 

uygulamalarının kimi ülkelerde de halen uygulanıyor olması, ulusal-uluslararası 

tıp tarihi literatürlerini kıyaslama olanağını da verebilecektir.  

 

MUMİN BİN MUKBİL,  HEKİM BEREKET, MAHMUD-I ŞİRVANİ ve 

AHMED EL-MARDANİ’nin KİTAPLARINDA GÖZ ANATOMİSİ: 

KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA 

Kadircan Keskinbora 

Anadolu’da ilk Türkçe yazılmış kitaplarda göz anatomisi konularının 

karşılaştırılması. 

Aşağıda listelenen kitapların göz anatomisiyle ilgili kısımları incelendi: 

(1) Sinoplu Mümin bin Mukbil’in Göz Nurunun Anahtarı ve Neş’e Hazineleri,  

(2) Aydın’da yaşamış Hekim Bereket’in Tuhfe-i Mubarizi,  

(3) Mardanlı Abdülvehhab bin Yusuf Ibn-i Ahmed el-Mardani’nin Kitab ul-

Müntehâb fi’t-Tıb,  
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(4) Şirvanlı Muhammed bin Mahmud’un Mürşid  

kitaplarında göz ve göz hastalıklarıyla ilgili bahisler ayrı ayrı incelendi.  

(5) El-Kanun fi’t-Tıbb kitabının göz anatomisiyle ilgili kısmı da ayrıca incelendi. 

Bu kitaplarda göz anatomisiyle ilgili ayrıntılar ve sınıflandırmalar not edildi.  

Alınan bilgiler tablolar halinde işlendi. Birbirleriyle daha kolay karşılaştırılabilir 

hale getirilen bu bilgilerin, birbirlerinin benzeri veya aynısı olduğu görüldü.  

Doğum ve yaşam yerleri farklı olmasına karşın, yazarların, göz anatomisinde aynı 

dershaneyi paylaşmışçasına benzer notları aktarması, aynı hocadan veya hocanın 

kitabından yararlandıklarını göstermektedir. Bu durum, yazarların kitaplarının 

birçok yerinde kendisini referans olarak göstermelerinden de anlaşılmaktadır. 

Nitekim, şeyh veya şeyh-ül reis olarak işaret edilen bilgin İbn Sina’nın Kanun 

kitabının incelenmesinden; göz anatomisi bahsinin, adı geçen yazarlar tarafından 

İbn Sina’dan alıntılandığı saptandı.  

 

MATE BİTKİSİNİN (Ilex paraguariensis) 

GELENEKSEL ve TIBBİ AÇIDAN İNCELENMESİ 

Yağmur Kılıçdağı, Gülbin Özçelikay 

Güney Latin Amerika ülkelerinde (Güney Brezilya, Arjantin, Paraguay ve 

Uruguay) yaygın şekilde tüketilen Mate bitkisi, Birleşik Devletler de dahil olmak 

üzere dünya pazarlarına hızla nüfuz etmektedir. Yerlilerce tanrının ağacı olarak 

adlandırılan mateyi Avrupalılar yeşil altın olarak nitelendirmiştir. Tropik ve yarı 

tropik iklimlerde yetişen mate, tüm yıl boyunca yapraklarını dökmeyen bir ağaç 

türüdür. Mate, Ilex paraguariensis, bitkisinin yaprakları ve ince dallarından 

yapılmış bitki çayları çok sık kullanılmaktadır. İnce dallar ve yapraklar üç yılda bir 

toplanmaktadır. Yapraklar genellikle ateşle kurutulur, sonra çay yapmak için 

sıcak suya batırılır.   

Mate çayı, son zamanlarda sağlığa olan faydalarıyla gündeme gelmiştir. Mate 

çayının düşük kolesterol karaciğer koruyucu, merkezi sinir sistemi uyarıcısı, idrar 

söktürücü ve antioksidan olduğu çeşitli literatürlerde yer almaktadır. Ayrıca 

kardiyovasküler sisteme yarar sağladığı da kayıtlıdır. Bunun yanı sıra bazı 

çalışmalar obezitenin yönetimindeki potansiyelini de ileri sürmektedir. Mate 
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çayında, sağlığın faydalarından sorumlu olabilecek çok sayıda fitokimyasal aktif 

madde tespit edilmiştir. 

Mate çayı, mati adlı kabak türünden yapılan geleneksel kaplarda ve hafif eğik, 

bambilyu olarak adlandırılan metal pipet ile içilmektedir. 

Bir litre kaynar suyun içine beş yemek kaşığı mate konarak on dakika 

demlenmeye bırakılır. Süzülerek içilir. Günde iki-üç bardak içilebilir.  

Bu çalışmada Mate bitkisinin çeşitli amaçlar için kullanımlarına örnekler verilerek 

terapötik özellikleri üzerinde durulacaktır. 

 

ŞEKER HASTALIĞINDA KULLANILAN BAHARATLAR 

Yağmur Kılıçdağı, Gülbin Özçelikay 

Şeker Hastalığı, Diabetes Mellitus (DM), pankreasın ürettiği insülin hormonunun 

yetersizliği veya etkisizliğinden kaynaklanmaktadır. İnsülin olmayınca, besinlerle 

aldığımız şeker ve diğer besin unsurları, ihtiyaç duyan hücrelere girememektedir. 

Böylelikle, hücreler şekersizlik çekerken, kanda şeker normal değerlerin üstüne 

çıkmaktadır. Kanda şekerin çok artması, zehir etkisi yaratmakta ve vücudun tüm 

hücrelerini tahrip etmektedir. 

Uluslararası Diyabet Federasyonu 2015 yılında dünyada 415 milyon kişinin şeker 

hastası olduğunu, 2040 yılında bu sayının 642 milyon olacağını bildirmiştir. 

Diyabet, hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş ülkelerde önemli bir 

sağlık problemi olmaya devam etmektedir. DM etiyolojisinde yaş, obezite, 

cinsiyet ve diyet gibi birçok faktör yer almaktadır.  

Günümüzde ilaç ve diyetetik terapiler DM önleme ve kontrolünde kullanılan iki 

temel yaklaşımdır. İlaç tedavisine kıyasla, DM'yi yönetmek ve tedavi etmek için 

diyet yapmaya ilgi son yıllarda artmıştır.  DM tedavisi için geleneksel diyet 

yöntemleri geliştirilmektedir.  Özellikle, baharat kullanımının antidiyabetik 

özellikleri bilinmektedir. Yaygın olarak kullanılan baharatlar arasında, tarçın, 

zencefil, zerdeçal, kimyon, köri, karanfil, kişniş gelmektedir. 

Bu çalışmada, halk arasında şeker hastalığında kullanılan baharatların modern tıp 

uygulamalarındaki kullanımları literatürler ile tespit edilecek ve 

karşılaştırılacaktır. Özellikle tarçın, kişniş ve karanfil ile ilgili yapılmış klinik 

çalışmalar bulunmaktadır. Hindistan’da yapılan bir çalışmada zerdeçalın şeker 

hastalığı üzerindeki etkileri çok sayıda kaynak incelenerek ortaya konulmuştur. 
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Sonuç olarak, baharatlar, özellikle şeker hastalığının tedavisinde 

kullanılmaktadır. Ancak bitkileri kullanırken bir yandan genel özellikleri olan, türe 

özgü nitelikler ile toplanma ve kurutma koşulları diğer yandan klinik çalışmalarla 

belirlenmiş dozları göz önünde tutulmalıdır. 

 

XVII. YÜZYIL İSTANBUL’UNDA 

HAMİLE KADINA YÖNELİK MÜESSİR FİİL VAKALARININ HUKUKİ TAHLİLİ 

Ahmet Kılınç 

Hamile kadına yönelik müessir fiiller, İslam-Osmanlı Ceza Hukukunda cinayet 

suçlarının (kısas ve diyet suçlarının) üçüncü türü olarak kabul edilmektedir. 

Şahısların hayatına ve vücut bütünlüğüne karşı işlenebilen kısas ve diyet 

suçlarının cezaları asli kaynaklarda belirlenmiştir. Anılan kategoride yer alan 

suçların en önemli özelliği, mağdur ya da mirasçıların suçluyu af yetkisine sahip 

olmasıdır. Hamile kadına yönelik müessir fiil suçu, gebe bir kadının müessir fiil 

sonucu karnındaki çocuğu düşürmesi olarak tanımlanmaktadır. Şer‘iye 

sicillerinde bu durum “ilkā-i cenin” olarak belirtilmektedir. İslam Osmanlı 

hukukçularının tamamı bu suça verilecek cezanın 500 dirhem gümüş olduğu 

hususunda hemfikirdirler.  

Çalışmada teorik olarak aktarılan bu bilgilerin XVII. yüzyıl İstanbul’una yansıyıp 

yansımadığı, yansıyor ise nasıl yansıdığı incelenecektir. Mevzuyla ilintili yazılmış 

eserler ile konunun çerçevesi genel hatlarıyla belirlendikten sonra anılan yüzyılda 

İstanbul’daki Kadı Sicillerinde yer almış olan ve bize önemli ipuçları veren Şer‘iye 

sicili hükümleri tahlil edilecektir. Çalışma, XVII. yüzyılda hamile kadına yönelik 

müessir fiilleri sadece İstanbul şehri özelinde irdeleyecektir. Şimdiye kadar 

yapılan araştırmalar neticesinde varılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Kadı 

sicillerine hamile kadına yönelik müessir fiil vakalarının yansıması çok fazla 

değildir. Bu durum bu suç tipinin az işlenmiş olacağı şeklinde yorumlanabileceği 

gibi uyuşmazlıkların kadı huzuruna gitmeden çözülmüş olması şeklinde de 

değerlendirilebilir. Anılan suça ilişkin ihtilaflar, teorinin de ifade ettiği üzere afla 

çözülebilmiştir. Ancak vakalar bize sulh ile de uyuşmazlığın çözüldüğünü 

göstermektedir. Gerek zimmi gerek askeri kesim bu suç tipinde hem davacı hem 

davalı olabilmiştir. Babaların da davaya asaleten katılmada cesaretli oldukları 

görülmektedir. Suçun işlenmesinden çok kısa bir süre sonra bu tür davanın 

açılması önemli bir tespittir. Uyuşmazlıkların muslihûn vasıtasıyla da çözülebildiği 
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olmuştur. Vakaların ayrıntılı izah edilmiş olması ve ceninin azasının teşekkül 

etmiş olmasına atıfta bulunulması önem arz etmektedir. 

 

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE 

ÜZERLİK (Peganum harmala L.) BİTKİSİNİN  

TÜTSÜ OLARAK KULLANIMI 

Saliha Kırıcı, Serpil Demirci Kayıran, Gonca Tokuz 

Peganum harmala L. (Zygophyllaceae) ülkemizin doğal bitkilerinden biridir. Halk 

arasında, üzerlik, ilezik, nazar otu, üzellik, üzerik, üzerrik, üzeriyh, yabani sedef 

otu, yüzellik (Konya köyleri), yüzerlik (Eğridir köyleri) gibi isimler almaktadır. Çok 

yıllık bir bitki olup çorak yerler, step (bazen tuzlu) alanlarda deniz seviyesinden 

1500 metre olan yerlerde yetişmektedir. Bitkinin esas olarak tohumları 

kullanılmaktadır. Farmakolojik olarak aktif bileşenleri alkaloitlerdir (örneğin;  

harmine, harmaline, harman ve harmalol).  Geleneksel tıpta kurt düşürücü, adet 

söktürücü, uyuşturucu, terletici ve yatıştırıcı etkilere sahiptir. Modern tıpta ise 

kardiovasküler etkiye sahip olduğu birçok araştırma ile ortaya konmuştur. Antik 

dönemlerden günümüze kadar halk arasında nazara karşı da kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada türün bölgemizde nazara karşı tütsü olarak kullanımının yanı sıra diğer 

kullanım alanları da tartışılacaktır. 

 

ADANA’NIN TAPINAK TÜRBELERİ:  

“MEVLA ve LOKMAN ŞİFA VERSİN” 

Mehmet Gazi Kobaner, Ergun Cömertpay, Neslihan İpek Kobaner 

Eski Adana coğrafyasının her sokağında bir türbe tapınağa rastlamak 

mümkündür. Kaynaklarını İslamiyet öncesinden alan bu mekanlara çoğu kez 

sağlık için başvurulmakta, bazen verilen bir adak yerine getirilmektedir. Eski 

Adana’nın tapınak türbeleri ağırlıklı olarak Alevi Arap-Nusayri Eti Türkü 

yapımıdır. Bu çalışmada tapınak türbelerin yapımları  ve sağlık uygulamaları 

Nusayri kültürü içerisindeki yeri irdelenecektir. 
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ADANA’DAN BİR DEĞER: MUSTAFA RIFAT GÜLEK 

Eyüp Talha Kocacık 

Adana’da 1872 yılında dünyaya gelen Mustafa Rıfat Bey, ağabeyi Tevfik 

Efendi’nin kardeşinin eczacı olmasını istemesi üzerine eczacı Kiryakot’un yanına 

çırak olarak verilmiştir. Mustafa Rıfat Bey bir yandan eczacı çıraklığı yaparken bir 

yandan da idadîyi tamamlamıştır. İdadîyi bitirmesinin ardından İstanbul’a gidip 

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin eczacı sınıfına kaydını yaptırmış ve 1900 yılında 

mektepten birincilikle mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra askeri 

kimyahaneye devam etmiş ve kimyagerlik şehadetnamesini de almıştır. Mustafa 

Rıfat Bey, 1902 yılında Adana’ya döndüğünde iki diploma sahibidir. Şehirdeki 

eczacıların büyük çoğunluğunun gayrimüslim olması Mustafa Rıfat Beyi oldukça 

rahatsız etmektedir. Bu durumu bir an evvel değiştirmek isteyerek eczane açmış 

ve sadece Adana’dan değil başka şehirlerden de yanına çıraklar alarak önce 

onları kalfa olarak yetiştirmiş ve ardından İstanbul’a göndererek eczacı diploması 

almalarını sağlamıştır. Diploma almalarının ardından kalfalarını Adana’ya geri 

getirerek şehrin farklı bölgelerinde eczane açmalarını da sağlamıştır. 

Mustafa Rıfat Bey eczanesini açmasının hemen ardından eczanesinin karşısına da 

bir kimya laboratuvarı kurmuş ve burada tahliller yapmaya başlamıştır. I. Dünya 

Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde sargı bezi yokluğunu haber alan Mustafa 

Rıfat Bey, laboratuvarında sonradan eczacı olacak olan kalfası Basri Aksoy’la 

birlikte sargı bezi üretmiş ve cepheye göndermiştir. Mustafa Rıfat Bey’in 1947 

yılında vefat etmesinin ardından Mahmure Talay eczanede mesul müdürlük 

yapmıştır. Mahmure Talay’ın ayrılmasıyla eczane aile tarafından kapatılmış ve 

2003 yılında Türk Eczacılar Birliği tarafından müze eczane olarak Abidin Paşa 

Konağı’nda tekrar açılmıştır. 

