
      T.C. 
             ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
          SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
DEONTOLOJİ ve TIP TARİHİ ANABİLİM DALI 

 
 
 
 
 
 

 

SORANUS’DAN SABUNCUOĞLU’NA ANADOLU’DA 

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HEKİMLİĞİ 
  
 
 
 
 
 

Dr Oya ÖGENLER 
 
 
 
 

DOKTORA TEZİ 
 
 
 
 

TEZ DANIŞMANI 
Prof Dr İlter UZEL 

 
 
 
 

Tez No: TF2009D3 
 
 
 
 
 

ADANA – 2009 





 iii

 

 

ÖNSÖZ 
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arkadaşım Yar Doç Gülçin Ertürk Yapıcı’ya; anatomik terimler konusunda yardım 

aldığım Yar Doç Alev Kara Babuş’a; imla denetimlerimde yardımcı olan Sevgi 

Güneş’e; bölümle ilgili işlerde yardımlarından dolayı Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim 

Dalı asistanı Rana Can ve sekreteri Mehmet Karakaş’a; manevi desteklerinden dolayı 

ders dönemi grup arkadaşlarıma özellikle Selda Okuyaz’a; çalışmalarımı takip 

edebilmem konusunda destek olan Mersin Üniversitesi Mediko Sosyal Biriminde 
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beraber çalıştığım mesai arkadaşlarıma, her zaman yanımda olan dostlarım Doç Dr 

Dilek Aslan’a, Meltem Çataklı’ya, Radife Şeker’e ve Fatma Tosun’a teşekkür ederim 

Kaynakların Fransızcadan Türkçeye çevrilmesinde yardım eden Mersin 
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ÖZET 
 
 
 

Soranus’dan Sabuncuoğlu’na  
Anadolu’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimliği 

 
 

Çalışmamız günümüzde bir uzmanlık dalı olan kadın hastalıkları ve doğum 
hekimliğinin çağdaş bilgi düzeyine erişiminde Anadolu’da doğan ve yetişen hekimler 
ve Antik Çağ’dan itibaren Anadolu’da yazılan tıbbi eserlerin etkilerini belirleme 
amacını taşımaktadır.  

Klasik tıp paradigmasının erken ve geç dönem temsilcileri Soranus ve 
Sabuncuoğlu’nun eserlerinde bulunan kadın hastalıkları ve doğumla ilgili bilgiler, 
kullanılan ilaçlar, aletler ve uygulamalar klasik tıp literatürüne ait diğer eserlerle 
bağlantılı olarak irdelenmiştir. 

Soranus’un döneminden Sabuncuoğlu’nunkine kadar geçen uzun dönemde 
tıbba özgü bilgi birikiminde sınırlı bir artış olduğu, her iki hekimin eserleri 
arasındaki farkların, dönemleri arasındaki ilerlemeyi yansıtmak açısından önemli 
olduğu belirlenmiştir.  

 
 
Anahtar Sözcükler: Kadın Hastalıkları ve Doğum Tarihi, Tıp Tarihi, 

Soranus, Şerefeddin Sabuncuoğlu  
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ABSTRACT 
 
 
 

Gynecology and Obstetrics in Anatolia from Soranus to Sabuncuoğlu 
 
 

Our study aims at determining the influence of doctors who were born and 
grew up in Anatolia and the influence of medical works written in Anatolia since 
Ancient Ages on contemporary knowledge level of department of obstetrics and 
gynecological diseases. 

Information, drugs, equipment and application about this issue in the works 
written by Soranus and Sabuncuoğlu, representatives of early and late classic 
medicine paradigm, were handled in relation with other works belonging to classic 
medicine literature. 

It was found out that from the period of Soranus till that of Sabuncuoğlu 
medicine knowledge increased in a very restricted way and differences of the 
works of both doctors are important in that they reflect progress between the 
periods. 

 
 
Key Words: History of Gynecology and Obstetrics, History of Medicine, 

Soranus, Serefeddin Sabuncuoglu 
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1. GİRİŞ 
 

 

Anadolu, tarih boyunca birçok tıp etkinliğinin gerçekleştiği ve bunları 

gerçekleştiren ünlü pek çok hekimin yaşadığı merkez olmuştur. Kültürlerin kesiştiği bu 

coğrafyada, maden kaynaklarının bolluğu Antik tıp aletlerinin yapımına, bitkisel 

örtünün zenginliği tıbbi tedavilerin çeşitliliğine, bilim ve kültürün zenginliği de 

hekimlerin yetişmesine olanak sağlamıştır. Klasik tıp literatürünün önemli bir bölümü 

Anadolu’da şekillenmiş, birçok sağlık kuruluşu burada inşa edilmiştir.  

Anadolu Tıbbı’nın tıp tarihine ve tıp evrimine katkısını saptayabilmek 

Anadolu’daki tüm tıp etkinliklerini araştırarak mümkün olabilir1. Tıp tarihçisi olarak 

Anadolu’yu merkez alan çalışmalarda hastalıkların, hekimlik mesleğinin ya da tıp 

teknolojilerinin tarihlerinden birisi ya da birkaçı seçilebilir. Bu bağlamda tezimizde 

çalışma konusu olarak Anadolu tıp tarihinde kadın hastalıkları ve doğum hekimliği 

seçilmiştir.  

Klasik tıp literatürü dışında arkeolojik kazılarda bulunan iskelet üzerindeki izler 

antropolojik araştırmaları desteklemekte, sert dokuları ilgilendiren cerrahi yöntemlerin 

bulgularının saptanmasını, tedavileri hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamaktadır1,2. 

Ancak kadın hastalıkları ve doğum hem tamamen iç organları ve yumuşak dokuları 

ilgilendirdiği hem de iskelette herhangi bir iz değişikliğine neden olmadığı için hekimin 

kadın hastalıkları ve doğum konusunda neler yaptığına yazılı tıbbi eser dışında sadece 

duvar resimleri, rölyefler ya da söylencelerdeki bilgiler sayesinde ulaşılabilinmektedir.  

Bilindiği gibi insan yaşamı, yaşamın devamlılığı ve soyun sürdürülebilmesine 

yönelik pek çok içgüdüsel çabayı içinde barındıran bir süreçtir. Bu süreçte insanlar 

hastalık gibi yardım alınmasını gerektiren durumlarla karşılaşabilir3. Ancak insanların 

karşılaştıkları ve bir hastalık olmadığı halde bir başkasının yardımına gereksinim 

duydukları, sağlıkla doğrudan ilgili durumlar da söz konusudur. Doğum bir hastalık 

olmadığı halde yardıma gereksinim duyulan insani bir olgudur3. Bir kadın çok sayıda 

doğum yapabilir ve sonuçta birinde olmasa bile bir diğerinde annenin ya da bebeğin 

hayatını tehlikeye düşüren bir durumla karşılaşabilir3.  

Yukarıdaki nedenle tıbbi metinler incelendiğinde çağına göre yapılan tıbbi 

uygulamalarda kadına yardımın hep gerekli olduğu görülmüştür3. Yaşanılan zaman 
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yapılan tıbbi uygulamanın mistik, büyüsel, deneyime veya gözleme dayalı ya da 

bilimsel olup olmamasını belirlemiş, sonuçta kadının ve bebeğin hayatını etkilemiştir1. 

İnsanlık tarihi boyunca yaşanılan yerin coğrafyasına ve ahlaki yaşantısına göre kadına 

ve onun hastalıklarına, gebeliğe ve doğuma farklı şekilde yaklaşılmıştır3.  

Mistik ve büyüsel anlayışta kimi zaman doğaüstü güçlere adaklar adanmış, 

nazarlıklardan muskalardan medet umulmuştur. Halk hekimliği veya folklorik tıp 

şeklinde hala canlılığını sürdüren bu tür uygulamalar konumuz olan kadının ve bebeğin 

hayatını etkilemeye devam etmektedir3,4.  

Gebeliğe ve doğuma engel olan durumlarda ise tıp etkinliği devreye girer. Tarihi 

süreçte tıp uygulamaları içinde kadın hastalıkları ile doğum birbirinden ayrı bir şekilde 

ilerleme göstermiş, daha sonra aynı çatı altında birleşmiştir3. Aslında tıp alanında hekim 

veya iyileştirme etkinliğini üstlenen kişi hastalık ile uğraşırken çeşitli yöntemlerle 

korumaya, tanı koymaya, tedavi ve meydana gelebilecek hasarlara engel olmaya çalışır. 

Doğum yardımı ise herhangi bir tıbbi işlem yapılmadan da gerçekleşebilir. Kadın gebe 

kalmasını engelleyen herhangi bir neden yoksa –bu doğal ya da hastalığa bağlı ortaya 

çıkabilir- bir bebeğin döllenmesinden doğumdan sonrasına kadar tüm bu doğum süreci 

boyunca belki de hiçbir sorunla karşılaşmayabilir; böyle bir durumda bebeğin 

doğumunda hazır olan ebe sadece anne ile bebek arasındaki bağı kesip bebeği 

kundaklayacaktır3,4.  

Doğum olgusu insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle doğum 

olgusuna birbirinden farklı pek çok biçimde yaklaşılması da doğaldır. İnsanlık tarihi bu 

olguya birbirinden çok farklı yaklaşımları içerir. Hippokrates ile başladığı kabul edilen 

bilimsel tıp literatüründe yer alan klasik kadın hastalıkları ve doğum bilgisi ve 

uygulamaları etkisini yüzyıllarca sürdürmüştür4. XX. yüzyılın son yarısında, patoloji, 

anestezi, radyoloji gibi alanlarda çalışan bilim adamlarının katkıları sayesinde kadın 

hastalıkları ve doğumla ilgili etkinliklerde çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Teknolojinin gelişimi, temel bilimlerdeki tanı ve tedavideki gelişmeler ve toplum 

içindeki değişiklikler de tıp etkinliğini belirlemiştir3.  

Hekimin son uygulamaları bilip geçmişte ne gibi süreçlerin yaşandığını ve bu 

sürece kimlerin katkı yaptığını bilmemesi gerektiğini düşünen kuramcılar vardır. Oysa 

Winston Churchill’in veciz bir şekilde ifade ettiği üzere “geçmiş ne kadar iyi bilinir ve 

değerlendirilirse gelecek o kadar iyi planlanabilir”.  
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Tezimizin amacı günümüzde bir uzmanlık dalı olan kadın hastalıkları ve doğum 

hekimliğinin çağdaş bilgi düzeyine erişiminde Anadolu’da doğan ve yetişen hekimler ve 

Antik Çağ’dan itibaren Anadolu’da yazılan tıbbi eserlerin etkilerini belirlemektir.  

Kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili Antik Çağ’a ait yazılı tıbbı eserlerde sağlıkla 

ilgili olarak kadının anatomisi, fizyolojisi, normal ve anormal gebelik, doğum, loğusalık, 

çocuk bakımı, hastalıkları tanımlanmış, tedavi şekilleri cerrahi ve tıbbi olarak 

biçimlendirilmiş, kullanılan ilaçlar, bitkiler ve aletlerden bahsedilmiştir. Bu eserlerde Antik 

Çağ’dan XV. yüzyıla kadar Anadolu kadınının yaşamına ait ipuçları da yer almıştır.  

Tezimizin konusunu oluşturan tıbbi eserler klasik tıp literatüründe cerrahlığın 

başyapıtları olup kadın hastalıkları ve doğum hekimlerince de aranan bir kaynak olmuştur.  

Bu bağlamda çalışmamızla genel tıp tarihi ve özel olarak kadın hastalıkları ve doğum 

tarihi alanlarındaki bilgi birikimine özgün ve önemli bir katkı sağlanacaktır. 

Tezimizde ana kaynak olarak kadın hastalıkları ve doğum alanında Anadolu’da 

yazılmış olan Soranus’un (Efes, 98-138) “Gynaikeia”5 ve Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun 

(Amasya, 1385-1468) “Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye”6 adlı eserleri seçilmiş, eserlerde 

bulunan kadın hastalıkları ve doğumla ilgili bilgiler, kullanılan ilaçlar, aletler ve 

uygulamalar açısından karşılaştırılmıştır. 

Eser seçiminde zaman sınırlaması yapılmıştır. Başlangıç olarak seçilen II. 

yüzyılda kadın hastalıklarına ve doğuma özel olarak odaklanan bir hekim olan 

Soranus’un eseri tamamen kadının anatomisi, fizyolojisi, hastalıklarının tanımları ve 

tedavileri hakkında bilgilerden oluşmaktadır. Soranus eserini ebelerin bilgisini arttırmak 

üzere yazdığını belirtmiştir, ama Soranus’un etkisi yalnızca çağıyla sınırlı kalmamış 

kendisinden sonra gelen hekimler üzerindeki etkisini yüzyıllarca sürdürmüştür5.  

Tezimizde ele alınan diğer hekim olan Şerefeddin Sabuncuoğlu XV. yüzyılda 

Anadolu’da yaşamıştır. XV. yüzyıl, İslam Tıbbının temsilcilerinden olan hekimlerin en 

fazla Türkçe eser verdiği dönemdir6. Bu dönemde Anadolu’da yazılan en önemli Türkçe 

tıp eserlerinden biri olan Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye bu çalışmada ele alınan ikinci 

kaynaktır6. Bu eserde baştan ayağa kadar pek çok hastalık ve tedavileri ele 

alınmaktadır6. Kitapta kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili on konu vardır. Bu 

konuların biri dağlama ile tedavi edilen hastalıklar, diğer dokuzu cerrahi ile tedavi 

edilen hastalıklar arasında yer almaktadır6. Bir üstat hekim olarak çalışan Sabuncuoğlu 

tarafından yalın bir Türkçe ile yazılan Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye aynı zamanda dönemin 
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tıp anlayışını ve hekimlerin çalışma koşullarını yansıtan Türk kültür tarihinin önemli bir 

eseridir6. 

Sabuncuoğlu alet ve minyatür tarzındaki tıbbi illüstrasyon çizimleri ile 

zenginleştirdiği eserini tıp ve cerrahi ile uğraşan kişilere yol göstermek için yazdığını 

belirtmiştir6.  

Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’de yer alan sağlık ile ilgili olan sözcükler, yani hastalık 

adları, bitki adları, macunlar, merhemler, kullanılan aletlerin isimleri, diğer Türkçe 

eserlerle uyumludur7. Eserdeki terimlerin günümüz Türkçesine çevrilmesinde sözlükler 

kullanılmıştır8,9,10,11,12,13.  

Klasik tıbbın erken ve geç dönemlerinde yaşamış iki hekim olan Soranus ve 

Sabuncuoğlu’nun eserleri dışındaki diğer kaynaklar tezimizde daha kısıtlı olarak 

kullanılmış, tam bir derleme çabasına girişilmemiştir. 

Tezimizin amacı ve önemi, yararlanılan eserlerin genel özellikleri giriş bölümünde 

anlatılmıştır. İkinci bölümde Klasik Tıp dönemi içinde kadın hastalıkları ve doğumla 

ilgili bilgi kaynaklarının neler olduğundan, ebelerden ve hekimlerden bahsedilmiştir. 

Üçüncü bölümde klasik tıp literatüründe yer alan Yunan, Romalı ve İslam hekimlerinin 

eserlerinden örnekler verilmiştir. Roma Tıbbı’nın son temsilcilerinden birisi olan Paulus 

Aegineta ve İslam hekimi Zahravi kendisinden sonra gelen İslam hekimleri üzerinde 

çok fazla etkileri olduğu için tezimizde her ikisinin eserlerinden geniş bir şekilde 

yararlanılmıştır14,15.  

Tezin dördüncü bölümünde ana kaynaklar hakkındaki bilgiler verilmiş, beşinci 

bölümde kadın hastalıkları ve doğum konusunda yazılanların karşılaştırılmaları 

yapılmıştır. Kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili konuların belirlenmesinde hekimlerin 

belirlediği sistematik sıralama yerine tezimizin konu akışına uygun olarak tarafımızdan 

belirlenen sıralamaya uyulmuştur. Son olarak altıncı bölüm tartışmaya ayrılmıştır. 