Bu bildiride 1953 yılında Mustafa Rıfat Eczanesi’nin açılışının 50. yılının 

kutlanması dolayısıyla Farmakoloğ dergisinde çıkan yazılar çerçevesinde Mustafa 

Rıfat Gülek’in biyografisine katkı sunulmaya çalışılmıştır. 
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AHİ EVRAN (1171- 1261) 

ve AHİLİK ile HEKİMLİK AHLAKI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Arif Hüdai Köken,  Nüket Örnek Büken 

Ahilik XIII. yüzyılda Anadolu’da, Balkanlar’da, Kırım’da Türkler tarafından kurulan 

esnaf, sanatkâr ve üretici (sanayi) birlikleri ile bu birliklerin uyguladıkları ahlaki, 

siyasi, iktisadi, felsefi duygu ve prensipler anlamına gelir. Ahilik kurumu, çeşitli 

sanatların ve mesleklerin eğitimine ve Türk uluslarının ahlaki değerlerinin 

geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. 

Ahilik Kurumu, Türk göçmenlerin Anadolu'ya çekilmesinde ve onlara yeni toprak 

kazandırmada önemli bir rol oynamıştır, bu göçmenler için konuk evleri 

sağlanmış ve yetenekli olanlara işyeri açılmıştır. Aynı zamanda insanlara hile 

yapmadan, yaptıkları işte dürüst olmaları ve hoşgörülü olmaları vurgulanmıştır. 

"Ahi" olarak adlandırılan kişi, bilime ya da profesyonel bir faaliyette bulunmaya 

özen göstermelidir. Bu nedenle Ahi kurumları, herkesin mesleki eğitim 

gelişiminde sorumluluk alarak birlikte ahlaki değerler geliştirdiler. 

Anadolu’da Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu olarak bilinen Ahi Evran’ın, 

Azerbaycan’ın Hoy kasabasında doğduğu bilinmektedir. Gerçek isminin, babası 

ve doğduğu kasabayla ilintili olarak, Mahmut bin Ahmet el-Hoyi (Hoylu Ahmet’in 

oğlu Mahmut) olduğu kaynaklara geçmiştir. Ahi Evran’ın çocukluğu ve tahsil 

döneminin ilk yılları Azerbaycan’da geçmiş, gençlik yıllarında ise Horasan ve 

Maveraünnehir’de dönemin büyük âlimlerinden ders almıştır. Daha sonra 

Bağdat’a gelerek tahsil hayatına devam eden Ahi Evran, tefsir, hadis, fıkıh, kelam 

ve tıp ilimlerinde derinlik kazanmıştır.  

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci defa tahta 

geçmesinden sonra 1205 yılında Anadolu’ya gelmiş ve Kayseri’ye yerleşmiştir. 

Asıl mesleği debbağ olan Ahi Evran, burada debbağ (deri işleme) atölyesi kurarak 

esnaflık ve ticaret faaliyetlerinde bulunmuştur. Özellikle sanat sahibi çevrelerde 

kendisini sevdiren ve kabul ettiren Ahi Evran, esnaf ve sanatkâr zümresinin lideri 

olarak kabul edilmiştir.  

Kurduğu Ahilik Teşkilatı ve ahiliğin anayasası olarak kabul edilen 

fütüvvetnamelerle esnaf ve sanatkârların iyi bir mesleki eğitimden geçmesi ve 

meslek ahlakı öğrenmeleri için mesleki örgütsel faaliyetlerde bulunmuş ve bu 

çalışmaları tarihte uzun yıllar boyunca tabiplere de örnek olmuştur. 
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Ahi Evran’nın karısı olan Fatma Bacı ise Bacıyan-ı Rum Teşkilatı’nı (Anadolu 

Bacılar Teşkilatı) kurmuş, Ahilik Teşkilatı ile eş zamanlı var olan ve onun kadınlar 

kolu olarak kadın sanatkarların örgütsel bir faaliyet alanı olmuştur.  

Ahi Evran’nın bir esnaf ve sanatkâr olmasının yanında bilim ile uğraşması ve 

ilgilendiği konularda yazılı eserler bırakması da ilmi yönünün güçlü olduğunu 

göstermektedir. Bu çalışmamızda, tıp ile ilgili bir eseri olduğu ve aynı zamanda 

bir hekim olduğu literatüre yansıyan Ahi Evran’ın kurduğu Ahilik Teşkilatı ve 

bunun hekimlik ahlakına yansıması ile ilgili bir değerlendirme yapılacaktır.  

 

XIII. YÜZYILDA GÜÇLÜ BİR TOPLUMUN GELİŞMESİNE KATKI SUNAN  

FATMA BACI ve 

DÜNYANIN İLK KADIN ÖRGÜTLERİNDEN 

BACIYAN-I RUM (ANADOLU BACILAR) TEŞKİLATI 

Arif Hüdai Köken, Nüket Örnek Büken 

XIII. yüzyılda Anadolu Selçuklu dönemi hekimlerinden olan Ahi Evran, kurduğu 

Ahilik Teşkilatı ve Ahilik Teşkilatı’nın anayasası olan fütüvvetnameler ile esnaf ve 

sanatkârlar için gerek mesleki eğitimin gerekse de meslek ahlakının önemini 

içeren çok değerli katkılar sunmuştur. Ahilik teşkilatı, dönemin ilgi çekici ve 

önemli bir kültür hareketi olmuştur. Yüzyıllar boyunca sahip olduğu bilimsel ve 

felsefi temelleri sayesinde Türk toplumunun mesleki, kültürel ve ahlaki 

gelişimine önemli katkılar sunmuştur.  

Ahi Evran’ın karısı olan Fatma Bacı, Kadın Ana, Hatun Ana, Kadıncık gibi isimlerle 

de anılmıştır. Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacılar) Teşkilatı’nı kurmuştur. Bu teşkilat 

Ahi Evran’ın kurmuş olduğu Ahilik Teşkilatı’ndan ayrı olmayıp aslında aynı alanda 

faaliyet gösteren bir kadın örgütlenmesidir. Kurulduğu dönemde önemli 

çalışmalar yapan bu meslek örgütü, kadınlar için bir eğitim ve öğretim ocağıydı. 

Kadınlar aldıkları eğitim sayesinde farklı iş kollarında üretken olmuş ve toplumun 

gelişmesine ve kalkınmasına katkılar sunmuştur.  

Anadolu’nun Türkleşmesine katkı sağlayan sosyal zümreler arasında ahilik 

teşkilatının payı azımsanmayacak ölçüde fazladır. Ahilik Teşkilatı’nın kadın kolu 

olan Bacıyan-I Rum (Anadolu Bacılar) Teşkilatı dünyada bilinen ilk kadın 

örgütlenmesi olarak da belirtilmektedir.  
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Bu çalışmamızda, teşkilatın kadınları örgütleme sürecinden, mesleki, ahlaki, 

siyasi ve kültürel faaliyetleriyle dönemin ihtiyaçlarına nasıl katkı sunmaya 

çalıştıklarından ve kadınların Anadolu’da aile temelli güçlü bir toplum yaratma 

mücadelesinden söz etmeye çalışacağız.  

 

AĞRI KONTROLÜNDE 

MÜZİĞİN KULLANIM TARİHÇESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

İpek Köse Tosunöz, Gürsel Öztunç 

Yaşamın her döneminde var olan müzik, insanoğlunun ortak deneyimi olan 

ağrının giderilmesinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. En eski tedavi 

yöntemlerinden biri olan müziğin, iyileştirici özelliği ile değişik kültürlerde tarih 

boyunca yer aldığı görülmektedir.  

Tedavi edici amaçla müziğin kullanımına yönelik bilinen ilk kanıtlara MÖ 4000 

yıllarında Mezopotamya’daki çivi yazılarında rastlandığı belirtilmektedir. Antik 

dönemlerde Eski Yunanlılar müziği ruhun eğitiminde ve arınmasında büyük bir 

etmen olarak kabul etmiş ve çeşitli ağrıların giderilmesinde kullanmışlardır. Aynı 

dönemlerde Athennoaops, ağrılı bölgenin üzerinde çalgı çalarak ağrıyı gidermeye 

çalışmıştır. MÖ 400 yıllarında Platon, müziğin ahenk ve ritmiyle insan ruhunun 

derinliklerine nüfuz ederek rahatlık verdiğini belirtmiştir. Müzikle hastalık 

tedavisinin ilk bilimsel kurucusu olan Pisagor (MÖ 585-500) müziği, vücuttaki 

harmoninin bozulduğu durumlarda en etkili deva olarak tanımlamıştır. 

Ortaçağ’da, skolastik düşüncenin etkisi ile müzik şeytani kabul edilmiş ve müziği 

kullanan insanlar engizisyon mahkemelerinde din adamlarınca yakılmışlardır. XX. 

yüzyıla kadarki dönemde İngiltere’de birçok müzisyen hastabakıcı yetiştirilmiş ve 

bu hastabakıcılar tarafından uygulanan müziğin ağrıları giderdiği belirtilmiştir. 

Fransa’da Gut hastalarının ve savaşlarda uzuvlarını kaybeden askerlerin fantom 

ağrılarının giderilmesinde de müzik kullanılmıştır. 

Batı dünyasında müziğin hastanelerde kullanımının XX. yüzyılın ilk yarısını 

bulduğu; Türklerde ise en az 6000 yıldır var olan müziğin hastanelerde tedavi 

edici amaçla kullanımının IX. yüzyılda başladığı ve XVIII. yüzyıla kadar bu konuda 

büyük ilerlemeler yaşandığı belirtilmektedir. Farabi (870-950), musiki 

makamların ruha etkisini ve gün içinde etkili olduğu zamanları sınıflandırmıştır. 
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İbn-i Sina (980-1037), müziğin en iyi ve etkili tedavi yollarından biri olduğunu, 

hastanın akli ve ruhi gücünü arttırdığını belirtmiştir. 

Günümüzde de müziğin tüm yaş gruplarındaki bireylerde ve çeşitli sağlık 

alanlarında kanser ağrıları, doğum ağrıları, postoperatif ağrıları ve kronik 

ağrıların kontrolünde etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmakta olup, ağrı 

kontrolünde müziğin tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak kullanımı 

önerilmektedir. 

 

DİYARBAKIR FOLKLORUNDA HAYVANLARA VERİLEN ADLAR 

Özgül Küçükaslan, Nigar Yerlikaya 

Araştırmada, veteriner hekimliği folklor araştırmaları kapsamında incelenen 

“hayvanlara verilen adlar” konusu çerçevesinde, yüzyıllar boyunca çeşitli 

uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır ili ele alınarak, hayvan türlerine 

yönelik isimlendirme çeşitliliğinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışmanın ana 

gerecini, Diyarbakır yöresinde görev yapan veteriner hekimler ile hayvancılıkla 

uğraşan kişilerden “bilgi derleme formu” aracılığıyla elde edilen yazılı veriler 

oluşturdu. Bu amaçla 20 kaynak kişiyle Ocak-Şubat 2017 tarihleri arasında 

görüşmeler yapıldı. Halkın gündelik dilinde kullanılan bu isimlendirmelerde 

etimolojik kökenleri dil bilimciler tarafından ele alınabilecek 143 adet sözcük 

belirlendi. Elde edilen veriler, bulgular bölümünde “yavrulara verilen adlar”, “dişi 

hayvanlara verilen adlar”, “erkek hayvanlara verilen adlar”, “yaşa göre verilen 

adlar”, “üreme durumuna göre verilen adlar”, “diğer hayvanlara verilen adlar” 

olmak üzere altı başlık altında sınıflandırıldı. Veriler diğer yörelerdeki 

adlandırmalarla karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Sonuç olarak, Diyarbakır 

yöresinde hayvan adlandırmalarının diğer yörelere göre farklılıkları olduğu gibi 

benzerliklerinin de olduğu, halk dilinin birer ürünleri olan bu verilerin derli-toplu 

bir şekilde bir araya getirilerek, hem folklor araştırmalarına katkı sağlandığı hem 

de yörede görev yapacak olan veteriner hekimlere meslek uygulamaları sırasında 

hasta sahibiyle iletişim kurabilme noktasında kolaylık sağlayabilecek bir kaynak 

sunulduğu ileri sürülebilir. 

 



 
X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri: Adana 15-18 Mayıs 2017 

70 

 

XIX. YÜZYIL İKİNCİ YARISINDA OSMANLI’DA ÇİÇEK HASTALIĞI 

Burcu Mercan, Mesut Ayar 

Bu tebliğde önce çiçek hastalığı tarihçesine, yüzyıllardır uygulanagelen çiçekleme 

usulüne ve 1794 yılında bulunan çiçek aşısına değinilecek, ardından 1894 yılında 

Osmanlı Devleti’nde görülen çiçek hastalığı vakaları ve devletin çiçek hastalığı ile 

hassas mücadelesi ele alınacaktır. Osmanlı ülkesinde modern aşı üretilmesine 

rağmen niçin hala çiçek salgınlarının devam ettiği tartışılacaktır. 

Araştırmamızda başta Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde bulunan yaklaşık 1300 

belge olmak üzere çeşitli yazılı ve görsel kaynaklardan faydalanılmış, daha önce 

çalışılmamış bir konunun birinci el kaynaklar üzerinden aydınlatılması ve tıp 

tarihi araştırmalarına yardımcı olması amaçlanmıştır. 

 

ULUSAL DÜZEYDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 

KAPSAMINDA YAPILAN UYGULAMALAR 

Evşen Nazik, Seda Karaçay Yıkar 

Kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir insan hakları ihlali olup 

öncelikli bir sağlık sorunudur. Türkiye kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi 

konusunda çok uzun süredir yol almaktadır. Dünya’da 1970’lerden itibaren önem 

kazanan şiddet sorunu, ülkemizde 1980’lerin ortalarından itibaren tartışılmaya 

başlanmıştır. 17 Mayıs 1987’deki “Dayağa Hayır” yürüyüşü kadınların şiddete 

karşı ilk toplu tepkileri olmuştur. Kadın hareketleri bu yıldan sonra hız 

kazanmıştır. 1997’de Ulusal Eylem Planı kapsamında; kadına yönelik şiddetin 

önlenmesi için yapılması gerekenler hükümet, yerel yönetimler ve sivil toplum 

örgütlerinin çalışmaları olarak ele alınmıştır. 25 Kasım 2004’te “Kadına Karşı 

Şiddete Son Kampanyası” düzenlenmiştir. Kasım 2006-Mart 2008 tarihleri 

arasında “Aile İçi Şiddet Dahil Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Kampanyası” 

düzenlenmiştir. 4 Temmuz 2006’da Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet 

Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler’ 

konulu Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. 3 Ocak 2008 tarihinde “Kadına 

Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak 

Prosedürler Eğitimi Protokolü” imzalanmıştır. 1 Nisan 2009’da “Kadına Yönelik 

Şiddetin Önlenmesinde Yargı Mensuplarının Rolü Projesi Protokolü” 

imzalanmıştır. 12 Nisan 2010 “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din 
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Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi Protokolü“ imzalanmıştır. “Kadına 

Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010” yürürlüğe 

girmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen ülkemizde kadına yönelik şiddet vakaları 

sık görülmeye devam etmektedir. Bu nedenle kadına yönelik şiddet olgularının 

tanımlanmasında, tedavi, destek ve rehabilitasyonun yanı sıra toplumda şiddetin 

azaltılmasında, önleme, koruma ve erken müdahaleyi içeren şiddetsiz bir kültür 

oluşturulmasında sağlık çalışanlarına önemli görevler düşmektedir. 