Tezimizde kaynak gösterilmesinde Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü tez yazım kuralları çerçevesinde uzun alıntılar italik yazı ile kısa alıntılar 

tırnak içerisinde gösterilmiştir.  

Tezimiz Soranus ve Sabuncuoğlu’nun kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili yazılı 

tıbbı eserlerini karşılaştırmalı olarak konu edinen ilk çalışmadır. Ayrıca, kadın hastalıkları 

ve doğum ile ilgili farklı tıbbi uygulamaları bir arada inceleyip karşılaştırması bakımından 

orijinaldir. 
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Klasik tıp paradigmasının erken ve geç dönem temsilcileri Soranus ve 

Sabuncuoğlu’nun, kadın hastalıkları ve doğumla ilgili konuları ele alırken aktarmış 

oldukları bilgileri incelediğimizde, her iki hekimin eserleri arasındaki farkların, 

dönemleri arasındaki ilerlemeyi yansıtmak açısından önemli olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 1’de Soranus ve Şerefeddin Sabuncuoğlu eserlerindeki kadın hastalıkları ve 

doğumla ilgili bölümlendirmeleri karşılaştırmalı olarak yer almaktadır. Tablo içinde 

Soranus bölümlendirmesi içinde eksik olan bölümler Paulus Aegineta’nın eserine göre 

tamamlanmıştır.  

 
Tablo1: Soranus, Paulus Aegineta ve Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun eserlerinin sistematizasyonunun 
karşılaştırma tablosu 

 Soranus ve Paulus Aegineta Şerefeddin Sabuncuoğlu 
1. Kadın Anatomisi  
 

Uterus ve Vajinanın Doğal Yapısı   

2. Kadın Fizyolojisi 
 

Adet Kanaması  
Puberte 

3. Psikolojik 
Hastalıklar 

Aşırı Cinsel İstek 
Histerik Boğulma 

            
4. Kadın 
Hastalıkları 

Uterus İnflamasyonu Rahim hastalığında dağlama 
 Fleksiyon (Bükülme), Eğilme 

Yükselme 
Uterus Hemorajisi Hermafroditizm         

 Aşırı Âdet Kanaması ve Uterus 
Kanaması 

Uterus Paralizisi  
Uterus İçinde Hava Oluşması 
Uterus İçinde Karsinom Çeşidi ve 
SklerotikDeğişiklikler 

Vajinadaki Fibrioid 
Dokunun 
Kesilmesi  
 

Uterus Kanseri 

Uterus Prolapsusu  
Uterus Apsesi 
Uterus Ülseri Vajinadaki Fissür Siğil ve Kızıl 

Sivilcelerin Tedavisi, Vulva     
Kondilomunun (Fercde Siğil ve Kızıl 
Sivilce) Tedavisi  

Uterusun Hemoroidleri, Siğil ve 
Fissürleri 

Genital Organlar ve Anüsle İlgili 
Konular  

Kadınlarda Klitoris Kesilmesi 

İmperfore Pudentum ve Zar 
Genital Organ Yapışıklıklar, İmperfore 
Hymen  

Vajinası Kapalı 
veya Atrezik 
Çocukların 
Tedavisi 

 

Kadının Anormal Genital Akıntısı  
5. Gebelik  
 

Döllenme  
Döllenme İçin En Uygun Zaman 
Fetüsün Cinsiyetini Belirleme 
Gebe Bakımı  
Gebe Kadınların Şikâyetleri ve 
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Diyetleri  
Pika  
Mol 

6. Doğum Normal Doğum Belirtileri 
Normal Doğum Süreci 

7. Zor Doğum 
 

Anormal Doğum Nedenleri, Tedavisi 
ve Bakım Detayları 

Anormal Doğum 

Zor Doğum  Ölü Fetüsün Çıkarılması 
Fetüsün Çengel İle Çıkarılması ve 
Embriyotomi 

Ana Rahminde Ölen 
Çocuğun 
Çıkarılmasında 
kullanılan aletler 

 

Plasenta Retansiyonu Plasentayı 
Çıkarmak  
  

8. Düşük 
 

Olması Yakın Düşük Belirtileri  
Doğum Kontrolü Yapan ve Düşük 
Oluşturan Uygulamalar 

9. Sterilite Sterilite 
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2. KLASİK TIPTA KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM 
 

 

2.1. Genel Tıp Tarihi Erken Döneminde Kadın Hastalıkları ve Doğum  

 

Kadın hastalıkları ve doğumla ilgili tıbbi etkinlikler, tıp tarihinin erken 

aşamalarında kısmen tıbbın dışında sayılmış, tıbba dahil edilen kısım da ayrı bir dal 

olarak örgütlenmemiştir. Bu nedenle kadın hastalıkları ve doğum hekimliğinin uzak 

geçmişine dair verilerin bir yandan genel tıp metinleri içinde diğer yandan tıp dışı 

kaynaklarda  bulunması söz konusu olmaktadır. 

Anadolu’da M.Ö. V. yüzyıldan VII. yüzyıla kadar Antik Yunan Roma Tıbbı etkin 

olmuş, daha sonra aslında bu tıbbın devamı olan İslam Tıbbı öne geçmiştir16. Antik Çağ 

öncesinde “kadın hastalıkları ve doğum” olarak ayrı bir şekilde değerlendirilmese de 

kadın ve doğumla ilgili tıp tarihini ilgilendiren somut belgeler bulunmuştur17,18,19. 

Bilindiği gibi Klasik Tıp etkinliği tıbbi ve cerrahi tedavi olmak üzere iki türlüdür2. 

Tıbbi (dahili) tedavide hazırlanan ilaçlar ağızdan, paranteral ya da farklı bir şekilde 

verilmekte, cerrahi (harici) tedavide ise hastalanmış organ çıkarılmakta, apse varsa 

açılmakta veya dağlanmaktadır2. Ayrıca tedavi için büyüden de medet umulduğu 

görülmektedir. 

Teorik olarak büyüyle tedavi, dinin etkin olduğu toplumlarda, cerrahi tedavi, 

savaşçı toplumlarda, şifalı otlarla tedavi ise tarımla uğraşan toplumlarda öne çıkar1. 

Yaşanılan coğrafya da toplumu aynı ölçüde etkileyerek tedavi şekillerini 

biçimlendirebilir2. 

Tarihte yazıdan önceki zamanlarda hastalıkla ilgili olmasa da kadının cinsel 

çekiciliği, doğurganlığı, doğurduğu bebeği beslemesi ve büyütebilmesi gibi özellikleri 

ile yaratıcılık ve verimlilik arasında bağlantı kurulmasından dolayı çeşitli betimlemeler 

var olmuştur18.  
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2.1.1. Anadolu’daki Kadın Hastalıkları ve Doğumla İlgili Buluntular 

 

Uygarlık tarihindeki en eski yerleşim alanlarından biri olan Anadolu’da, insanlığın 

uzak geçmişinden kalma pek çok iz bulunmaktadır. Doğal olarak bunlar arasında kadın 

hastalıkları ve doğumla ilgili buluntular da yer almaktadır. Anadolu özelinde bulunmuş 

olanlara geçmeden önce, dünya geneline bir bakış yöneltmek uygun olacaktır.  

Tarihte kadına özel ilk simgeler Fransa Dordone’da mağara duvarındaki büyük 

boyutlu bezemeleri vulva olarak yorumlanmıştır18. Paleolitik döneme ait “Venüs” 

sıfatını alan “Willendorf, Lespugues, Brassempouy” heykelcikleri Ana tanrıça inancını 

göstermektedir18. Anadolu’da da bununla ilgili birçok eser bulunmuştur17,18,19.  

Kadın bedeninin figürini olarak küçük röprodüksiyonları da yapılmıştır. Değişik 

sosyal etkileşimlerle kadınların küçük heykelleri oyuncak, eğitim aracı veya 

tanrıçalaştırılarak kutsal sayılıp muska olarak kullanılmıştır1,18. Bulunduğu yer, 

üzerindeki parmak izleri, yapımında kullanılan malzemeler figürinin ne amaçla 

kullanıldığını anlamada yardımcı olmaktadır. Bunların özellikle Akdeniz 

medeniyetlerinde ilahi bir anlamı olduğunu bilinmektedir1,18. Aynı dönemlerde 

Anadolu, Akdeniz Adaları, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da, yenidünyada birbirine 

benzer inançlara ait kalıntılar bulunmuştur18. İsimsiz tanrıçalar farklı yerleşim 

yerlerindeki insanın kadına bakışına benzerliği göstermekte, kültürün evrimine dikkat 

çekmektedir18.  

Benzeri buluntulara örnek Kuzey Amerika’da da ele geçmiş olan Aztec kültürüne 

ait Tlazolteotl adındaki bereket (doğurganlık) tanrısıdır. Çömelmiş pozisyonda 

yavrulama yapan kadın şeklindedir, 8,5 inc. büyüklüğünde yapılmıştır. Bu doğum 

posturü Antik Meksikalılar tarafından uygulanmıştır20 (Şekil 1). 

Doğanın gözlenmesi sonucunda toprak ve kadın özdeşleştirilmiştir. Toprağın 

yazın canlanması, tohumla ürün elde edilmesi ile kadının tohumla doğurabilmesi, 

yarattığını sütüyle besleyebilmesi arasında benzerlik kurulmuş, kadın Ana tanrıça 

konumunda olmuştur18.  

Yapılan araştırmalarda Anadolu’nun yaklaşık 10000 yıldır yerleşime açıklığı 

bilinmektedir1,21. En eski doğuran kadın figürü Çatalhöyük’te bulunan, M.Ö. 6500-7500 

                                                
iArkeolojik kazılarda bulunan insan bedeninin küçük röprodüksiyonları, hayvan ve nesne heykelleriyle 
birlikte bu küçük heykellere figürin adı verilir. 
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yıllarına ait kadın heykelidir18. Kadın ve bereket kültünü destekleyecek şekilde 2002 

Çatalhöyük kazısında bulunan şişman kadın heykelciğinin arkasında bel bölgesinde 

oyuk içinde tahıla ait tohum tanesi vardır18.  

Çatalhöyük kazılarında 2005 yılında bulunan gebe kadın heykelciğinin doğum ve 

ölümün sembolü olduğu düşünülmüştür. Önden görünüşünde kollarıyla göğsünü tutan 

gebe kadının arkasında omurları, skapulası, kostaları ve pelvisi işlenmiştir18.  

Yaşam döngüsünün sürekliliği, erkek ve kadının birleşmesi sonucu doğum 

olduğunun keşfedilmesi betimlemelerde gösterilmiştir18. Doğurganlığın kadına ait 

olması kadının daha fazla kutsallaştırılmasına neden olmuştur. Kadının doğurganlığına 

ve cinselliğe yönelik heykelcikler yapılmıştır18. 

Daha sonraki zamanlarda tunç ve demirin keşfi, savaşların artması ile erkeğin 

toplum içindeki yeri kuvvetlenmiş ancak kadının kutsallığı aynı şekilde devam 

etmiştir18. Anadolu’nun birçok yerinde yapılan kazılarda kadın figürin ve idollerii 

bulunmuştur. İdoller kadının toplumdaki kutsallığının ana tanrıçadan daha çok kutsal 

rahibe düzeyine indiğini, insana yakın bir konumda olabileceğini de göstermiştir18. 

Örneğin Horoztepe’de tunçtan yapılmış kucağında çocuğunu emziren bir kadın 

heykelciği bulunmuştur18. 

Milattan önce XI. ve XII. yüzyıllarda Homeros tarafından Troya savaşını konu 

edinen İlyada’da yararlanmalar ve tedavileri gerçekçi bir dille anlatılmıştır. Ancak 

eserin genelinde kadın hastalıkları ve doğumla ilgili bilgiler fazla bulunmamaktadır1. 

M.Ö. 1600 yıllarında muhtemelen batıdan gelerek Anadolu’ya yerleşmiş Hititlere 

ait kaynaklarda kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili çok fazla tıbbi bilgi 

bulunmamaktadır16. Hititlerde büyüsel tıbba ve şifalı otlarla tedaviye ağırlık verilmiş, 

batı Anadolu’nun akılcı tıbbından farklı olarak doğa ve gökyüzündeki olaylar, insanlar 

ve hayvanlar gözlemlenerek kehanetlerde bulunulmuştur22. Hitit tıbbına ait olan 

metinlerin bir kısmında kehanetlerle ilgili gözlemlerden bahsedilmiştir. Örneğin yeni 

doğan çocuğun başı domuz ya da yılana benzerse ülkede şu kötülükler olacaktır gibi 

anormal durumlara dair yorumlar yapılmıştır21. Diğer tıbbi metinlerde ise hastalıkların 

belirtileri ve reçeteleri bulunmuştur21. Hitit tıbbı metinlerinde başhekim, asistan kadın 

hekim unvanlarına rastlanmakta ise de kadın hekimlerin genelde büyüsel işlemler 

uyguladıkları düşünülmüştür 22.  
                                                
i İdol; figürinlere göre daha küçük, iki boyutlu, düz ve ince, amulet şeklinde iple bağlanıp taşınmaya 
uygun heykeller.  
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“A-zu” olarak isimlendirilen Hitit hekimleri Babil, Asur ve Mısır hekimlerinden 

etkilenmişler, büyü ile ilgilenmişler, ayrıca devlet yazışmalarında kâtiplik yapmışlardır1. 

Hitit tıbbında droglar ve büyüsel tedavi kullanıldığını belirtmiştik. Örneğin tıbbi 

metinlerde yer alan cinsel yetersizliğe karşı tedavide ritüel şeklinde ayinler vardır21. Bu 

ayinlerde hastaya banyo yaptırılır ve ritüel ile hareketler tekrarlatıldıktan sonra büyüsel 

ilişki kurulup (analoji) ve aynı şeyin hastanın başına gelmesi telkin edilmektedir. 

Tanrılara yapılan dualarla hasta tekrar iktidara kavuşursa, tanrılara hizmetçi olacak 

çocuklar yaratacağı anlatılmaktadır21. Birçok hastalığı teşhiş ve tedavi edemeyen 

Hititlerin kadının fizyolojik durumları hakkında da bilgileri yetersiz olmuştur1. Örneğin 

Büyük İmparatorluk döneminde Kral III. Hattuşuşili 60 yaşındaki kız kardeşinin 

kısırlığını tedavi etmek için devrinin Mısır Fravinundan yardım istemiştir. II. Ramses 

cevabında yaşlı bir kadının çocuk doğuramayacağını, Güneş ve Fırtına tanrılarının 

yardımcı olmasını dileyerek şifalı otları gönderdiklerini yazmıştır1,21. Hititlerde hem 

fiziksel hem ruhsal temizlik anlayışı ise çok önemli olmuştur1,21. Hatta kadının 

çocukları peş peşe ölürse veya kadın çocuk düşürürse pislik ile karşılaşmış olduğu 

düşünülerek, pislik ayini yapılması önerilmiştir1,21. 

 

 

2.1.2. Eski Yunan Döneminde Anadolu’da Rasyonel Tıp 

 

Eski Yunan uygarlığında biri mistik diğeri rasyonel karakterli iki tür tıbbın birlikte 

ve birbirini örtülü biçimde destekleyen bir düzen içinde varlığı söz konusu olmuştur. 