 

ÜREME HAKLARININ TARİHÇESİ 

Evşen Nazik, Seda Karaçay Yıkar 

Üreme hakları, evrensel insan hakları kapsamında çiftlerin ve bireylerin 

yapacakları çocukların sayısı ve aralığına, özgür ve sorumlu olarak karar 

verebilmeleri, bunun için gerekli bilgiye sahip olabilmeleri, sağlık hizmetlerine 

ulaşabilmeleri sırasında hiçbir şiddet baskı ve ayrımcılığa maruz kalmamaları 

olarak tanımlanmaktadır. Devletlerin ve uluslararası kuruluşların nüfusa 

yaklaşımları, bireylerin üreme haklarına yaklaşımını etkilemiştir. Bu çerçevede 

bireyler, nüfusun azaltılması ya da artırılması yaklaşımları bağlamında, üreme 

hakları konusunda söz sahibi olmaktan uzak kalmıştır. Nüfus artışının 

kalkınmanın önünde engel olduğu düşüncesiyle 1960’lardan itibaren nüfus artış 

hızının azaltmayı amaçlayan planlı nüfus politikaları yürütmeye başlanmıştır. 

Üreme hakları ilk olarak 1968’de yayımlanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Konferansında (Tahran) insan haklarının bir alt kümesi olarak belirlenmiştir. 

1974’te Bükreş’te yapılan Dünya Nüfus Konferansı’nda üreme haklarının 

tanımına yer verilmiştir. Bükreş Konferansı’nda sonra gerçekleşen önemli bir 

gelişme de 1979 yılında Kadın On Yılı’nın bir parçası olan Kadınlara Karşı Her 

Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nin (CEDAW) kabul edilmiş 

olmasıdır. Kahire’de 1994 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Uluslararası 

Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD 1994) ile nüfus konusunda geleneksel nüfus 

politikası yaklaşımından uzaklaşılmıştır. Bu konferanstaki yaklaşım ile 

kalkınmanın temeline insan alınmış, bireylerin üreme hakları ve üreme sağlığına 

öncelik verilmiş, kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanmasına özel olarak vurgu yapılmıştır. 1995’de Pekin’de yapılan IV. Dünya 

Kadın Konferansı’nda da bir kez daha vurgulanmış ve bu konferanslardan sonra 

eylem programları hazırlanmıştır. Eylem programlarının ana konularını; kalkınma 
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ve nüfus ilişkisi, kadınların güçlendirilmesi, cinsiyetler arası eşitliğin ve 

hakkaniyetin sağlanması, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi, üreme sağlığı ve 

aile planlaması, kız çocuklar, gençler ve yaşlılar oluşturmuştur. ICPD 1994 

sonunda 179 ülke tarafından kabul edilen Eylem Programı, 2015 yılına kadar 

uygulanmak üzere bazı eylem önerilerini içermektedir. Türkiye, Eylem 

Programı’nı kabul eden ülkelerden biridir. 

 

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE 

OSMANLI DOĞUM GELENEKLERİNE BİR BAKIŞ: 

HAMİT ZÜBEYR KOŞAY'IN 

“DOĞUMLA ALAKADAR BAZI ADET ve HURAFELER” MAKALESİ 

Cemile Onat Köroğlu,  Mustafa Köroğlu,  Melike Öztürk
 

Bu çalışmada, 1927 yılında Hamit Zübeyr tarafından Türk Yurdu dergisinde 

Osmanlıca yayımlanan “Doğumla Alakadar Bazı Âdet ve Hurafeler” adlı makale 

günümüz Türkiye Türkçesine çevrilerek incelenmiştir. Eser, 1927 senesinde Eylül 

ayında Türk Yurdu dergisinin 6. cildinde 33 numaralı sayısında yayımlanmıştır. 

Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Eserde yer alan adet ve hurafelerin hangi yöreye ve şehre ait olduğu yazar 

tarafından kaynakça verilerek belirtilmiştir. Eserde, doğumla ilgili hurafeler 

başlıklar halinde verilmiştir. Bu başlıklardan bazıları şunlardır: Nasibine Kesmek, 

Nasibine Bağlamak, Çocuk Kırklamak, Kefareti Budur.  

 

TÜRKİYE’DE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETİNİN TARİHİ 

Suzan Onur, Radife Şeyda Yalçın, Seda Yalçın,  

Esra Yavemlier,  Aziz Zakirjanov, Enver Şahiner,  

Mehmet  Karataş 

“Ambulance” kelimesi Latincedeki “ambulare”den (yürümek, hareket etmek) 

türemiştir. Tarihte kazalar, savaşlar, afetler sonucu yaralanan hasta ve yaralılara 

tıbbi girişim uygulanmıştır. 

5000 yıl önce Mısır’da hastalara acil tıbbi müdahaleler yapılıyordu. Eski Yunan ve 

Roma uygarlıklarında ilkyardım ve savaş meydanından yaralıları taşıma işlemi 

yapılıyordu. 
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Ülkemizde ambulans hizmetleri gelişimi Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. 

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusu içinde Hilal-i Ahmer (Kızılay) tarafından 

organize edilen atlı ambulansların kullanıldığı bilinmektedir.  

1955'e gelindiğinde ilk olarak İstanbul Beyoğlu'nda kurulan cankurtaran 

merkezinin, 8 ayrı yerde toplam 15 cankurtaran aracıyla hizmet verdiği 

bilinmektedir. 1985 yılında ise ülkemizde ilk kez Sağlık Bakanlığı bünyesinde 

karayollarında ambulans hizmetleri başlatılmıştır. 

1986 yılında 077 Hızır Acil adında Ankara, İzmir ve İstanbul Valilikleriyle, 

Belediyeler ve İl Sağlık Müdürlükleri işbirliğiyle günümüze benzer bir ambulans 

hizmeti verilmeye başlandı. Bundan bir kaç yıl sonra 077 olan ambulans 

numarası 112 olarak kullanıldı.  

 

NUSAYRİLERDE HALK HEKİMLİĞİ ve HALK SAĞALTMACILIĞI 

Ali İhsan Ökten,  Haluk Uygur 

İnsanlar ilk çağlardan başlayarak acıyı dindirmek, sakatlıkları ortadan kaldırmak 

amacıyla çeşitli uygulamalar geliştirmişlerdir. Çok farklı inanç ve etnik kimliği 

bünyesinde barındıran ülkemizde, Nusayriler inançsal gizliliklerinden dolayı farklı 

anlaşılmış ve çeşitli önyargılarla karşılaşmışlardır. Nusayriler çok uzun süre zor 

doğa koşullarıyla ve diğer toplumlardan ve gelişmelerden uzak yaşadıkları  için 

halk sağaltmacılığı çok gelişmiştir. 

Nusayrilerde hastalıklara karşı ve onları önlediğine dair eskiden beri gelen  halk 

sağaltmacılığı kurumu olarak ocaklar vardır. Ocak, babadan oğula geçer. Ocak 

sahibinin şıh olması gerekmez. Ocaklar sarılık, terme, siğil, teb’a ve boğmaca 

ocaklarıdır.  Özellikle inancın psikolojik etkisiyle dini ibadet yerleri olan ziyaretler 

tedavilerde çok önemli bir yer tutar. Bu tedaviler  büyüklerden görerek kuşaktan 

kuşağa aktarılarak özellikle kırsal kesimde önemini uzun süre korumuştur. 

Bilimsel bir veriye dayanmayan bu uygulamalar deneme yanılma yoluyla ya da 

büyüklerden görerek öğrenilerek uygulanmış ve bir çeşit halk hekimliği 

oluşmuştur. Halk hekimliğinde yanık ilacı, yakı, nasır ilacı, kulunç tutma, şişe 

çekme, reyhanlama, nane-limon-kekik gibi çeşitli hastalıklara karşı bir takım 

tedavi yöntemleri uygulanır. Nusayrilerde halk hekimliği ruhani kişiler tarafından 

yapılan uygulamalar (muska, okunmuş su, hastanın başında okuma) ve kişilerin 

uyguladığı yöntemler olarak görülür. 
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Bu bildiride yalnızca halkın birbirinden öğrendiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı 

tedavi yöntemlerini ve Nusayri öğretisinin dini önderleri tarafından çeşitli 

hastalıklara karşı uygulanan  tedavi yöntemleri incelenmiştir.  

   

MİTOLOJİ ve TIP 

Ali İhsan Ökten,  Haluk Uygur, Saygı Uygur 

Mitler mitolojinin temel taşlarıdır, çoğunluğu hikaye ve söylence şeklinde 

anlatılarak binlerce yıl boyunca kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa nakledilmiş ve 

yazıyla birlikte günümüze kadar ulaşmış olaylar ve yorumlardır. Aslında çoğu düş 

ürünü veya gerçekle bağdaşmayan efsanelerdir ancak hepsinde gerçeğe ve 

yaşanılan zamana göndermeler vardır. İnsanlığın geçmişiyle geleceği arasında bir 

köprü oluşturan mitlerde semboller ön plandadır. İnsanlık, doğaüstü güçler ve 

olağanüstü olaylarla açıklanmaya çalışılmış, hastalıklar ve ölüm gibi insanı 

derinden etkileyen olaylar bu yolla çözümlenmeye çalışılmıştır. Tıpta kullanılan 

isimler ve deyimlerin büyük çoğunluğu Latince kökenlidir, ikinci sırayı Yunan 

Mitolojisinde yer alan kelimeler ve deyimler almaktadır.  

İşte tıp ile mitolojinin (mytos+logos) birlikteliği burada başlamaktadır. Doğa 

güçlerini ve doğaüstü varlıkları konu alan hayal ürünü öykü anlamına gelen 

“mythos” ile ilk anlamı söz ya da akıl olmakla birlikte bilim anlamına  gelen 

“logos” kelimelerinden oluşan mitoloji -mythology-, efsane bilimi anlamına 

gelen, insanlığın geçirdiği gelişim aşamalarını ve düşünme atılımlarını gösteren 

en önemli bilgi kaynağıdır. İnsan doğasına özgü semboller toplamı olarak 

tanımlanabilen mitoloji; kültürün ana dinamikleri olarak niteleyebileceğimiz din, 

bilim ve sanatın gelişiminde öncü bir rol üstlenmiştir. 

Doğaya ve insana özgü hayal ürünü öyküler toplamı olan mitoloji, tıpkı bilim gibi 

insanın evreni ve dünyayı algılama, açıklama ve anlamlandırma çabasının bir 

ürünüdür. Mitoloji ve bilim etkileşimi, uygarlık tarihinin başlangıcından bu yana 

varlığını sürdürmektedir. İnsan yaratıcılığının dışavurumu olan mitoloji, günümüz 

biliminde özellikle terminolojik bağlamda yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Bu bildiride mitolojide tıbbın doğuşu, tıp tanrısı Apollon, Asklepios ve sağlık ve 

temizlik tanrıçası Hygieia, tıp alanında kullanılan Aşil tendonu, Atlas kemiği, 

Gigantizm, Priapizm Sendromu, Hipokampüs, Senil Demans, Letharji, Syrinks, 

Araknoid, Caput Medusa, Elektra, Febris, Fobi, Hypnos, İris, Pan, Penia gibi 
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mitolojik kelimeler, deyimler ve kahramanlar ele alınarak tıp içindeki mitoloji 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

 

FARMAKOLOĞ DERGİSİ’NİN 

ECZACILIK İLE İLGİLİ SORUNLAR VE HABERLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

Hale Özcömert Coşkun 

Eczacılık mesleği, tüm sağlık uğraşlarında olduğu gibi, sürekli bir değişim ve 

gelişim göstermektedir. Tüm bu gelişmeler yaşanırken bazı sorunlar da ortaya 

çıkmaktadır. Meslek uygulamalarındaki değişimler, eğitimdeki değişimleri de 

beraberinde getirmektedir. 

Farmakoloğ Dergisi, 1930 yılında kurulan ve tüm eczacıları çatısı altında 

toplamaya çalışan “Türk Farmakoloğ Birliği” tarafından 1931-1954 yılları arasında 

aylık olarak yayımlanan bir dergidir. 

Dergide eczacılıkla ilgili pek çok konunun yanı sıra meslek sorunları ve meslek 

haberleri de yer almaktadır.  

Bu çalışmada cumhuriyet dönemi eczacılık tarihi açısından önemli bir yer tutan 

Farmakoloğ Dergisi‘nde yayımlanan eczacı sorunları ve haberleri incelenerek 

günümüzdeki sorunlarla bir karşılaştırma yapılmıştır. 

 

ARAP BİTKİ ÖRTÜSÜNDE ŞÜBRÜM (Zilla spinosa/Euphorbia pithyusa) 

ve TIBBÎ KULLANIMI 

Levent Öztürk 

Hz Peygamber döneminde Medine’de kabızlığı gidermek için şübrüm kullanılırdı. 

Hz. Peygamber’in bu bitkinin kullanımını mide ve bağırsaklar için sert bulduğu ve 

onun yerine senâyı (Cassia acutifolia) tavsiye ettiği bilinmektedir. 

Bu tebliğde öncelikle İslam kaynaklarında şübrümle ilgili yer alan bilgilerin tespiti 

hedeflenmektedir. Buna ilave olarak şübrüm bitkisinin özellikleri, türleri ve 

kullanım şekli hakkındaki bilgiler de ortaya konmaya çalışılacaktır.  
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ADANA YÖRESİNDE 

DOĞUM ÇEVRESİNDEKİ BAZI İNANIŞLARA ETNOLOJİK YAKLAŞIM 

Alparslan Santur 

 “Halkbilimci Meltem Cingöz Santur’un Anısına….” 

 “Türkiye doğum folkloruna ait tespit ettiğimiz pratikler, sihri bir temel üzerine 

kurulmuş ve işlemektedirler.“  (Orhan Acıpayamlı. Türkiye’de Doğumla İlgili Adet 

ve İnanmaların Etnolojik Etüdü. Ankara 1974: 156) ana fikrinden hareketle 

doğum öncesi, sırası, sonrası ile çocuğun kırkıncı gününe ve sonrasına kadarki 

sürede oluşan dinsel/büyüsel bazı gelenek, görenek, uygulama ve inanışlar söz 

konusu olup ilgili veriler, 1990 ve 1994 yıllarında yörede gerçekleştirilen iki halk 

kültürü alan araştırması sırasında kayıt altına alınan derlemelerden yararlanılarak 

hazırlanmıştır (Adana ilinin Feke ilçesine bağlı Akoluk; Karaisalı ilçesine bağlı 

Torunsolaklı; Saimbeyli ilçesine bağlı Beypınarı, Kızılağaç; Tufanbeyli ilçesine 

bağlı Evci köylerinde gerçekleştirilen çalışmayla ilgili derlemeler, 2010 yılında 

kaybettiğimiz eşim Folklor Araştırmacısı, Halkbilimci Meltem Cingöz Santur 

tarafından tespit edilmiş olup, B.1990.0031, 0032, 0039, 0040 ve B.1994.0322, 

0323, 0324, 0325, 0326, 0329, 0330 yer numaralı ses bantları olarak Kültür 

Bakanlığı Halk Kültürü İhtisas Arşivinde kayıtlıdır). 

“Ebe, Köy Ebesi” olarak adlandırılan kadınların ifadelerinden aktarılan konuyla 

ilgili uygulamalar, aşağıdaki başlıklar çerçevesinde değerlendirilecektir: 

-Çocuk sahibi olmak, 

-Sürekli olarak düşük yapan kadınlar, 

-Doğacak olan çocuğun fiziki yapısı ve karakteri, 

-Doğacak olan çocuğun cinsiyetini anlama, 

-Doğacak olan çocuğun kız veya erkek olmasını sağlama, 

-Doğumun kolay geçmesini sağlama, 

-Göbeğin kesilmesi, 

-Zar içinde doğan çocuk, 

-Göbek düşmesi, 

-Kırklama, 

-Loğusa ve bebekle ilgili kaçınmalar, 
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-Al basması, kırk basması, diğer basmalar, 

-Çocuğun ilk dişi, 

-Yürüyemeyen, basamayan çocuk, 

-Konuşamayan, konuşması geciken çocuk. 

Geleneksel düşünceden kaynaklanan sempatik büyünün taklit ve temas ilkeleri 

başta olmak üzere diğer büyüsel işlemler uygulamalarda önemli rol oynamakta 

bazen dua, muska, türbe gibi dini sembollerle ritüeller dinsel/büyüsel bir 

görünüme bürünmektedirler. 

 

ÇİN’DE MODERN TIP TARİHİ EĞİTİMİ HAKKINDA BİR İNCELEME 

Eyüp Sarıtaş 

XIX. yüzyılın ortalarından sonra, tıp tarihi araştırmaları, tıp biliminin ilerlemesine 

önemli katkılarda bulunmuştur. Günümüzde Batı Tıbbı eğitiminin yapıldığı 

ülkelerde tıp tarihi sistemli bir şekilde yürütülmektedir ve tıp eğitimini önemli bir 

bölümü haline gelmiş bulunmaktadır. Çin tıp tarihi eğitimi, batı ülkelerinin eğitim 

sisteminden etkilenerek, Çinli Tıp uzmanlarının gayretleriyle önemli ilerlemeler 

kaydetmiştir. 1949 yılında Çin devletinin kurulmasından önce Çin’de Batı 

Tıbbı’nın uygulandığı hastanelerin sayısı oldukça sınırlı idi. Örneğin Wang Jimin 

adlı Çinli Tıp akademisyeni 1929 yılında Çin Adli Tıp Enstitüsü’nde tıp tarihi 

derslerini vermekle görevlendirilmiştir, 1934 yılında ise Çinli tıp uzmanı Li Tao, 

Pekin Tıp Enstitüsü’nde tıp tarihi derslerini vermeyi üstlenmiştir. Çin’de tıp 

tarihine dair ilk eğitim materyali Tao Chısun tarafından Zhongguo Yixue Shı (Çin 

Tıp Tarihi) adı ile 1933 yılında Shanghai’da basılmıştır. Aynı yıl Zhang Zancheng 

Zhongguo Lidai Yixue Shılüe (Çağlar Boyunca Çin Tıp Tarihinin Anahatları) adlı 

eseri; Dai Dafu ise Zhongguo Yixue Shı Jiangyi (Çin Tıp Tarihi Dersleri) adlı ders 

kitabını 1935 yılında yayımlamıştır. 1950’li yılların ortalarına kadar tıp tarihi 

eğitimi alanındaki eğitim materyallerinin sayısı giderek artmış, 1956 yılına 

gelindiğinde ise tıp tarihi alanında ilk olarak lisansüstü eğitim sistemi 

oluşturularak, Çin Sağlık Bakanlığı tarafından Çin Tıbbı Enstitüsü’nde Tıp Tarihi 

Materyalleri Araştırma Ofisi ve Pekin Tıp Enstitüsü kurulmuştur. Biz bu 

bildirimizde geçen yüzyılın 20 yıllarının sonlarından itibaren günümüze kadar 

Çin’de Tıp Tarihi Eğitimi hakkında bir değerlendirme yapmayı düşünüyoruz. 
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AHMED BİCAN YAZICIOĞU’NUN DÜRR-İ MEKNUN (SAKLI İNCİ) 

ADLI ÇEVİRİ ESERİNDEKİ ŞİFALI BİTKİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Deniz Say Şahin, Neslihan Balpınar 

İncelenen eser XV. yüzyıl ikinci yarısında Yazıcıoğlu Ahmet Bican tarafından 

yazılmış, 2003 yılında Dr Ahmet Demirtaş tarafından transkripsiyonu yapılarak 

dilimize kazandırılmış, XV. yüzyıl Osmanlı kültür dünyasının genel ansiklopedisi 

niteliğindedir. Günümüze kadar birçok kopyasının (Türkiye’de farklı 

kütüphanelerde kayıtlı 36 adet) ulaşmış olması dönemin çok okunan ve popüler 

eserlerinden biri olduğunu düşündürmektedir. Eser 18 bölümden oluşmakta ve 

her bir bölüm birbirinden bağımsız konular hakkında bilgi vermekle birlikte 13. 

bölümde sadece şifalı bitkiler, taşlar ve yemişlerden bahsedilmektedir. Yazarın 

“Ben fakir bunu niçe pare kitaplardan cem idüp kimini tefasirden…” şeklindeki 

cümlesi kitabı birçok kaynaktan derlediğini düşündürmektedir. Çalışmamızda 

eserde adı geçen bitkiler ve kullanım endikasyonları döneminde yazılmış diğer tıp 

eserleriyle karşılaştırılarak bunların günümüzde hangi amaçlar için kullanıldığı 

incelenmiştir. 

Eserin 13. bölümündeki şifalı bitkiler listelenerek bitkilerin eserde geçen yazım 

ve kullanım şekilleri hem Dioskorides’in Materia Medica’sı ile hem de şifalı 

bitkiler konusunda yazılmış birçok tercüme eserlerle karşılaştırılmış ve bitkilerin 

familyaları belirlenmiştir. Aynı familya içerisinde birçok farklı tür olduğundan ve 

eserde adamotu dışında bitkilerin yaprak, dal, kök gibi özellikleri açıkça 

belirtilmediğinden bitkilerin familyal özellikleri genel olarak ele alınıp eserdeki ve 

günümüz kullanımları arasındaki farklar belirlenmeye çalışılmıştır. 

Sonuç olarak; eserin 13. bölümünde 56 adet farklı şifalı bitkiden bahsedildiği, bu 

bitkilerin familyal özelliklerine bakılarak 14 tanesinin günümüzde de aynı 

endikasyonlar için kullanıldığı, ancak 32 tanesinin günümüzde farklı şifa amaçları 

ile kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca kitapta bahsi geçen bitkilerin; kullanım 

benzerliklerinden, dönemin Osmanlı hekimlerinin de sıklıkla kullandığı bir kitap 

olmasından ve yazarın kendisinin de bu kitabı farklı kaynaklardan derleyip 

yazdığını belirtmesinden dolayı 13. bölümün Dioskorides’in Materia 

Medica’sından hareketle ya da daha önce bu kitabı kaynak olarak kullanan 

hekimlerin kitaplarından derlendiğini düşünmekteyiz. 
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EDEBİYAT ve TARİH DÜNYASI’NDAN 

FİZYOLOJİ ve TIP ALANI’NDAKİ NOBEL ÖDÜLÜ’NE: 

ERIC R KANDEL 

Leyla Şahin, Neriman Ezgin, Özge Selin Çevik 

Eric R Kandel öğrenme ve belleğin moleküler mekanizmasını aydınlatarak 2000 

yılında Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülüne layık görülmüştür. Çalışmaları sadece 

fizyolojik bir soruyu cevaplamakla kalmamış sonraki pek çok multidisipliner 

çalışmanın da temelini oluşturmuştur. Bu nedenle gelecekteki araştırmalara ışık 

tutan bu bilim insanının tanıtılması amaçlanmıştır. 

Eric Kandel 1929’da Viyana’da doğdu. O, Avusturyalı-Amerikalı bir 

nörofizyologtur. Harvard Üniversitesi'nde tarih ve edebiyat okuduktan sonra 

psikanaliz, öğrenme ve hafıza alanlarına ilgi duymaya başladı. 1952'de New York 

Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikanaliz çalıştı. Amacı; algıyı, hareketi,  

hissetmeyi, düşünceyi ve anıların nasıl hatırlandığını, zihnin işleyiş mekanizmasını 

anlamaktı. Bu nedenle Columbia Üniversitesi'nde nöroloji profesörü olan Harry 

Grundfest'in laboratuvarında sinir sistemi üzerinde çalışmaya başladı. 

Beyin, çok sayıda sinir hücresinden oluşur. Sinir hücreleri birbirine elektriksel ve 

kimyasal sinyaller göndererek iletişim kurar. Eric Kandel, anıların bu sinir 

hücreleri tarafından nasıl saklandığını inceledi. New York Üniversitesi'nde basit 

bir sinir sistemine sahip olan deniz salyangozu üzerinde çalıştı.  

Aplysia californica’yı sinir sisteminin az sayıda hücreye sahip olması, hücrelerin 

olağanüstü büyüklüğü ve çoğu hücrenin değişmez ve eşsiz bir birey şeklinde 

olmasından dolayı tercih etti. 

Eric Kandel, deniz salyangozunun öğrenme mekanizmasında kimyasal sinyallerin, 

sinapsların yapısını değiştirdiğini keşfetti. Kısa süreli ve uzun süreli anıların, farklı 

sinyallerle oluştuğunu açıklamak için deneylerini sürdürdü. 2000 yılında, Nobel 

Fizyoloji ve Tıp Ödülü "sinir sisteminde sinyal iletimi ile ilgili keşifleri" ile Eric 

Kandel'e verildi. 

Eric Kandel, Columbia Üniversitesi'nde profesördür. Howard Hughes Tıp 

Enstitüsü’nde araştırmalarını sürdürmektedir. Nörobiyoloji ve Davranış 

Merkezi'nin kurucuları arasındadır. Fransa, Avusturya, Yunanistan, Almanya 

Ulusal Bilim Akademileri ve ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nin bir üyesidir.   
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Eric Kandel 20’nin üzerinde onursal derece almıştır. Eric Kandel, bilimin yanı sıra 

sanatla da ilgilenmekte ve bu konuda da kitapları yayımlanmaktadır. Belleğin 

Peşinde: Yeni Bir Zihin Biliminin Doğuşu adlı kitabı, 2006 Los Angeles Times Kitap 

ve Bilim Ödülü'ne layık görülmüştür.  

 

YAMAN ÖRS ve “TIP EVRİMİ” 

Serap Şahinoğlu 

Hareketli ve verimli yaşamı geçen yıl 80 yaşındayken sona eren Prof Dr Yaman 

Örs hakkındaki anma sunuşunda onun yaşam öyküsünden ve bilimsel kişiliğinden 

kısaca söz edilecek ve görece daha uzun olarak da tıp tarihi disiplinine 

kazandırdığı özgün bir yaklaşım olan “tıp evrimi” tanıtılacaktır. 

 

PTT PUL MÜZESİ’NDEKİ SAĞLIK KÜLTÜRÜ ile İLGİLİ PULLAR 

Sevgi Şar, Miray Arslan, Nilay Tarhan 

Pul; ön yüzeyi resim, şekil ve motiflerden oluşan renkli olarak basılmış, arka 

yüzeyi ise zamklanmış ve çevresi genelde dantel adı verilen tırnaklı (dantelli) 

veya tırnaksız (dantelsiz) farklı şekil ve ölçülerde olan, postada para yerine 

kullanılan değerli bir kâğıttır. Posta pulu ilk olarak 1840 yılında İngiltere’de 

kullanılmaya başlanmış ve çok kısa bir sürede tüm dünyaya yayılmıştır. 

Türkiye’de ise ilk posta pulu 1 Ocak 1863 tarihinde zamanın posta nazırı Agâh 

Efendi tarafından bastırılmıştır. İlk Türk pulunda Sultan Abdülaziz’in tuğrası ve 

tuğranın altında hilal içinde Devlet-i Aliye-i Osmaniye yazısı yer almaktadır.  

Posta pulları, ülkelerin şehirlerini, endüstrisini, yaşayışını, halkını, kültürel 

değerlerini çeşitlendirmek zorunda olduğu için ülkelerin önemli bir yansıması 

olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle pek çok farklı kültürde önemli yer 

tutmakta olan posta pullarının ülkemiz için de bir kültürel miras niteliğinde 

olduğunu söylemek mümkündür. Bu kültürel mirasın korunabilmesi ve gelecek 

nesillere aktarılabilmesi amacıyla 2013 yılında Ankara’nın Ulus semtinde 

kurulmuş olan PTT Pul Müzesi oldukça önem taşımaktadır. Müzede 1863 yılında 

çıkan ilk tuğralı pullardan günümüze kadar uzanan Türk Pulları Koleksiyonu ve 

Dünya Posta Birliğine bağlı 189 ülkeye ait Dünya Pulları yer almaktadır. Ayrıca 

müze binasında sergilenen pullar Kültür Varlıklarımız, Atatürk Temalı, Taşıt 

Temalı, Spor Temalı, Doğa Temalı, Tarih Temalı ve Turizm Temalı olmak üzere 
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yedi farklı tema altında toplanmıştır. Müzede sergilenen pullar incelendiğinde bu 

yedi tema altında sağlık kültürünü yansıtan birçok pul olduğu da görülmektedir.  

Bu çalışmanın materyalini PTT Pul Müzesi’nde sergilenmekte olan sağlık kültürü 

konulu pullar oluşturmaktadır. Çalışmada PTT Pul Müzesi’ndeki sağlık 

hizmetlerinde emeği geçen bilim adamlarının anısına çıkartılan, sağlık hizmeti 

yapılan yerler (darüşşifalar, hastaneler, sağlık merkezleri), tıbbi bitkiler ve aşıları 

konu alan ve özel günler için çıkartılan pullar taranarak konu çeşitli yönleri ile ele 

alınacaktır.   

 

İNFERTİLİTE: 

TÜRK KÜLTÜRÜNDE KULLANILAN 

GELENEKSEL UYGULAMALARA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME 

Ayşe Şenoğlu, Sultan Alan, Emine Akça
 

Birçok toplumda olduğu gibi çocuk sahibi olmak,  Türk toplumunda da kültürel 

kimliğin önemli bir parçasıdır. Türk kültüründe çocuk, neslin devamının yanı sıra 

ailenin itibarı olarak algılanmaktadır. Anadolu’da çocuk sahibi olmaya yönelik 

bazı inanç ve uygulamalar yer almaktadır. Çocuk sahibi olabilmek için yapılan 

bütün bu uygulamalar kadınlarla ilgilidir. Erkeklerle ilgili uygulamalar çok azdır, 

çünkü çocuk sahibi olamamanın kusuru genellikle kadınlara yüklenmekte ve 

kadınlar suçlanmaktadır. Bu nedenle daha çok kadınlar geleneksel yöntemler 

kullanmaya yönelmektedir. Çocuk sahibi olmak isteyen kadın, yakın çevresinin 

baskılarıyla önce geleneksel uygulamaları denemekte, başarılı olamazsa doktora 

başvurmaktadır.  

Anadolu’nun bazı bölgelerinde, kadının gebe kalmasını engelleyen bir cinin 

olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle kadına okutulmuş yiyecekler yedirilmekte, 

şifalı bitkilerden hazırlanan içecekler içirilmekte ve muska taktırılmaktadır. En 

yaygın kullanılan yöntem de kadının buğuya oturtulmasıdır. Isıtıcı, yakıcı, sözde 

iltihap sökücü ya da yumuşatıcı özelliğe sahip çeşitli madde ve otlarla yapılan 

buğuyla rahim yolunun açılacağı ve bu sayede iltihabın kuruyacağına 

inanılmaktadır. Ayrıca rahme baharat, ilaç, kesme şeker üzerine gliserin 

uygulama; buhara, kızgın taşa veya kiremide oturtma;  bele yakı yakma; karnı ve 

kasıkları çektirme;  kaplıcalara gitme;  belirli gıdaları sık sık yeme gibi 

uygulamalar da yoğun şekilde yapılmaktadır. Rakı ve kinin karıştırılarak kadına 
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içirilmektedir. Çocuk sahibi olmak isteyen kadın, diplomasız olan ve  “ara ebesi” 

olarak bilinen kişilere götürülerek, onun uygun gördüğü tedaviyi yapması 

beklenmektedir.  