Hekim tanrı Asklepios inanışı ve ona adanmış sağlık tapınakları şeklinde ortaya çıkan 

mistik versiyon çerçevesinde kadın hastalıkları ve doğumun önemli bir yeri 

bulunmamaktadır. Asklepieon adı verilen sağlık tapınaklarına gebelerin girişinin 

yasaklanmış olması bu durumun açık bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Bununla 

birlikte Askepios efsanesinin başlangıç kısmında hekim tanrının ölü annesinin 

rahminden karın yarılarak çıkartılması motifi yer almaktadır16,22,23(Şekil 2). Öte yandan 

hem Asklepios hem de onun Türk folkloruna intikal eden türevi olarak Lokman Hekim, 

Anadolu insanlarının hekimden beklentilerini, kitlenin benimsediği hekim 

tiplendirmesini, hekim hasta ilişkisini göstermesi bakımından önemlidir23. 
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Eski Yunan uygarlığının başlangıcı Anadolu’da; Ege’nin doğu kıyılarında 

gerçekleşmiştir. Bu uygarlık döneminde Yunan-Pers egemenlik mücadelesine sahne 

olan Anadolu’ya Helenistik dönemde Yunan dili ve kültürü hakim olmuştur. Bu 

bağlamda Eski Yunan döneminde ve onu izleyen Helenistik dönemde Anadolu’da 

Hippokratik tıp anlayışının geçerli olduğunu kabul etmek uygundur.  

 

 

2.1.2.1. Hippokrates Dönemi 

 

Antik Çağ’da tıp eğitiminin pratik ağırlıklı bir hal alması Hippokrates (M.Ö. V. 

yüzyıl) zamanında gerçekleşmiştir 16. Hastalık gözlemi sırasında elde edilen ayrıntılar 

felsefi kuramların yönlendirmesiyle tedaviyi biçimlendirmiştir16. Pratik uygulamalarda 

tanı ve tedavide gözleme ve deneyime; ampirik yaklaşıma ağırlık verilmiştir. 

Hippokrates ile aynı zamanlarda yaşayan düşünür Aritoteles’in (M.Ö.384-322) 

görüşüne göre bilgi sahibi olma arayışına felsefe ile başlayan bir kişi kendini tıbbın 

içinde bulabilmektedir24.  

Antik felsefe tıp ilişkisi özetle şu şekilde açıklanabilir. Antik felsefede ontolojinin 

kurucularından olan Empedokles’in (M.Ö. 492-432) teorisine göre evrende hava, ateş, 

su ve toprak olmak üzere dört element vardır16,17,24. Dört elementten hava sıcak ve 

nemli, ateş kuru ve sıcak, toprak kuru ve soğuk, su soğuk ve nemlidir.  

Empedokles’in bu teorisini Hippokrates insan bedenine uyarlamış; bedende belli 

bir denge içinde var olan dört elemente karşılık gelen dört humoru-sıvıyı esas alan bir 

model geliştirmiştir. İnsan vücudunda belli bir denge halinde varlığını sürdüren ve 

dengesizlikleri hastalıklara yol açan dört sıvı kan, balgam, sarı ve kara safradır17,24. Kan 

sıcak ve nemli, kara safra soğuk ve kurudur. Sarı safra hem nemli hem kuru, balgam ise 

soğuk ve nemlidir16,17,24. Klasik tıp paradigmasının benimsediği humoral patoloji 

teorisine göre toprak, bedenin katı kısımlarını, su sıvı kısımlarını, hava solumayı, ateş 

ruhu oluşturur böylece canlılık meydana gelir22.  

Klasik tıp paradigması içinde yer alan hekimler eserlerinde Hippokrates’in 

uygulamalarını kendi düşüncelerini desteklemek için kanıt olarak da göstermişlerdir. 

Bilimsel görüşler ve etik düşünceler ilk olarak tıbbın babası olarak kabul edilen 

Hippokrates tarafından ifade edilmiştir16,17,24. Hippokrates’in hastalık hakkındaki 
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tarifleri mükemmel tablolar oluşturmuş, tıbbi konulardaki birçok görüşü kabul 

edilmiştir16,17,24.  

 

 

2.1.2.2. Hippokrates Sonrası Ekoller  

 

Hippokrates’in akılcı tıp yaklaşımına bağlanan hekimler onun yolunda ilerlemek 

konusunda kimi fikir ayrılıkları yaşamış; her biri Hippokratik anlayışın asıl temsilcisi 

olduğunu iddia eden farklı ekoller-öğretiler ortaya çıkmıştır. Anadolu Tıbbı’nda, akılcı 

tıp çerçevesinde dogmatizm, ampirizm, metoditizm, pnömotizm ve ekletizmden oluşan 

tıbbi öğretilerin, klasik tıp paradigması içindeki etkisi tıp tarihçileri tarafından teorik 

kavramlar olarak tartışılmış, varlıkları sorgulanmıştır16,17,22,24. 

Hekimin hasta kadın ile olan ilişkisi ve kadın hastalıklarıyla ilgili tıbbi 

uygulamalarının ana belirleyicisi hekimin bağlandığı tıp öğretisi değil yanında yetiştiği 

ustanın ya da kitabını benimsediği üstadın kişisel yaklaşımları olmuştur24. Bu bağlamda 

tezimizin içeriğinde kadın hastanın faydası üzerine kurulmuş olan tıbbi uygulamalarda, 

inanılan öğretinin değil hekimin varlığı ön plana çıkarılmıştır24. Ancak dönemin tıp 

zihniyetini anlamak açısından söz konusu ekollere kısa kısa değinmek yerinde olacaktır. 

 

 

2.1.2.2.1 Dogmatizm 

 

Plato ruhun ve maddenin doğası ile ilgilenmiş, hastalıkların nedenlerini ve tıbbi 

açıklamaları deneyimle veya diseksiyon ile değil, hasta başından uzakta mantık ile 

açıklamaya çalışmıştır16,24. Gözlem yerine nedensellik peşinde olan hekimler deneyi bir 

test aracı olarak kullanmışlardır. “Dogmacı” adını alan hekimler bütün hastalıkları 

yukarda açıkladığımız humorların dengesine göre sınıflandırmışlar, tıbbi 

uygulamalarının Hippokrates’e dayandığını savunmuşlardır16,24.  

“Akılcı” (rasyonel), “Mantıksal” (Logical) veya “Dogmatik” olarak isimlendirilen 

görüşte hekimlerin kararlarında kesin bir birlik vardır16,24. Doğa ve süsleyici sanatla 

bağlantılı tıbbi uygulamalar bilim ile paralellik göstermiş, elementlerle bağlantı 

kurulması ihmal edilmemiştir16,24. Dogmatikler, deneyim, benzeşim ve kanıtlardan 
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fayda sağlamışlar, hastalıkların nedenleri üzerine çalışma yapmışlar, hava, su, yer, iş, 

yemek, diyet ve mevsimlerle ilişki kurmuşlardır. Kan akıtma ve ishal olma yoluyla 

vücuttaki dengenin kurulacağını söyleyen dogmacılar öğretinin devamını sağlamıştır. 

Bu öğreti etkisini uzun yıllar boyunca sürdürmüştür16,24. Örneğin Karystos’lu Diokles 

(M.Ö. IV. yüzyıl.) en ünlü dogmacılardan birisidir, klinik konular, ilaçlar, diyetle 

tedavi, embriyoloji ve anatomi üzerine çalışmalarda bulunmuştur16,24. 

 

 

2.1.2.2.2. Ampirizm 

 

Ampirizm görüşüne sahip olan hekimler viviseksiyon ve diseksiyona karşı 

çıkmışlar, hastalık ve sağlığın nedenlerinin araştırılmasını gerekli bulmamışlar, gözleme 

dayalı olarak hekimin daha önce saptadığı nedenlerin yeterli olduğunu düşünmüşler, 

deneyim ve mantık tartışmaları ile hastaları tedavi etmişlerdir16,22,24. Hastayı 

gözlemleyerek hastalığın belirtilerini saptayıp daha önce kullanılmış ilaçlarla tedavi 

yoluna gitmişlerdir 16,24. Ampiristler Hippokrates’in gözlem, deneyim ve prognozu takip 

etme prensiplerinin uygulayıcısı olduklarını savunmuşlardır16,22,24. Ancak 

Hippokrates’ın yazılarındaki anatomi ve fizyoloji araştırmalarını reddetmişlerdir. 