Bazı yörelerde, temas büyüsü kullanılmaktadır. Örneğin; çocuğu olmayan kadın, 

yeni doğum yapmış kadının plasentasının üzerine oturtulmakta ya da yatır 

ziyareti yapılarak yatırda yatanın gücü sayesinde çocuklarının olacağına 

inanılmaktadır. Düğün gecesi yeni evlenen çiftlerden gelinin kucağına çocuk 

oturtulmakta böylece çiftin çocuk sahibi olacağına inanılmaktadır. Çocuğu 

olmayan çiftler hac ziyareti yaparak orada bebek resmi çizerek dua etmektedir. 

Hacca gidemeyenler için kırk gebe kadından toplanan para hacca giden birine 

verilerek ondan elbiselik kumaş getirmesi istenmekte ve dikilen elbise çocuk 

sahibi olmak isteyen kadına giydirilmektedir. 

Geleneksel uygulamaların bazılarından kadınların vücudu ciddi oranda zarar 

görmektedir. Aseptik olmayan koşullarda uygulanan bazı yöntemler sonucunda 

kadın ciddi derecede hastalanabilmekte hatta kalıcı hasar oluşabilmektedir. Bu 

sorunların tedavisi imkansız hale gelebilmekte ve çocuk sahibi olma şansı 

tamamen kaybedilebilmektedir. İnfertilite ve tedavisi konusunda, çiftlere, hatta 

yakınlarına mutlaka sağlık ekibi tarafından eğitim verilmeli, infertilitenin tedavisi 

amacıyla başvurulan geleneksel uygulamaların zararları vurgulanmalıdır.  

 

SORUNLU BİR KÜLTÜREL ALGI: İNFERTİLİTE 

Ayşe Şenoğlu, Sultan Alan, Emine Akça
 

Üreme tüm canlılar için nesillerinin devamı açısından son derece önemlidir. 

İnfertilite kadın ve erkekler için hem duygusal olarak stresli ve ekonomik 

anlamda sıkıntılar yaşatan, tedavi sürecinde yaşanılan sıkıntılar nedeniyle acı 

veren bir durumdur. İnfertilite bir yıl boyunca korunmasız cinsel ilişki sonrasında 

gebe kalamama durumu olarak tanımlanır. Eski çağlardan bu yana kadının 

toplum ve ailedeki rolü annelik üzerine kurulmuştur. Bu durum infertilitenin 

kadından kaynaklanan bir sorun olduğu algısını-kabulünü ortaya çıkarmaktadır. 

İnfertiliteyle ilgili yaşananların hem psikolojik hem de biyolojik etkileri bireylerde 

bazı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Yaşanan bu sağlık sorunları 

bireyleri biyolojik, çevresel ve kültürel faktörlere bağlı olarak etkilemektedir. 

Kültürel özelliklerin infertilite kaynaklı sorun yaşayan çiftler üzerinde son derece 
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yoğun etkisi vardır. Birçok kültür infertilite ile ilgili yanlış inanç ve değerlere 

sahiptir. Çocuk sahibi olamamakla ilgili sadece kadının suçlanması kadının 

psikolojisini etkilemekte ve ruh sağlığı bozulabilmektedir. İnfertilliğin cinsel 

hastalık gibi görülmesi de yaygın olan inançlar arasındadır. 

Kültürel, etnik ve dini faktörler infertil kadına özellikle çok fazla yük 

getirmektedir. Sürekli kadınlar suçlanmış, bilgisizlik nedeniyle sözde infertilite 

tedavisinde acı veren yöntemler kadınlar üzerinde kullanılmış, çocuğu olmayan 

kadın yetersiz kadın olarak görülmüş, sevilmemiş ve sürekli aşağılanmıştır. 

Dünyada birçok kültürde kadının temel görevi çocuk doğurmak olarak 

belirlenmiştir. Evliliğin gerçek nedeni kadının gebe kalıp doğum yapmasıdır. 

Boşanmaların temel sebeplerinden biri kadınların çocuk doğuramamalarıdır. 

Eğer kadın gebe kalamıyorsa erkeğe onu boşama ya da tekrar evlenme hakkı 

verilmiştir. Hatta “kısır” kadın yetersiz olarak görüldüğü için lanetlenmiştir. Bazı 

kültürlere göre “kısır” kadın zehirli kadın olarak görülmektedir. Bir Çin atasözüne 

göre; bir aileyi lekelemenin üç yolu vardır ve en önemlisi çocuksuzluktur. Bazı 

kültürlere göre infertilitenin temel sebebi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır. 

Bazılarında ise soğuk infertilitenin sebebi olarak görülmekte ve bu nedenle 

kadınların kendilerini sıcak tutmaları tavsiye edilmektedir. Birçok kültürde çocuk 

doğurmak kadınlar için en büyük amaç olmuştur. 

Türk toplumunda çocuksuz evin “tütmeyen ocak” olduğu söylenmektedir. Evlilik, 

çocuk sahibi olmakla eş değer tutulduğu için çocuk olmayan evlilikler uzun süre 

devam etmemektedir. Gebe kalamamak kadın için bir sağlık sorunu değil, bir 

yetersizlik, bir ayıp olarak değerlendirilmektedir. Çocuksuzluk aşağılayıcı bir 

durum olarak algılanmakta ve yeni evlenen çiftlerin üzerinde, özellikle de kırsal 

alanlarda, çocuk sahibi olmaları yönünde oldukça büyük baskı uygulanmaktadır.  

 

AKUPRESÜR: TARİHSEL BİR BAKIŞ 

Gülşah Tanrıverdi 

Akupresür, prensibi akupunktura benzeyen bir alternatif tıp tekniğidir. Beş bin 

yıllık geleneksel Çin Tıbbı’na dayanmaktadır. Akupresür, Çinliler tarafından 

"iğnesiz akupunktur" olarak da adlandırılmaktadır. Bu teknik, dünyanın farklı 

yerlerinde uzun yıllardır var olan bir bilimdir, ancak günümüzde Hindistan, Çin, 

Japonya ve Kore gibi Asya ülkelerinde yaygın kullanılmaktadır. Akupresür bir 

zamanlar herkesin tıbbi problemleri tedavi etmek için kullandığı çok yaygın bir 
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yöntemdir, ancak batı tıbbı ve hızlı etkili haplar halkın büyük bir çoğunluğunun 

akupresürden allopatiye geçmesine yol açmıştır. Günümüzde, dünyadaki çok az 

insan, bu tekniği, sağlık durumunun iyileştirilmesi için bir kaynak olarak 

kullanmaktadır. 

Akupresür teknikleri yalnızca ülkeden ülkeye değil aynı ülkede şehirden şehire 

farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, tüm insanlar tarafından kullanılan belirli bir 

teknik yoktur. Akupresür, vücutta enerji taşıyan meridyenler üzerinde 

akupunktur noktalarına parmak, avuç içi veya özel stimülasyon bantlarıyla basınç 

uygulanan bir tedavi yöntemidir. Akupresürde, görünmez bir enerji kanalı 

sisteminin belirli noktalarına derin parmak basısı uygulanır. Bu noktalar, vücudun 

belirli organlarına ve bezlerine doğrudan bağlıdır, bu nedenle enerji akışı 

bozulduğunda rahatsızlık hissedilir. Uygulanan bası ile bu noktalar uyarılarak 

sıkışmaları gidermekte ve enerji akımını artırarak stresi azaltmaktadır. Böylece 

vücut uyum içinde ve enerji kanalları sorunsuz çalışır. Bu baskı noktasına yapılan 

masajların bir sonucu olarak, bireylerin rahatlamasında ve sağlık düzeyinde bir 

artış sağlanır. 

 Akupresür literaturde, post-op ağrı, kemoterapiye bağlı gelişen bulantı-kusma 

kontrolünde ve hiperemezis gravidarum başta olmak üzere pek çok durumda 

kullanılmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de bu konuya ilişkin araştırmalara devam 

edilmektedir. Akupresür, öğrenilmesi ve uygulanması kolay bir tekniktir. İğne 

kullanmayı gerektirmez. Ağrısız, zahmetsiz, güvenli, etkili, ekonomik ve yan etkisi 

olmayan noninvaziv bir tedavi yöntemidir.  

 

TÜRK TIP TARİHÇİLERİ ile 

PROF GEORGE SARTON ARASINDAKİ 

MEKTUPLAŞMALAR (1936−1956) 

Halil Tekiner 

Belçika asıllı Amerikalı bilim tarihçisi George Sarton (1884−1956), dünyada bilim 

tarihinin akademik bir disiplin olarak kurucusu ve Bilim Tarihine Giriş adlı eser 

başta olmak üzere birçok kitap ve makalenin yazarıdır. Sarton, geleceğin Türk 

bilim tarihçisi Aydın Sayılı’nın (1913−1993) Harvard Üniversitesi’nde hocası ve 

tez danışmanı olmasının yanı sıra başka Türk bilim ve tıp tarihçileri ile de sık sık 

haberleşmiştir. Adnan Adıvar (1882−1955) ile Sarton arasındaki mektuplaşmalar 
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2006 yılında Prof Feza Günergun tarafından Osmanlı Bilimi Araştırmaları 

dergisinde yayımlanan “Türk bilim tarihinin gelişimine tanıklık: Adnan Adıvar–

George Sarton mektuplaşması” başlıklı makalede ele alınmıştır. Bununla birlikte 

literatürde, Türk tıp tarihçileri ile Sarton arasındaki mektuplaşmalara ilişkin 

yeterli bilgi ve belgenin bulunmadığı görülmektedir.  

Bu çalışmada Türk tıp tarihçileri ile Sarton arasındaki mektuplaşmaların detaylı 

künyelerinin verilerek içeriklerinin özetlenmesi ve bu mektuplaşmaların Türk tıp 

tarihi açısından taşıdıkları değerin tartışılması amaçlanmıştır.  

Retrospektif özellikteki bu araştırmada, Sarton’ın vefatının ardından Harvard 

Üniversitesi Houghton Kütüphanesi’ne bağışlanan kişisel evrakı arasında yer alan 

George Sarton Additional Papers (1901−1956) başlıklı ve MS Am 1803.4 katalog 

numaralı dosyada kayıtlı Türkiye adresli mektupların orijinalleri ve Sarton 

tarafından Türk tıp tarihçilerine gönderildiği tespit edilen bazı mektupların 

karbon kopyaları incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, Sarton’a 1932−1956 yılları arasında Türkiye adresli 

toplam 83 mektup gönderilmiştir. İngilizce ve Fransızca kaleme alınmış bu 

mektupların yazar isimlerine ve yazıldıkları yıllara göre sayısal dağılımı şu 

şekildedir: Adnan Adıvar (1932−1954 arasında 24 mektup), Aydın Sayılı 

(1938−1955 arasında 44 mektup), Abdurrahman Sayılı (Aydın Sayılı’nın babası) 

(1938’de 1 mektup), Bedi Şehsuvaroğlu (1953−1954 arasında 2 mektup) ve 

Ahmet Süheyl Ünver (1936−1956 arasında 12 mektup). Ünver’e ait bir 

mektubunun ekinde orijinal bir minyatür çiziminin, Şehsuvaroğlu’na ait bir 

mektubun ekinde ise içerisinde Sarton’ın adının geçtiği bir Türkçe gazete 

kupürünün yer aldığı görülmüştür. Ayrıca 1948−1952 arasında Sarton tarafından 

Ünver’e gönderilen 5 mektubun da karbon kopyasına ulaşılmıştır.  

Türk tıp tarihçileri ile Sarton arasındaki mektuplaşmalar, içerdikleri tıp tarihi bilgi 

ve haberleri bakımından dikkat çekicidir. Bu mektupların, geçtiğimiz yüzyılda 

kıtalararası bilimsel işbirliği ve bilgi paylaşımının nadiren toplu halde 

bulunabilecek örnekleri olmasının yanı sıra Türk tıp tarihi konularının uluslararası 

alanda gündeme gelmesi ve Sarton vasıtasıyla literatürde görünür kılınması 

bakımından da önem taşıdığı söylenebilir.  

Bu çalışma, araştırmacının TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma 

Burs Programı kapsamında Harvard Tıp Fakültesi’nde yürüttüğü 

1059B191500343 numaralı projeye ek olarak gerçekleştirilmiştir. 
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MERSİN’DE 2016 YILI AĞUSTOS-EKİM AYLARI 

ANTİDEPRESAN BİTKİ ve İLAÇ SATIŞ ORANLARI 

Ali Uğur, Ayşe Everest 

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan depresyonu insanların yenme 

yöntemlerinden olan bitki ve ilaç satışları, geleneksel tıp ve medikal tıp açısından 

değerlendirerek; Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile bazı aktar ve eczaneler 

çerçevesinde araştırılmıştır.  

Mersin’de 2016 yılı Ağustos-Eylül-Ekim aylarında; eczanelerden alınan ilaçların 

sayısına bakıldığında ilk sırada (% 39) antidepresan ilaçların yer aldığı 

görülmektedir. Diğerleri vitamin (% 31) ve diyet (% 17) için kullanılan ilaçlardır. 

Aktarlar için ise aynı tarihlerde papatya, kantaron, melisa, kedi otu, ginko, 

panax/ginseng ve ıhlamurun tüketildiği saptanmıştır. Almanya ve İngiltere’ de de 

sağlık ürünleri marketleri ve diğer marketlerde en sık satılan bitkiler ginko, 

ginseng, ezan çiçeği, sarmısak, ekinezya ve kedi otudur. 

Mersin için; en sık kullanılan antidepresan ilaç sıralaması Sertralin, Escitalopram, 

Fluoksetin, Paroksetin ile Sitalopram ve bitkisel çay sıralaması ise papatya, 

kantaron, melisa, kediotu ile ıhlamurdur.  

Antidepresan ilaçların eczanelerden tekrarlı alım sıklığı ayda ve on beş günde bir 

olup, kullanım şekli ise 1x1 şeklindedir. Antidepresan ilaç/kutu kullanan hasta 

yaş grubu oran olarak % 53 yetişkin, % 35 yaşlı ve % 15 çocuk hastadır. Yetişkin 

hastaların yaklaşık % 10’ u, çocuk hastaların ise yaklaşık % 5’ i psikiyatri 

polikliniklerine başvurmuştur.  

Etken maddesi Essitalopram olan antidepresan ilacın satış verilerine bakılarak 

Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş illerini nüfusa oranla karşılaştırdığımızda en 

fazla kullanıcı ilin Kahramanmaraş olduğu görülmektedir.  

 

ADANA’DA AMERİKAN BOARD HASTANESİ 

Haluk Uygur, Ali İhsan Ökten 

XIX. yüzyılda çeşitli dış ülkelere ait misyoner kuruluşlar, Osmanlı topraklarında 

yoğun faaliyet göstermeye başlamışlardır. Bazı araştırmacılar bu kuruluşların 

faaliyetlerini “dini, eğitim, sağlık ve yardım” olarak  değerlendirmiştir. Amaçlarını 

ise “Osmanlı ülkesinde kendi devletleri ve halklarının çıkarlarını korumaya 



 
X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri: Adana 15-18 Mayıs 2017 

87 

 

adamış” olarak tarif etmiştir. Bu bildiride o dönem Amerikan Board kuruluşunun 

en önemli merkezlerinden birisi olan Adana Vilayetinde “sağlık ve yardım” 

faaliyeti için kurulan Amerikan Board Hastanesi hakkında bilgi vermek 

amaçlanmıştır. 