Örneğin Heracleides (M.Ö. II. Yüzyıl) ampirizmi savunan ünlü bir hekimdir. Hastalık 

belirtileri ve cerrahi üzerine yazmış, farmakoloji üzerinde çalışmalar yapmıştır. Philinos 

(III.Yüzyıl), Serapion (802-849) gibi hekim yazarlar da ampirizm temsilcileri olarak 

kabul edilmişlerdir14,16,24.  

 

 

2.1.2.2.3. Metoditizm 

 

Erken dönem içinde ilk yüzyılda daha eski olan ampirik ve dogmatik mezheplere 

karşı5,16,24 Erasistratus (M.Ö. 305-240) ve Asklepiades (M.Ö.124-40) tarafından 

parçacıklar ve gözenekler düşüncesi ileri sürülmüş, metodist öğretisi geliştirilmiştir25. 

Asclepiades’in medikal tedavileri diğer hekimlerden farklılık göstermiştir25. Metodistler 

humoral patoloji ve karmaşık kuralları reddedip hastalıkların nedenini açıklamayı 

yararsız bulmuş, tedaviye odaklanmışlardır16,24. Diyet, masaj, banyo ve bazı bitkilerden 
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oluşturdukları tedaviden yararlanarak pratik uygulamalara ağırlık vermişlerdir. 

Metodizme bağlı hekimler hastalıkların mevcut gözeneklerin kasılması ve gevşemesi ile 

ortaya çıktığını düşünmüşlerdir. Gözenekler kapandığında diyet, sıcak banyo, nemli 

hava, kan alma ve barsakların boşalması için ilaçlar önerilmiştir. Gevşeme halinde 

soğuk banyo gibi öneriler uygulanmıştır5,16,25 tedavinin bu basit kuralına metot adı 

verilmiştir5,25. Bugün çalışmamızın ana kaynaklarından birisi olan kadın hastalıkları ve 

doğumun babası olarak anılan metodist hekimlerin en meşhuru Soranus’unki (98-138) 

hariç diğerlerinin eserleri kaybolmuştur5,26.  

 

 

2.1.2.2.4. Pnömatizm 

 

Pnömatistler diğer tıbbi uygulamalar gibi, I. ve II. yüzyılda Roma Tıbbı üzerinde 

etkisini göstermiştir. Pnömatizm dogmatizm, metodizm ve ampirisizme karşı gelişen bir 

öğreti olmuştur. Atheneus bu ekolün kurucusu sayılmıştır16,22,24. İnsanların soluduğu 

havanın yaşamın temel kaynağı olduğu, havanın önce kalbe sonra damarlar yoluyla 

vücudun her tarafına yayıldığı düşünülmüştür. Bu düşünceye göre vücut içindeki 

pnöma, sıcaklık ve nem arasındaki dengeler hastalık olup olmamasını belirlemiştir. bu 

öğretiyi savunan hekimler tıbbi bitkiler kullanmışlar, su, temizlik ve halk sağlığı gibi 

konularla uğraşmışlardır16,22,24.  

 

 

2.1.2.2.5. Eklektizm 

 

Eklektizm öğretisini takip eden hekimler hastalık tanı ve tedavisi için tıbbi 

uygulamalarda etkili olan tüm öğretilerden yararlanmışlardır16,24. Eklektizm 

savunucuları herhangi bir öğretiye bağlı kalmamışlar, tıbbi uygulamalarda hastalık tanı 

ve tedavilerinde uygun olanı kendileri belirlemiştir. Archigenes (75-129) ve Areteus 

(120-180) bu öğretinin savunucusu olan hekimlerdir. Archigenes’in cerrahiye katkısı 

büyük olmuştur. Zamanın tüm tıbbi tedavilerinden ve ilaçlarından yararlanmışlardır. 

Galenos da kendini eklektik olarak kabul etmiştir24.  
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2.1.3. Roma ve İslam Dönemlerinde Anadolu’da Tıp 

 

Roma döneminde IV. yüzyıldan sonra çoğunlukla Bergamalı Galenos’un otoritesi 

yayılmıştır. VII. yüzyıldan sonra İslam Tıbbı tıp otoriteleri arasında kabul görmüştür ve 

Roma, Ortaçağ İslam Tıbbı, Türk İslam Tıbbında etkisini sürdürmüştür27,28,29. 

Buraya kadar verilen bilgileri genel olarak değerlendirecek olursak, Anadolu’da 

yaşayan hekimlerin gözlem ve deneyim ile elde ettikleri bilgileri birleştirerek uzun 

yıllar boyunca varlığını koruyacak rasyonel tıbbın temelini oluşturdukları 

görülmektedir14,29,30,31,32. 

Klasik tıp döneminde hekimler hastalıkların doğasını inkar etmemiş, 

deneyimlerinden ve tarihsel detaylardan yarar görmüş, gözlemle olgular arasında 

benzerlikleri göstermiştir14. Tıbbi eserler genelde özetler şeklinde olmuş, hekimler 

kendinden önce gelen hekimin yazdığı eserleri derlemiştir24. 

Tıp okullarının belli bir standardı olmamıştır. Usta hekimlerin önerdiği elle 

çoğaltılan tıbbi eserlere ulaşmak zor ve pahalı olduğu için bilgi akışı yavaş olmuştur31. 

Tıpla ilgili eserlere tıbbi bilgilerle birlikte halk tarafından kullanılan muska, büyü gibi 

çareler de eklenmiştir. Bu durum tıp bilgisi uygulayanları diğer insanlardan ayırmış, 

bilgi sayesinde üstünlük kurmasını maddi gelir elde etmesini sağlamıştır24.  

VII. yüzyıldan sonra tıp etkinliğinde İslam dünyası ön plana çıkmıştır. İslam Tıbbı 

Yunan Tıbbına ait kültürün korunmasını, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamıştır22,28,29. 

Tıbbın yanı sıra matematik, kimya, jeoloji, fizik, astroloji gibi birçok bilim alanında 

çalışmaların yapılmasına, bilgilerin geleceğe aktarılmasına aracı olmuştur. Pek çok Batı 

kaynağı “İslam Tıbbı”nı hala Arap Tıbbı olarak benimser ve yazar. İslam Tıbbı 

içerisindeki yazarlar yalnız Arap olmayıp İslam dünyasında yaşayan İranlı, Türk, 

Yahudi, Pakistanlı, Çinli olabilir16,24,28,29. Oysa bazı Batı tıp tarihçileri İslam Tıbbı’nın 

sadece koruma görevini üstlendiğini belirterek İslam Tıbbı’nın içi sıra İslam Tıbbı 

şemsiyesi altındaki diğer milliyetlerin katkısını göz ardı etmektedir24,28,33. Bu yanılgının 

giderilmesi ancak İslam dünyasındaki çalışmaların yansız bir şekilde çalışılmasıyla 

mümkün olacaktır.  

İslam Tıbbının gelişimi İstanbul Patriği Nastorius’un V. yüzyılda İstanbul’dan 

azledilmesi sonucu sürgünde geliştirdiği Nasturilik düşünce sistemine bağlanır28. Bu 

düşünceye inanan Nasturiler önce Urfa (Edessa) sonra düşünsel hoşgörünün hüküm 
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sürdüğü Güneybatı İran’daki Cundişapur şehrine yerleşmişlerdir. İslam tercüme ekolüne 

Cundişapur Tıp Ekolu önderlik etmiştir28,29. VIII. yüzyılda Abbasi Halifesi II. Mansuru 

iyileştiren Cundişapur ekol temsilcisi Corci bin Bahtişehu (Georgios b. Bocht-İcho) 

Bağdat’ta saray hekimi olarak kalmış, birçok eseri klasik Arapçaya tercüme etmiştir28. 

Bu arada Süryaniler de Antik Çağ’ın birçok Yunan eserini Süryaniceye 

çevirmişlerdir22,28. Uzun bir süre İslam dünyasında yaşayan yazarlar Arapçayı 

Doğu’nun bilim dili olarak kabul etmişler, kendi dillerinde eser vermemişlerdir22. 