Amerikan Board Hastanesi Adana’da Adana Uluslararası Hastanesi (Adana 

International Hospital) adı altında 1904 yılında kurulmuştur. Amerikan Board 

Hastanesinin kuruluşu  hakkında 1911 yılında hastaneye atanan Amerikalı Doktor 

Cyril Herbert Haas, kuruluş öyküsünü (verdiği bilgilerde bazı çelişkiler 

bulunmakla birlikte) 1913 Ocak tarihli Clinical Medicine isimli tıp dergisinde şöyle 

anlatır: “Aynı şekilde değilse de, belki de yine aynı ruhla, bu korkunç eylem, 1908 

yılının Nisan ayında ve Çukurova’da binlerce defa tekrarlandı. Adana 

International Hospital, ruhun bu körelmişliğine ve insanlık dışı kalpsizliğe karşı 

tavrını alacaktı. Kötülük yapabilecek olan insanlara iyilik yapmak, yaşamı yok 

etmektense kurtarmak, acı çekilmesini mümkün mertebe önlemek, Haç, Hilal ya 

da hangi bayrak altında bulunursa bulunsun acı çekenleri iyileştirmek, 

çabalarının sonucuna ulaşabilenlerinden bazılarıydı. Bu hastane Adana’da her 

zaman ihtiyaçtı.” 

Bu hastanenin diğer hastanelerden farklılığı Osmanlıda trahom ve  çiçek 

vakalarının yaygınlığı  ve  körlük vakalarının çok olması nedeniyle özellikle Ermeni 

kökenli körleri eğitmeye ve meslek sahibi yapmaya çalışmasıdır. Amerikalı 

misyonerler, Amerika’daki merkezlerini körlük konusunda ikna ederek bu 

konuda çalışmalar yapmışlardır. 

Dr Haas, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra da Adana’yı terk etmeyip, 1950 yılına kadar, 

Adanalılarla iyi ilişkiler içinde görevini yapmıştır. Adına atıfta bulunularak “Has 

Doktor” olarak çağrılmış, Adana’nın çağdaş bir bilim insanı olmuştur. Onun 

gidişiyle birlikte hastane kapanmış, binası ise daha sonradan Ayas Kız Koleji 

olarak hizmet vermeye devam etmiştir. Dr Haas emekli olup Adana’yı terk 

etmeden önce, burada edindiği bazı mal varlıklarını Verem Savaş Dispanseri’ne 

bağışlamıştır. 
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İĞTİŞAŞ OLAYI SIRASINDA KURULAN MUVAKKAT HASTANELER 

Haluk Uygur, Ali İhsan Ökten 

“İğtişaş” kelime anlamı olarak “ayaklanma, kargaşa”dır. Tarih bilimciler bu 

kelimeyle Adana’da yaşayan Ermeni halkının ayaklanmasını ve Müslüman ahali 

ile Ermenilerin çatışması sonucu olan kargaşayı kastederler. Bu bildiride “İğtişaş 

Olayı” olarak bilinen ve Adana tarihinin en kanlı olaylarından biri olarak kabul 

edilen olaylar sırasında Adana’da sağlık hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünün 

anlatılması amaçlanmıştır. 

İğtişaş olaylarının 14 Nisan 1909 tarihinde başladığı kabul edilir. Olayın sosyolojik 

nedeni, Ermenilerin yabancı misyonerlerin de desteğiyle, bir zamanlar bölgede 

kurulmuş Ermeni krallığının yeniden kurulacağı inancıyla ülkenin çeşitli 

yerlerinden gelerek, Adana ve çevresine yoğun olarak yerleşmelerinin yarattığı 

çelişkiler olsa da; kıvılcımı yakan ateş Ermeni bir vatandaşın iki Türk gencini 

öldürmesi ve aynı gün paskalya nedeniyle atılan bir kurşunun Çerkez Mehmet 

isimli bir vatandaşa isabet etmesidir. Bu olayı Amerikan Board hastanesinde 

görev yapan  Dr Cyril Haas, 1913 yılı Ocak ayında çıkan “Clinical Medicine” isimli 

dergide farklı bir bakış açısıyla  anlatır: “Taşköprü üzerinde dilenen kör  bir 

dilenci, kendi yapamayacağı için gören kişilere bir Ermeni’yi ihbar etti. Yakalanan 

çaresiz Ermeni hançerlenerek yaralandı. Kör dilenci de önüne getirilen çaresiz 

esirin başını kör bir testereyle gövdesinden ayırdı. Böylece İslam’a inanan bu kişi 

cennete gideceğine inandı.” 

Kayıtlarda yazdığı kadarıyla o günlerde Adana’da üç hastane görülmektedir. Bu 

hastanelerin  birincisi Karşıyaka’daki Memleket Hastanesi (Belediye Hastanesi), 

ikincisi Amerikan Board’a bağlı Amerikan Hastanesi, üçüncüsü ise Askeri 

Hastanedir. 

İtidal gazetesinin 17 Nisan 1325 tarihinde yayımlanan haberine göre; Belediye 

Hastanesinin yetmemesi üzerine Sanayi Mektebinde (İnkilap Okulu) bir 

Muvakkat Hastane (Geçici Hastane) kurulmuş. Bunların yanında  belediyenin 

desteği ile iki tane daha hususi hastane oluşturulmuş. İngiliz 

Konsolosluğunun idaresinde Kızıl Haç’tan bir doktor, bir cerrah, bir de 

pansumancı gelip Adana’da hasta bakmış. Ayrıca Askeri Heyet’in eski istasyon 

civarında bir eczane açtığı ve ilaç dağıttığı yine gazetede haber olarak verilmiş. 

Bu olaylar sırasında kurulan ve geçici (muvakkat) olarak faaliyet gösteren bu 

sağlık kuruluşları bir süre sonra faaliyetlerine son vermiştir. 
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OSMANLI MEZAR TAŞLARINDA LOKMAN HEKİM IV 

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 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 dördüncü 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. 

 

AH MİNEL BÜTÇE: TOSYAVİZADE DOKTOR RIFAT OSMAN ve YOKSULLUK 

Mevlüt Yaprak, Nilifer Gökçe 

Dr Rıfat Osman ülkemizin ilk radyoloji uzmanlarından biridir. Onun Ord Prof Dr 

Süheyl Ünver’e yazdığı mektuplar Ratıp Kazancıgil ve Nilüfer Gökçe’nin 

çabalarıyla kitaplaştı. 

Mektupların bir çoğunda yoksulluktan şikayet mevcuttur. Mektuplardan 

anlaşıldığına göre; (1) Rıfat Osman emeklilik günlerinde de çalışmak zorunda 

kalmıştır. (2) Çok istediği halde son yıllarını İstanbul’da değil Edirne’de 

geçirmiştir. (3) Çok sevdiği eserlerini satmaya kalkışmıştır. (4) Çok istediği halde 

sevgili çömezi Süheyl Ünver’in düğününe katılamamıştır.  

Bu bildiride Rıfat Osman’ın yoksulluktan şikayetinin olası nedenleriyle günümüz 

Türkiye’sinde hekimlik ve yoksulluk ilişkisi tartışılmıştır.  

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİYOİSTATİSTİK 

Ayşe Canan Yazıcı Güvercin 

İstatistiğin kökeninin tarih öncesi döneme kadar uzandığı kabul edilmektedir. Bu 

dönemlerde, ilkel topluluklarda henüz yazı yokken bile çeşitli simgeler 

kullanılarak bazı nesnelerin sayıldığı bilinmektedir. Eski Mısır’da, eski Yunan’da 
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ve Ortaçağ’da ticaret kayıtları, askeri kayıtlar ve nüfus sayımları dönemin önemli 

istatistik belgeleridir. İstatistiğin tıp ve biyoloji ile buluşmasının ise XVII. yüzyıla 

dayandığı kabul edilmektedir. Bu yüzyılda doğum, ölüm ve hastalık kayıtları 

yorumlanarak cinsiyete, yaş gruplarına, hastalık paternlerine ilişkin bazı 

tahminlerde bulunulmuştur. Bu tahminler de hastalıkların tanı ve tedavisinde 

kullanılmıştır. 

Biyoistatistik tıp ve biyoloji alanındaki araştırmaların yaygınlaşmasına paralel 

olarak gelişmiştir. Biyoistatistik bilimi ile bu araştırmalar bilimsel bir temele 

dayandırılarak, güvenilir ve genellenebilir sonuçlara ulaşılması mümkün 

olmuştur. Günümüzde biyoistatistiksel yöntemler basit testlerden yapay sinir 

ağları algoritmalarına kadar genişleyen yapısıyla tıp ve biyolojinin hızlı 

gelişmesinin lokomotifi olmuştur. Bu çalışmada, biyoistatistiğin en basit 

araştırma verisinden günümüzdeki karmaşık veri setlerinin analizine uzanan 

tarihsel yolculuğu incelenmiştir.  

 

ANKARA'NIN TARİHİ PERSPEKTİFİNDE ÖNE ÇIKAN SAĞLIK MÜZELERİ ve 

SAĞLIĞA İLİŞKİN OBJELERİ 

Selen Yeğenoğlu, Vahide Liman
 

Çok eski tarihlerden bu yana, Ankara kenti pek çok uygarlığa ev sahipliği 

yapmıştır. Ankara' da yerleşim tarihi Tunç Çağı Hatti uygarlığına kadar 

uzanmaktadır. Bunu milattan önce ikinci milenyumda Hitit uygarlığı dönemi, 

milattan önce onuncu yüzyıldaki Frigya uygarlığı dönemi ve sonrasında sırasıyla 

Lidyalılar, Persler, Makedonlar, Galatyalılar, Roma İmparatorluğu, Hititler, Bizans 

İmparatorluğu, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu dönemleri takip 

etmektedir. Frigyalılar ve Galatlar döneminde hep aynı yerde olan kent, 

Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de yerini değiştirmemiştir. Şehrin adı da bu 

uygarlıklar özelinde çok değişiklik göstermiştir; Ankyra, Engürü, Angara, Ankara 

gibi. Ancak, Ankara’da, 1815 yılında büyük bir veba salgını ve 1847’de de büyük 

bir kıtlık baş göstermiştir. 1839'da Prusyalı subay Freih Von Wincke kentin 

detaylı planını hazırlamıştır. 1892'de demiryolları kente ulaşmış, 1917 yılında 

çıkan büyük yangında birçok mahalle yanmıştır. Şehirdeki olumsuzluklar, 27 

Aralık 1919 tarihinde Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelmesiyle noktalanmıştır. 

Kurtuluş Savaşı sürecinde, kentte 23 Nisan 1920'de, Büyük Millet Meclisi 

açılmıştır. 13 Ekim 1923' de Ankara başkent ilan edilmiş, 29 Ekim 1923'de ise 
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Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Ankara’nın nüfusu 

30.000 civarındaydı. Aradan geçen 80 yıl sonrasında hızla gelişerek modem ve 

çağdaş bir kent olmuştur. Bu bağlamda, Ankara’da yer alan müzelerin de sayısı 

70’i aşmakla beraber, öne çıkan sağlık objelerini içeren müzelerinin yanı sıra 

doğrudan sağlık müzeleri vardır.  

 

MASAJ UYGULAMASININ TARİHİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

Pınar Yeşil Demirci, Gürsel Öztunç 

Masaj bilinen en eski tedavi yöntemlerinden biri olup, çeşitli hastalıkların 

semptomlarını gidermeye yönelik olarak yaklaşık 3000 yıldır kullanılmaktadır. 

Terapötik masajın kökleri, Geleneksel Çin Tıbbı’na dayanmaktadır. Masajdan ilk 

olarak, MÖ 2598’de Çin İmparatoru Huang Ti’nin ölümünden önce yazılan en 

eski tıbbi çalışma olan Nei Ching’de  bahsedilmiştir. Ayrıca Hipokrat’ın çalışmaları 

dahil olmak üzere Eski Hint ve Yunan metinleri masajı özellikle spor veya savaş 

yaralanmalarını tedavi etmek için etkili bir terapi olarak tanımlamıştır. 

 Modern tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat, burkulma ve çıkıklarda friksiyon 

tekniğini önermiş ve sağlık alanında çalışan tüm bireylerin masaj tekniklerinden 

haberdar olması gerektiğini belirtmiştir. Masaj, tarihsel süreç içerisinde Doğu ve 

Batı kültürlerinde farklı bir gelişim göstermiştir. Doğu’da İslam 

İmparotorlukları’nda, Grekoromen geleneklerinin bir devamını yansıtırken, 

Batı’da Grekoromen gelenekleri kaybolmuş ve masaj, halk kültürünün bir parçası 

olarak yerleşmiştir. Slavlar, Finliler ve İsveçliler masajı, sağlık kültürünün önemli 

bir parçası olarak yaşatmış ve geliştirmişlerdir. XVI. yüzyılda masaj, modern 

cerrahi alanında da yerini bulmuştur. XIX. yüzyılda, İsveç masajının gelişmesine 

önemli katkıları olan Per Henrik Ling (1176-1839) öğrendiği masaj tekniklerini bir 

araya getirerek tekniği sistematize etmiştir. Bugünkü klasik masajın temelini 

1893 yılında yayımladığı kitabıyla Albert Hoffa (1859-1907) atmıştır. Hoffa, 

karakteristik masaj manipulasyonlarının “öfleraj, petrisaj, friksiyon, perküsyon ve 

vibrasyon” şeklinde tanımlamıştır.  

Masaj 1960 sonrasında gerek kronik hastalıklarda gerekse cerrahiye ve ilaç 

tedavisine direnç gösteren durumlarda, diğer tedavilerin tamamlayıcısı olarak 

kullanılmış ve giderek artan bir öneme kavuşmuştur. “Ağrıda Kapı Kontrol 

Kuramını” geliştiren, psikoloji profesörü Ronald Melzack (1965) ise, yapmış 
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olduğu çok sayıda kontrollü klinik çalışma ile diş ve bel ağrısında buz masajı ve 

manuel masajın etkinliğini kanıtlamıştır.  

Günümüzde masajın 80’den fazla formu tanımlanmış ve son 30 yılda önemli 

gelişme göstermiştir. Tüm dünyada masaj, değişik ekollerin uzantısı olan çeşitli 

formlar halinde uygulanmaya devam etmektedir. 

 

REFLEKSOLOJİ UYGULAMASININ TARİHİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

Pınar Yeşil Demirci, Gürsel Öztunç 

Refleksoloji terapist tarafından el ve parmak teknikleriyle, el ve ayaklardaki 

refleks noktalarına uygulanan, gerginliği ve ağrıyı hafifleterek tüm vücutta 

rahatlama sağladığına inanılan bir tedavi şeklidir. Yaklaşık on iki bin yıllık geçmişi 

olan refleksolojinin, ilk uygulama yeri geleneksel tıbbın doğuş ve uygulama yeri 

olan eski Çin ve Mısır’dır. Tarihte İnka ve Çin medeniyetleri migren, bel-boyun 

fıtığı, troid ve mide rahatsızlıkları olmak üzere bütün nörolojik hastalıklarda bu 

yöntemi uygulamışlardır. Refleksolojiye ait en eski dokümanlar MÖ 2500-2300 

yıllarında Mısır’da bulunmuştur. Bilinen en eski refleksoloji belgesi; Saqqara’da 

Ankmahor adlı Mısırlı bir hekimin mezarının duvarında betimlenmiştir. MÖ 2300 

yılından kalma bu mezarda iki kişi el ve ayaklarına masaj yaparken 

resmedilmiştir. Refleksolojinin ayrıca Hindistan’da, Japonya’da ve Amerika’nın 

yerli Kızılderili medeniyetlerinde de bilindiği kaydedilmiştir. 