İspanya’dan Uzak Doğu’ya İslam’ın yerleştiği alanlardan bilgilerin toplanmasını 

artmasını sağlamışlar, bir köprü oluşturmuşlardır22,28,33,34,35. İslam Tıbbı kadın 

hastalıkları ve doğum konusunda hekimin hastaya yaklaşımında Yunan-Roma Tıbbı 

öğretilerini devam ettirmiş, klasik tıp paradigmasından farklı uygulamalarda 

bulunmamıştır6,22,24,28. Zamanın şartlarına uygun bir şekilde var olan bilgilere eklemeler 

yapmış, belli bir seviyeye gelmesini sağlamıştır22. Batılı tıp tarihçilerinin görüşünün36 

aksine, kadın hastalıkları ve doğum konusunda tıbbi yaklaşımda hekimler İslam’a özel 

bir uygulama geliştirmemiştir5,6,14,15.  

 

 

2.2. Klasik Tıpta Bazı Kadın Hekimler ve Ebeler 

 

Klasik tıp dönemi hekimleri kadınlar için birçok reçete önermiş ancak kadın 

hastalıkları ve anormal doğumlardaki problemler öncelikli olarak ebeler tarafından 

tedavi edilmiştir. Erkeklerin genel olarak kadın hastalıkları ve doğumla birincil olarak 

ilgilenmelerine rastlanılmamıştır3,4,37.  

Yazılan eserlerde gebelikle ilgili olarak gebelikten nasıl korunacağı, gebe kalmak 

için uygulanması gerekenler, bebeğin düşmemesi için yapılacaklar, gebe kadının 

bakımı, beslenmesi, normal doğumun belirtileri, nasıl yardımcı olunacağı, ebenin 

görevleri, zor doğum yönetimi gibi detaylar bulunmuştur36,38. Kadın hastalıkları ve 

doğum ile ilgili bölümler korunma yöntemleri, kendiliğinden veya ilaçlı düşük, âdet 

kanaması bozuklukları, uterus prolapsusu, sterilite, apseler, hemorajiler, cinsel istek 

azlığı veya aşırılığı gibi hastalıkları içermiştir5,6,36,38,39. Hastalıkların tedavilerinde 

laksatifler, flebotomi (kan akıtma), kupa çekme, oturma banyosu, lavman, tütsüleme, 

yakılar ya da sargılar, fitil uygulamaları yapılmış, içinde değişik bitkilerin yer aldığı, 
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ilaçlar, lapalar, yakılar, merhemler, macunlar, tiryaklar, şuruplar, şerbetler 

kullanılmıştır5,6,14,36,38,40,41.  

Tarihte uzun dönemler boyunca doğuma fizyolojik bir olay gözüyle bakılmış, 

kadının yardımsız ya da profesyonel olmayan yardımla doğurabileceğine inanılmış, 

tıbbi uygulamalar sadece sıra dışı sorunlu durumlarda kullanılmıştır1,2,29,42,43,44,45. 

Doğumla ilgilenen genellikle tıp mensubu olmayan, eğitim almamış bilgilerini ve 

becerilerini deneyimle elde etmiş ebe olmuştur2,5,46,47. Öte yandan kadın hastalıkları 

hekimliği ile doğum yardımı oldukça yakın zamanlara kadar birbirinden ayrı 

değerlendirilmiş, normal doğum sırasında edilen yardım tıbbi etkinlik 

sayılmamıştır3,42,43,44,46,47. Dolayısıyla doğumla ilgilenenler genellikle ebeler olmuş, 

doğuma yardım edenlerin tıp mensubu olmasına gerek duyulmamıştır3,5,46,47.  

Klasik tıpta önceleri kadın hastalıkları ve doğum ayrı bir branş olarak 

düşünülmemiştir5,17,43,44. Böylece kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili bilgiler tüm tarih 

boyunca genel tıp bilgisinin içinde yer almıştır.  

Kadın hastalıkları bir hastalık halidir ve tedaviyi gerektirir17,47,48. Tedavinin oluş 

şekli ve tıbbi uygulamayı yapan kişinin kimlerden olacağı kadının yaşadığı zamandan, 

konumundan, toplumun inançlarından etkilenmiştir17,43,44,47. Doğum, tarihin 

başlangıcından beri kadının yardımlı ya da yardımsız gerçekleştirdiği bir fizyolojik 

olaydır3,41,43,44,46,47. Hippokrates’in yazılarında da belirttiğine göre, kadının özel 

hastalıkları, kısır olması, gebeliği veya doğum sırasında karşılaştığı zorluklar nedeniyle 

hekime ihtiyaç duyulmuştur5,47,49,50. Aynı zamanda doğumdan sonra bebeklerin 

sütanneleri hekimlerin tavsiyelerini dikkate almış ve bakımlarını da üstlenmişlerdir49.  

Sosyokültürel konumunun sorununu ifade etmeyi ve muayene olmayı sınırlayan 

etkisi, kadının nisai hastalıklar ve doğum bağlamlarında tıbbi destek almasının önünde 

önemli bir engel teşkil etmiştir3,31,47,49. Bu engel özellikle erkek hekimlerden 

yararlanabilme olanağını sınırlamış, kadınlara yönelik tıbbi yardım sunumunda ağırlıklı 

olarak ebeler veya Roma döneminde olduğu gibi kadın hekimler görev almıştır31,47,49. 

Erkek hekimlerin kadın hastalıkları ve doğumla ilgilenmeleri nadiren gerçekleşmiştir. 

Kadınları ya da gebeleri tedavi eden kadınlar, birincisi tedavi uzmanı kimliğinde 

hekim, ikincisi ebe olarak mesleğini gerçekleştirmiştir31,47,49. Kadınları hastalıkları 

sırasında tedavi eden ebeler hekimlerden aldıkları direktiflerle uygulamalarını 

gerçekleştirmişlerdir31,49. Kadın hekim Latince “Medica” Yunancada “İatrine” olarak 
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belirtilmiş, eğer kadın ebe ise “hebamme”, “obstetriks” kullanılmıştır. ”Maia” ya da 

“iatromea” terimleri gebelik durumunda deneyimli doğuma yardımcı olan kadın için 

kullanılmıştır49,51. 

Ebeler hastaya Hippokrates kurallarına uygun yaklaşım göstermiş, gerektiğinde 

bir cerrah gibi müdahale edebilmiştir. Hekim sayısı çok fazla olmadığından, kadına 

müdahale toplumun kurallarından etkilendiğinden, Antik dönemde ebelerin 

uygulamaları mistik özellikler de taşımaktadır5,31,38,53. Yaşanılan döneme göre doğum 

için ebenin becerikliliği çok önemli olduğu gibi uygulamalarda büyüsel ritüeller de 

kullanılmıştır31,38,52,53,54.  

Ebelerin görevleriyle ilgili elimizde çok fazla yazılı eser yoktur. Yazılı eserlerde 

ebenin kadının vücudu, hastalıkları ile ilgilendiği, gebe kadının sağlığı, rüyaları ve 

hastalıkları ile ilgili yorum yaptığı, kadını rahatlatmaya çalıştığı belirtilmiştir49,52,53. 

Komedi ve taşlama gibi eserlerde ebe zaman zaman ayyaş, ne yaptığını bilmeyen, 

kürtajcı, reçete yazan, tehlikeli kadınlar olarak tanımlanmıştır49,51,53. 

Ebelerin yetenekleri ve statüleri değişiklik de göstermiştir. Çoğunluğu sadece 

yardımcı düzeyde olabildiği gibi eğitimli de olabilmiştir. Köle veya özgür, genç veya 

çok yaşlı ebeler kadınların hastalıklarında ve doğumlarında hazır bulunmuştur5,31,45,52,53. 