Bölge terapisinin babası olarak kabul edilen Dr Fitzgerald ise, XIX. yüzyılda 

Amerika Birleşik Devletleri’ne refleksolojiyi getirmiştir. Ellerin ve ayakların belirli 

bölgelerine uygulanan basıncın vücudun diğer bölgelerinde anestezik bir etkiye 

neden olduğunu gözlemlemiş, bu bulguları kullanarak vücudu her iki tarafta 

beşer adet olmak üzere toplam on meridyene bölmüştür. Ayrıca bu bölgelerin, el 

ve ayak parmağı uçlarında son bulduğunu ve meridyen bölgelerinde vücudun o 

bölgesindeki organlarla direkt ilişkisinin olduğunu belirtmiştir. Dr Joseph Riley, 

bu on hayali dikey dilime yatay dilimler eklemiş ve ayağın altında organların 

yansıdığı bazı noktaların yerini şemalarla göstermiştir. Bölgesel terapiyi ayağa 

yoğunlaştırıp, vücuttaki organların ayaklarda yansıdığı noktalarda çalışan ve tüm 

dünyaya tanıtan ise Amerikalı masöz Eunice Ingham’dır (1879-1974). Ingham, 

1930 yılında rahatlatıcı bir etki elde etmek için başparmak ve parmakları ile 

bireylerin ellerine ve ayaklarına basınç uygulamaya başlamıştır. Çoğu refleksolog 

için Dr Fitzgerald’ın ortaya atmış olduğu ve sonradan Ingham’ın daha kullanışlı 
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kıldığı “Bölge Terapisi” bugünkü modern refleksolojinin temeli olarak kabul 

edilmektedir. Günümüzde ise refleksolojinin Amerika, Britanya, Belçika ve Fransa 

gibi Avrupa ülkelerinde okulları açılmış, birçok alanda alternatif ve tamamlayıcı 

tedavi yöntemi olarak kullanılması sağlanmıştır. 

 

ESKİ DÜNYA’DAN İZOLE BİR UYGARLIK, MAYA MEDENİYETİ’NDE TIP 

Abdullah Yıldız, Hilal Kanber, Burcu Namal, Önder İlgili
 

Maya Medeniyeti, güneyde Guatemala, kuzeyde Yucatan Yarımadası’nı 

kapsayarak, Meksika Körfezi ve Karayip Denizi ile sınırlanmış coğrafyada 

kurulmuş, klasik dönem olarak adlandırılan ihtişamlı yıllarını MÖ 250 ile MS 900 

arasında sürdürmüştür. Maya Medeniyeti’ne dair bilgilere ağırlıklı olarak 

harabelerin karmaşık mimarileri, piramitler, saraylar, seramikler ve taş üzerine 

kazılı çözülmüş yazılardan ulaşılmaktadır. Yirmi dört tür dil lehçesi bulunduğu, 

bunların ayrılıklarının bilinmemesi sebebiyle bu yazıtların tam olarak 

çözülemediği aktarılmaktadır. Maya Medeniyeti’nin coğrafyası, sosyal-kültürel 

hayatı, sanat eserleri, dünyayı kavrayışları ile inanç sistemleri ile ilgili hazırlayıcı 

bilgiler paylaşılacaktır. Bu bilgiler ışığında Maya Medeniyeti’nde şekillenen tıbbi 

yaklaşımlar, hastalıklar, hekimlik, tedavi biçimleri ve cerrahi girişimler ele 

alınacaktır. Salgın hastalıklar da bu kapsamda önemli bir başlığı oluşturmaktadır. 

Maya Medeniyeti’nin çöküş nedenleri arasında; salgın hastalıklar, deprem, 

radikal iklim değişiklikleri sonucunda görülen kuraklık, su baskınları, şiddetli 

fırtınalar ve toprağın verimsizliği sonucu ortaya çıkan beslenme sorunları öne 

sürülmektedir.  Bu çalışma, özellikle Türkçe tıp tarihi yazınında sınırlı bir yer 

bulabilmiş Maya Medeniyeti ve Tıbbını tıp tarihi bakış açısı ile bütünlüklü bir 

derleme olarak aktarmayı hedeflemektedir. 

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MEME CERRAHİSİ 

Şeyma Yurtseven,
 
Sevban Arslan,

 
Sevgi Deniz

 

Geçmişte büyük memeler bolluğu ve bereketi temsil ederken günümüzde 

kadının memesi estetik görünümün, cinselliğin, anneliğin ve bebeğin 

beslenmesinin simgesi olarak görülmektedir. Bu kadar önem verilen bir organın 

hastalıkları da tarih boyunca hep önem taşımıştır. Muayene ederken göz ve elle 

ulaşılması en kolay organlardan biri olduğundan bu organda ortaya çıkan 
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patolojik değişiklikler ilk çağlardan beri insanların ve hekimlerin dikkatini çekmiş 

olup önemli gözlemlerin yapılmasını sağlamıştır.  

Milattan önce 3500-2500 yılları arasında İmhotep tarafından Eski Mısır’da 

yazıldığı tahmin edilen tıbbi bir papirusta meme kanseri ile ilgili ilk kayıtlara 

rastlanmıştır. Leonides MS I. yüzyılda sağlam meme dokusu ile birlikte tümörü 

çıkararak mastektomi yapan ilk hekim olmuştur. II. yüzyılda Galen temel olarak 

erken tespit edilen meme kanserleri dışında tedavinin mümkün olmadığını 

elindeki kısıtlı imkanlara rağmen belirterek erken tanının önemini vurgulamıştır. 

Ebu-Kasım (X. yüzyıl), Mondeville (XIII. yüzyıl) ve Lanfranc, Leonides’in tekniğini 

geliştirmişlerdir.  

XIX. yüzyılda meme kanserinde tüm memenin eksizyonu ve ele gelen koltuk altı 

kitlelerinin çıkarılmasına başlanmış, tüm meme dokuları, komşu kaslar ve koltuk 

altı lenf bezlerinin tamamen temizlenmesini meme kanserinin tek tedavi 

yöntemi olarak kabul ederek radikal mastektomi tekniğini kullanmışlardır. 

Halsted ilk radikal mastektomi ameliyatını 1882’de gerçekleştirmiş ve 

çalışmalarını 1894’de yayımlamıştır. Ülkemizde modern cerrahinin kurucu hekimi 

olarak bilinen Cemil Topuzlu tarafından ilk meme kanseri cerrahileri 1890’ların 

sonunda yapılmıştır. 

1970 yılında Fisher tarafından yapılan çalışma sonuçları radikal mastektominin 

sağ kalım üzerine etkisinin modifiye radikal mastektomiden daha fazla olmadığını 

ispat etmesi üzerine 1970’lerden sonra da modifiye radikal mastektomi altın 

standart cerrahi yöntem halini almıştır. 1980’lerden sonra Umberto Veronesi 

meme kanserinde minimal invaziv yaklaşım felsefesini benimseyerek meme 

dokusu korunmaya başlanmış ve meme koruyucu teknikler geliştirilmiştir.  

Meme cerrahisi ile ilgili çalışmalar tarihsel süreç boyunca durmaksızın devam 

etmiştir. Günümüzde memeyi koruma, sınırlı rezeksiyon ve aksiller küraj, meme 

rekonstrüksiyonlarının aynı seansta uygulanması gibi modern görüşler 

yaygınlaşmaktadır. 
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ANADOLU’DA SALGIN HASTALIK ve ABDAL MUSA ASKERLERİ 

Gül Kızılca Yürür 

Dersim’in sağlık geleneğinde, salgın hastalık, delilik, çekirge istilası ve deprem 

gibi felaketler, hiddetli, tekinsiz ve her göze görünmeyen bir orduya bağlanır: 

Abdal Musa askerleri.  

Salgın hastalıkları, özellikle veba, kızamık ve çiçek salgınlarını getiren bir ordusu, 

gündüz insanlara kayın ağacı bedeninde görünen askerleri, çekirgeleri ve kurtları 

olan Komutan Abdal Musa’nın Anadolu’daki tarihi nasıldır, hikayesi nedir? 

Anadolu halklarının salgın hastalıkların nedenlerini açıklama çabalarında, nasıl bir 

konuma yerleştirilmiştir? Asya’da ve Afrika’da günümüzde dahi tapınması süren 

diğer çiçek, kızamık ve veba tanrı ve tanrıçalarıyla birlikte düşünüldüğünde, ne 

gibi bir ontolojinin içine yerleşir?  

Siyah Orduların komutanı Abdal Musa Sultan, günümüzde sadece Dersim’de 

salgın hastalıklarla ilişkilendirilse de, tarihsel olarak bütün Anadolu’da, batını 

örten perdeleri gözünün önünden kalkmış dedelerin askerlerine eşlik ettiği, Hak 

tarafından insanlara ceza getirmekle görevlendirilmiş bir evliyadır.  

Kara Çomağıyla taun (veba) askerlerine hükmeden Abdal Musa’nın salgın 

hastalıklarla ilişkisi, Anadolu’nun diğer bölgelerinde unutulmuştur. Oysa bu 

gelenek, birkaç kuşak öncesine kadar biliniyordu ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 

“Kaygusuz Abdal Menakıbnamesi” gibi yazılı kaynaklarda da yer almaktadır.  

Bu bildiride, yazılı ve sözlü veriler temelinde, Anadolu’da yüz yıl öncesine kadar 

egemen olan bu salgın hastalık etiyolojisi tartışılacaktır.  

 

TIP TARİHİ AÇISINDAN ORTA ASYA TÜRKLERİNDE ÖLÜ GÖMME RİTÜELLERİ 

Çağrı Zeybek Ünsal, Müge Demir 

Ölüm, tarih boyunca inanç sistemleri, kültür, coğrafya gibi pek çok faktörden 

etkilenen, toplumlarda farklı şekilde algılanan bir kavram olmuştur. Bu kavram 

aynı zamanda, ölüm, sağlık ve hastalık kavramlarının bir uzantısı olarak da 

düşünülmektedir. Bir coğrafyayı yüzyıllar boyunca paylaşan, aynı dine inanan 

topluluklarda benzer ölüm ritüelleri görülmüştür. Animist ve Şamanist 

topluluklarda, hastalık ve ölüm kötü ruhun bedeni ele geçirmesi veya bedendeki 

ruhun kötü ruhlar tarafından kaçırılması olarak açıklanmaktadır. Buna bağlı 

olarak, ölü bedenin kötü ruhlardan arındırılması ritüellere yansımaktadır.  
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Bu çalışma ile Orta Asya’da yaşayan Türklerde ölümün nasıl algılandığı, din ve 

inanışları, ölü gömme ritüelleri incelenecektir. Tıp tarihi açısından, bu ritüellerin 

hastalığa yüklenen anlamla bir ilişkisi olduğu varsayılmaktadır. Öncelikle 

hastalığın algılanış biçimi ele alınacak, ölü gömme adetleri ölüm ve hastalık 

arasındaki ilişki üzerinden değerlendirilecektir.  

Çalışmamız Hunlar, Kırgızlar, Uygurlar, Göktürkler, Altay Türkleri, Yakutlar gibi 

Orta Asya Türklerini kapsamaktadır. Varlıklarını hala devam ettiren bu 

toplulukların ölüm ve hastalık algısının incelenmesinde bir tarih sınırı 

konulmasının zorluğu nedeniyle belirli bir dönem seçilmemiştir.  
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Doktora Öğrencisi 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etiği Anabilim Dalı 
hvacar@yahoo.com 

12 

Ahmet Acıduman 
Profesör  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
aciduman@medicine.ankara.edu.tr 

13,43 

Gözde Acıduman 
Tıp Fakültesi Öğrencisi 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
acidumangozde@gmail.com 

 
13 
 

Tuba Akar 
Yardımcı Doçent 

Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  
Mimarlık Anabilim Dalı 
akartuba01@gmail.com 

15 

Meltem Akbaş 
Yardımcı Doçent 
Doktora Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Ebelik Bölümü 
makbaskanat@gmail.com 

15,16,17,
18,19, 

40,41,45 

Emine Akça  
Araştırma Görevlisi  

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Ebelik Bölümü 
emineibici33@hotmail.com 

15,16, 
18,19,20, 

81,82 

Cemil Akdöner 
Tıp Doktoru 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
cemilakdoner@gmail.com 

21 

HandanAkın 
Doktora Özel Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
handansenol@hotmail.com 

30 

Aslıhan Akpınar 
Yardımcı Doçent 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
aslihan.akpinar@kocaeli.edu.tr 

27 

Sultan Alan 
Doçent 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Ebelik Bölümü 
tasalan@cu.edu.tr 

22,45, 
81,82 



 
X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri: Adana 15-18 Mayıs 2017 

98 

 

Fatma Nur Alkan 
 
 
 

39 

Kerim Alpınar 
Profesör 

Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
aalpinar@biruni.edu.tr 

 
22 
 

Ş Efsun Antmen 
Öğretim Görevlisi 
Doktora Öğrencisi 

Mersin Üniversitesi  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
eantmen@gmail.com 

23 

Miray Arslan 
Araştırma Görevlisi 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 
eczmirayarslan@gmail.com 

24,80 

Sevban Arslan 
Doçent 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Hemşirelik Bölümü 
sevbanadana@hotmail.com 

35,93 

Fatih Artvinli 
Yardımcı Doçent  

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı  
fatihartvinli@gmail.com 

25 

Adnan Ataç 
Profesör 

adnanatac@gmail.com 
 
 
 

Elif Atıcı 
Doçent 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı  
elifatici@uludag.edu.tr 

 

Burcu Avcıbay Vurgeç 
Bilim Doktoru  
Araştırma Görevlisi  

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Ebelik Bölümü 
burcuavcibay@hotmail.com 

26,45 

Mesut Ayar 
Doçent 

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü 
mesutayar@gmail.com 

70 

Rahime Aydın Er 
Yardımcı Doçent 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
raay@kocaeli.edu.tr 

27 

Sema Aydın 
 
 
 

39 
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Necati Aydoğan 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
necatiaydogan@gmail.com 

 

Neslihan Balpınar 
Yardımcı Doçent 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 

 
78 
 

İbrahim Başağaoğlu 
Profesör  

 
ibasagaoglu@mynet.com 
 

28 

Hayati Bice 
Uzman Tıp Doktoru 
Doktora Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı  
bicehayati@gmail.com 

30 

Alper Bulut 
Tıp Doktoru 
Doktora Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
dr_alperbulut@yahoo.com 

29,30 

Döndü Can 
Okutman 

Mersin Üniversitesi  
Rektörlük Türk Dili Bölümü 
candondu@gmail.com 

41 

Rana Can 
Yardımcı Doçent 

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

41 

Halil Coşkun 
Tıp Fakültesi Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
kaynini51@gmail.com 

 
 
 

Ergün Cömertpay 
Tıp Doktoru 

 
 
 

64 

Ahmed Tuğrul Çakar 
Tıp Fakültesi Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
a.tugrulcakar@gmail.com 

 
 
 

Lema Çapar Abacı 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
lemaabaci@gmail.com 

 

İbrahim Çelik 
Tıp Doktoru 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Bahçeşehir Üniversitesi 
Kayropraktik Anabilim Dalı 
dribrcel@gmail.com 

31 



 
X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri: Adana 15-18 Mayıs 2017 

100 

 

Şirin Çelikkanat 
Doktora Öğrencisi  

Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi  
sirincelikkanat@gmail.com 

 
16 
 

Mehmet Çetin 
Doçent Doktor 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi  
Askeri Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı 
mehmet.cetin@sbu.edu.tr 

29 

Özge Selin Çevik 
Doktora Öğrencisi 

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  
Fizyoloji Anabilim Dalı 
ozgesebatur@gmail.com 

79 

Nilgün Çıblak Coşkun 
Profesör 

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  
nilciblak@mersin.edu.tr 

31 

Orçun Çil 
Tıp Doktoru 
Doktora Öğrencisi 

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
orcun_cil@hotmail.com 

32,46 

Nesrin Çobanoğlu 
Profesör 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
nesrin.cobanoglu@gmail.com 

 

Müge Demir 
Bilim Doktoru 
Öğretim Görevlisi  

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
mdemir@hacettepe.edu.tr 

33,95 

Serpil Demirci Kayıran 
Yardımcı Doçent 

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı 
sdemirci@cu.edu.tr 

34,58,64 

Sevgi Deniz 
Araştırma Görevlisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü  
sevgidenizcu@gmail.com 

35,93 

Süleyman Dilek 
Diş Hekimi 
Yüksek Lisans Özel Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
suleymandilek@gmail.com 

 

Gülten Dinç 
Profesör  

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

36 

Şaziye Dinçer Bahadır 
Bilim Doktoru 
Araştırma Görevlisi  

Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  
saziyedincer@hotmail.com 

37 
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Emre Dölen 
Profesör 

 
emredolen@gmail.com 
 

38 

Kürşat Epöztürk  
Uzman Tıp Doktoru 
Doktora Öğrencisi 

Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi  
kursat.epozturk@sbkeah.gov.tr 

39,46 

Elif Ayşe Erdoğan Eliuz 
 
eliferdogan81@gmail.com 
 

39,40 

Meryem Türkan Erer 
Yardımcı Doçent 

Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu  
Hemşirelik Bölümü 
turkanerer@gmail.com 

17,40,41 

Zehra Eskimez 
Yardımcı Doçent 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü  
zehraeskimez@yahoo.com 

42 

Ayşe Everest 
Profesör 

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

40,86 

Neriman Ezgin 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Fizyoloji Anabilim Dalı  
nerimnezgn@gmail.com 

79 

İlknur Genç Kuzuca  
Uzman Tıp Doktoru 
Doktora Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
ilkgenc@hotmail.com 

30,42,43 

Nilifer Gökçe 
Öğretim Görevlisi 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
nilufergokce@trakya.edu.tr 

44,89 

Fadime Gökçeoğlu 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
fadimegokce17.01@gmail.com 

44 

Şule Gökyıldız Sürücü 
Doçent  

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Ebelik Bölümü 
gokyildizsule@gmail.com 

19,20, 
26,45 

Şefik Görkey 
Profesör 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
gorkey@superonline.com 

32,39,46 
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Mukadder Gün  
Yardımcı Doçent  

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
gunmukadder@yahoo.co.uk 

46 

Yüksel Güngör 
Yardımcı Doçent 

Kocaeli Üniversitesi  
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu 
yuksel.gungor@kocaeki.edu.tr 

47 

C Aydın Gündoğmuş 
Tıp Doktoru 
Doktora Öğrencisi 

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
cagundogmus@gmail.com 

32,46 

Mahmut Gürgan 
Uzman Tıp Doktoru 
Bilim Doktoru 

mgurgan@gmail.com 48,49 

Cemal Hüseyin Güvercin 
Uzman Tıp Doktoru 
Bilim Doktoru 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
cemal.guvercin@deu.edu.tr 

49 

Gülay Halidi 
Öğretim Görevlisi 
Doktora Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
gulayhal@gmail.com 

30 

Mustafa Hayırlıdağ 
Tıp Doktoru 
Araştırma Görevlisi 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
m_hayirli@hotmail.com 

50,51 

Yeşim Işıl Ülman 
Profesör  

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
yesimul@yahoo.com 

 

Önder İlgili  
Yardımcı Doçent 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
ilgili@hacettepe.edu.tr 

33,93 

Buse Kadıoğlu 
Mütercim Tercümanlık Öğrencisi 

Bilkent Üniversitesi  
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
bgkadioglu@gmail.com 

52 

Funda Gülay Kadıoğlu 
Doçent 

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

52,53 

Selim Kadıoğlu 
Doçent 

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

21,44,55 
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Tılsım Kadıoğlu 
Lise Öğrencisi 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları 
tilsimkadioglu@gmail.com 

 
 
 

Hilal Kanber  
Yüksek Lisans Öğrencisi  

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı  
aydinhilal@hotmail.com 

93 

Pınar Kara 
Yüksek Lisans Öğrencisi  

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  
Hemşirelik Anabilim Dalı 
karapinar@hotmail.com 

55 

Seda Karaçay Yıkar  
Araştırma Görevlisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Hemşirelik Bölümü 
sedakrcy@hotmail.com 

70,71 

Onur Naci Karahancı  
Tıp Doktoru 
Araştırma Görevlisi 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
onurnaci@gmail.com 

55 

Mehmet Karataş 
Yardımcı Doçent 

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

56,72 

Turgay Karataş 
Uzman Tıp Doktoru 
Doktora Öğrencisi 

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Anatomi Anabilim Dalı  
drkaratas44@hotmail.com 

56 

Gülsel Kavalalı 
Profesör 

 
gulsel.kavalali@isbank.net.tr 
 

57 

Başar Kayıran 
Eczacı 

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

34,58 

Neşe Kayrın 
Bilim Doktoru 
Doktora Öğrencisi 

nkayrin@gmail.com  

Şükrü Keleş 
Bilim Doktoru 
Uzman 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
sukrukeles@hacettepe.edu.tr 

59 

Utku Keskin 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
keskin.utku.35@gmail.com 
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Kadircan Keskinbora  
Profesör 

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
kadircan.keskinbora@gmail.com 

60 

Yağmur Kılıçdağı  
Araştırma Görevlisi  

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 
yagmursfl89@hotmail.com 

61,62 

Ahmet Kılınç  
Yardımcı Doçent 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Hukuk Tarihi Anabilim Dalı 
avahmetkilinc@gmail.com 

63 

Özgür Kıran 
Doktora Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
ozgurkiran@gmail.com 

 

Saliha Kırıcı 
Profesör 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi  
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 
kirici@cu.edu.tr 

64 

Havva Kırkık 
 
 
 

39 

Mehmet Gazi Kobaner 
Uzman Tıp Doktoru 
Bilim Doktoru 

mehmetkobaner01@gmail.com 64 

Neslihan İpek Kobaner 
Bilim Uzmanı 

 
ikobaner@gmail.com 
 

64 

Eyüp Talha Kocacık 
Eczacı 

Kocacık Eczanesi 
eyptalhakocacik@gmail.com 

 
65 
 

Media Kolakan 
 
 
 

39 

Arif Hüdai Köken 
Tıp Doktoru 
Araştırma Görevlisi 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
arifhudaikoken@hotmail.com 

66,67 

Mustafa Köroğlu 
Araştırma Görevlisi 

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Türkçe Eğitimi Bölümü  
koroglumustafa_z@hotmail.com 

 
72 
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İpek Köse Tosunöz 
Araştırma Görevlisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Hemşirelik Bölümü 
kosepek@hotmail.com 

68 

Büşra Kulaksız 
Araştırma Görevlisi 

Biruni Üniversitesi  
Eczacılık Fakültesi 

 
22 
 

Ayşe Kurtoğlu 
Doktora Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
aysekurtoglu87@gmail.com 

30 

Özgül Küçükaslan 
Yardımcı Doçent 

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi  
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
ozgul.kucukaslan@dicle.edu.tr 

69 

Müfide Kuvvetli 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
mufideye@gmail.com 

53 

Vahide Liman 
Uzman Eczacı 

Yenişehir Laboratuarı 
vahideliman.vl@gmail.com 

 
90 
 

Burcu Mercan  
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tarih Anabilim Dalı 
burcumercan@gmail.com 

70 

Burcu Namal 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
burcuernamal@gmail.com 

93 

Evşen Nazik 
Doçent  

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Hemşirelik Bölümü 
enazik@cu.edu.tr 

55,70,71 

Sadık Nazik 
Tıp Doktoru 
Bilim Doktoru 

Antakya Karaali Aile Sağlığı Merkezi 
sadiknazik2003@yahoo.com 

 

Refiye Okuşluk Şenesen 
Doçent 

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

 

Selda Okuyaz 
Tıp Doktoru 
Doktora Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
okuyazs@gmail.com 

53 
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Bülent Olcay 
Doktora Öğrencisi  

İstanbul Üniversitesi  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı 

22 

Cemile Onat Köroğlu 
Araştırma Görevlisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Ebelik Bölümü 
onatcemre.100@hotmail.com 

26,72 

Suzan Onur  
Tıp Fakültesi Öğrencisi 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi  
suzan_onur44@hotmail.com 

 
72 
 

Oya Ögenler 
Yardımcı Doçent 

Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
oyaogenler@gmail.com 

23 

Ali İhsan Ökten 
Uzman Tıp Doktoru  

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Beyin Cerrahi Kliniği 
aihsano1@gmail.com 

73,74, 
86,88 

Sibel Öner Yalçın 
Bilim Doktoru 
Öğretim Görevlisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Hemşirelik Bölümü 
sibelemreduygu@gmail.com 

 

Nüket Örnek Büken 
Profesör  

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

50,51,55, 
66,67 

Hale Özcömert Coşkun 
Yardımcı Doçent 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 
ozcomert@yahoo.com 

75 

Gülbin Özçelikay 
Profesör 

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

61,62 

Menşure Özgüven 
Profesör 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

 
 
 

Gürsel Öztunç 
Profesör 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Hemşirelik Bölümü 
gurseloztunc@gmail.com 

42,68, 
91,92 

Levent Öztürk 
Profesör 

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi Anabilim Dalı 
leventozturk@outlook.com 

75 
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Melike Öztürk 
Bilim Doktoru 
Öğretim Görevlisi  

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Ebelik Bölümü 
mozturk@cu.edu.tr 

26,45,72 

Nuran Öztürk 
Profesör 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı 
nryilmaz@cu.edu.tr 

 
 
 

Fariz Salimov  
Diş Hekimi 
Bilim Doktoru 

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Ağız-Diş-Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 

55 

Alparslan Santur 
Etnolog 

alparslansantur@hotmail.com 
 

76 
 

Eyüp Sarıtaş 
Doçent 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Sinoloji Bölümü 
eyupsaritas1968@gmail.com 

77 

Gülay Satar 
Uzman Tıp Doktoru 
Bilim Doktoru 

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
gsatar@hotmail.com 

 

Deniz Say Şahin 
Yardımcı Doçent 
Doktora Öğrencisi 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Doktora  Anabilim Dalı 
say.sahin.d@hotmail.com 

12,78 

Gürkan Sert 
Doçent 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
ozgurgurkan@yahoo.com 

32 

Leyla Şahin 
Yardımcı Doçent  

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Fizyoloji Anabilim Dalı  
leyladrm@gmail.com 

79 

Enver Şahiner 
Tıp Fakültesi Öğrencisi 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
enversahiner@gmail.com 

 
72 
 

Serap Şahinoğlu 
Profesör 

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

30,42, 
43,80 

Sevgi Şar 
Profesör 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 
sevgisar98@gmail.com  

24,80 



 
X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri: Adana 15-18 Mayıs 2017 

108 

 

Ayşe Şenoğlu 
Yüksek Lisans Öğrencisi  

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Ebelik Bölümü 
aysenoglu@gmail.com 

15,20, 
81,82 

Gülşah Tanrıverdi 
Bilim Doktoru 
Öğretim Görevlisi  

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü 
gulsahkumas@gmail.com 

83 

Nilay Tarhan 
Araştırma Görevlisi 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 
tarhan8840@gmail.com 

24,80 

Halil Tekiner 
Yardımcı Doçent 

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
htekiner@erciyes.edu.tr 

84 

Emel Tırkaz 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Ebelik Bölümü 
emeltirkaz@hotmail.com 

18,19 

Gonca Tokuz 
Folklorist 

 
 

64 
 

Orkun Tolunay 
Uzman Tıp Doktoru 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
orkuntolunay@yahoo.co.uk 

 

Serap Torun 
Yardımcı Doçent 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü 
torunserap@gmail.com 

 

İlhan Tuncer 
Profesör 

Tuncer Özel Patoloji Laboratuvarı 
ilhantuncer2003@yahoo.com 

 
 
 

Ali Uğur  
Mersin Şehir Hastanesi  
aliugurrr@mynet.com 

 
86 
 

Haluk Uygur  
Tıp Doktoru 

Özel Ortopedia Hastanesi 
Acil Servis Kliniği 
halukuygur56@gmail.com 

73,74, 
86,88 

Saygı Uygur 
Tıp Fakültesi Öğrencisi 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  
saygi293@hotmail.com 

 
74 
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İlter Uzel 
Profesör  

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Ortodonti Anabilim Dalı 
dr.ilteruzel@gmail.com 

55 

Doğan Üvey 
Doktor Eczacı 

Medipol Üniversitesi  
Eczacılık Fakültesi 
doganuvey33@yahoo.com 

47 

İsmail Yakıt 
Profesör  

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü 
ismailyakit@gmail.com 

89 

Radife Şeyda Yalçın 
Tıp Fakültesi Öğrencisi 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi  
r.seydayalcin@hotmail.com 

 
72 
 

Seda Yalçın 
Tıp Fakültesi Öğrencisi 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi  
seda.y20293147636@gmail.com 

 
72 
 

Yasemin Yalım 
Profesör  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
yalimx001@yahoo.com 

 

Mevlüt Yaprak 
Fizyoloji Uzmanı 

mevlutyaprak@yahoo.com 
 

44,89 
 

Esra Yavemlier 
Tıp Fakültesi Öğrencisi 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
e.yavemlier@gmail.com  

 
72 
 

Ayşe Canan Yazıcı Güvercin 
Doçent  

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı 
acananguvercin@aydin.edu.tr 

89 

Selen Yeğenoğlu 
Profesör 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı 
selen@hacettepe.edu.tr 

90 

Nigar Yerlikaya 
Bilim Doktoru 
Araştırma Görevlisi  

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
nyerlikaya@ankara.edu.tr 

69 

Pınar Yeşil Demirci 
Araştırma Görevlisi 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü 
pnar.yesil@gmail.com 

91,92 
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Gülay Yıldırım 
Doçent  

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

 

Abdullah Yıldız  
Uzman Tıp Doktoru 
Araştırma Görevlisi 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
dr.abdullahyildiz@hotmail.com 

30 

Şeyma Yurtseven  
Hemşire 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Balcalı Hastanesi 
ssumer01@hotmail.com 

35,93 

Gül Kızılca Yürür 
Yardımcı Doçent 

Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
gulkizilca.yurur@kemerburgaz.edu.tr 

95 

Aziz Zakirjanov 
Tıp Fakültesi Öğrencisi 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
azizzakirjanov@gmail.com 

 
72 
 

Çağrı Zeybek Ünsal 
Araştırma Görevlisi 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
cagri.zunsal@hacettepe.edu.tr 

95 

 



 

  

 

 

 