Çalışmamızın ana konusunu oluşturan Soranus, kadın hastalıkları ve doğum 

üzerine yazdığı eserinde bir ebeden beklenilen özellikleri belirtmiştir. İyi bir imaj 

yaratmak için uyması gereken kurallardan bahsetmiştir. Ebenin, “duygularını kontrol 

edebilmesi, tıp literatürünü bilmesi, aletlerin nasıl kullanılacağını hatırlaması, sanatı 

kavraması, çalışmayı, işini sevmesi, bütün değişikliklere sebat etmesi, geniş bilgiyi elde 

etmek için istek duyması, saygıdeğer ve hafızasının iyi olması gerektiğini” belirtmiş, 

“ebenin fiziksel özelliği performansını engellememesi gerekir, uzun ve ince 

parmaklarının deneyimli ve yetenekli olması, hastalıklara uygun bir şekilde müdahale 

etmesini sağlar” diye eklemiştir5,31.  

İslam Tıbbı’nda kadına gerekli olan tıbbi uygulamaları ebeler ve kadın 

yardımcıları yapmışlardır6. Cerrah çağrılması gerektiğinde erkek hekimlerden yardım 

alındığı eserlerde belirtilmiştir5,6,40. Ebe, o zamanki tıbbi kurallara uygun bir şekilde 

hareket etmek zorunda kalmıştır40. 

Klasik tıp içindeki bir ebenin tedavinin her şeklini yapabilmesi (diyetle, cerrahi ya 

da ilaçlarla tedavi), tehlikeyle karşılaştığında korkmayan, hastasını rahatlatabilecek 
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sakinlikte olabilmesi istenmiştir5,31. Ebenin genç veya yaşlı olması eğer doğumu 

yaptırabilecek zorlukları yenebilecek güçteyse önemli bulunmamıştır. Sırları 

paylaşabilmesi, para için hırslı olup düşük yaptırmaması istenmiştir. Ebenin kehanet, 

gelenek, töre, halk arasındaki yaygın inanışları bilip uygulamalarında dikkatli olması 

gerekmiştir45.  

Soranus ebenin ellerinin yumuşak olması için başka bir işle uğraşmaması 

gerektiğini belirtmiş, yumuşatıcı merhemler kullanmasını öğütlemiştir. Soranus’un 

yazdığına göre zamanın ebesi belirtilerden hastalığı tanımlayıp, koruyucu tedbir almaya 

ve reçete düzenlemeye yetkin olmuştur5. Soranus eserinde “doğum sırasında diğer 

ayrıntılar, belirtilerdeki değişimler uygulanan yöntemi değiştirmez fakat ebe kritik 

anlarda soğukkanlılık ile sakinliği elden bırakmadan hastalığın seyrini izler; reçeteye 

yazdığı ilaçları açıklar, güçlükle çocuğa sahip olan hastaların acılarını rahatlatır. Bazı 

hastalar, acıları tanıyan ebeyi isterler. Ebe zorlamayla değil onu bekleyen işler 

nedeniyle güçlü bir kadındır” demektedir5.  

Klasik tıp anlayışında kadınlara özel hastalıkların varlığı ileri sürülmüştür. 

Kadınların hastalıkları ile ilgilenen hekimlere “kadın hekimi” denmiştir31,49,56,57. 

Klasik tıp döneminde kadınların tedavisinden sorumlu olan hekim, anatomi, 

psikoloji ve tedaviyle ilgili tüm genel tıp bilgilerine sahip olmalı, ayrıca özellikle kadın 

organlarının anatomisini, kadın psikolojisinin kendine özgü değişikliklerini bilmelidir. 

Kadın doğaya karşı bir duruma düştüğünde onun yanında müdahale eden ve hayatı 

boyunca ona yardım eden olmalıdır5,49,56,58.  

Romalı kadınlar ayrıcalıklı olarak hekimlik mesleğini yapabilmiş, kadın 

hastalıklarını tedavi edebilmişlerdir31,49. Antik Çağ’da Roma’da kadınlar ebelik, 

dişçilik, cerrahlık da yapmıştır. Kadın hekimler erkek hekimlerden kadın hastalıkları ve 

anormal doğumlarda daha üstün görülmüştür5,31,49,59.  

Bu bilgilerimize karşın klasik tıp literatüründe kadın hekimler hakkında bilgiye 

ulaşmanın oldukça zor olduğunu görüyoruz57. Kadın hekimler hakkındaki belgeli bilgi 

bina kitabeleri, onur kitabeleri veya mezar taşlarında karşımıza çıkmaktadır. Kitabeler 

genellikle mermer, kalker veya metal olarak yapılmıştır31.  

Antik Çağ’da Antik mezar ve diğer kitabelere göre, kadın hekim oranının 

erkeklere nazaran oldukça düşük olduğu bulunmuştur51.  
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Anadolu’da ve Yunanistan’da bulunan kitabeler Eski Yunanca yazılmıştır. Kadın 

hekimlerin kitabeleri Roma, Anadolu ve İstanbul’da görülebilecek şekilde tüm 

imparatorluğa yayılmıştır51.  

Bunlara birkaç örnek verecek olursak, İtalya’da, Scantia Redempta adlı 22 

yaşındaki genç bir tıp öğrencisinin mezar taşında emsalsiz, olağanüstü bir kadın hekim 

olduğuna dair tanımlama yapılmıştır. Tunusta III. yüzyılda Geminia adlı kadın hekime, 

üzerinde “herkesin kurtarıcısı” yazılı mermer heykeli yapılmıştır45,51. Roma dönemi 

Auksimumlu (İtalya’da Antik şehir, Osimo) Iulia Sabina adlı kadın hekim adına yapılan 

mermer kitabesi vardır51. Kadın hekimlerin çok büyük mesleki başarıya sahip 

olmalarından dolayı adlarına onur kitabeleri yapılmıştır. Örneğin I. yüzyılda Tlos’un 

yöneticisi Diodotos’un kız kardeşi Antiochis için hekimlikteki başarısı nedeniyle bir 

onur kitabesi yapılmıştır51.  

Kitabelerin çoğu Roma’da bulunmaktadır. Örneğin, özgür bırakılmış Terentia 

Nice, Minucia, Secunda Livilla, Primilla, Melitene, Restituta, Valeria Verecunda, Valia 

(Valeria) Calliste, İulia Primigenia gibi hekimlere ait kitabeler vardır45,51. 

Kadın hekimler adına yapılan kitabelerdeki yazılar kadının statüsüne göre 

değişmiştir. Köle ve sonradan özgür bırakılanların kısa ve özgür zenginlerin ise uzun 

yazıları olmuştur. Roma’nın dışında örneğin Kuzey Afrika’daki Kartaca’da hekim 

Asyllia Polla 65 yaşında hekimlik yapmıştır. Özelikle Lugdunum/Lyon’da Metilia 

Donata adlı kadın hekimin anıtsal bir yapının kitabesinde adı bulunmaktadır45,51. 

Erkek ve kadın hekimler birlikte çalışabilmişlerdir45,51. Örneğin I. yüzyılda 

Roma’da Navia adlı bir kadın hekim ve cerrah eşinin mezarı, II. yüzyılda Bergama’da 

karı koca hekim Pantheia ve Glykon adına mermer mezar taşına yazılmış şiir, III. 

yüzyılda Anamur’da hekim Obrimos ve eşi Ammi(o)n’un mezar kitabesi bir arada 

bulunmuştur45,51. Bu sonuncu kadın hekimler Anadolu örneklerini oluşturur. 

Karıkoca hekimlerin beraber çalıştıklarına başka bir örnek, ikisinin çalışmasının 

betimlendiği mezartaşı gösterilebilinir45,51. Rölyef üzerinde erkek hekim hastasının 

bacağından kan almaktadır, çanta içinde bisturiler ve lanset bulunmaktadır. Yan 

tarafında eşi Scribonia Atice ise doğum sandalyesine oturmuş bir gebenin karşısında diz 

çökmüş olarak betimlenmiştir, bir yardımcısı vardır51 (Şekil 3). 

Kadınlara ait meslek olarak sütninelere bir örnek III. yüzyıla ait mezar taşında 

görülen Severina, çocuklarını önce emzirirken sonra da kundaklanmış halde beşiklerine 
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yerleştirirken betimlenmiştir31,51 (Şekil 4, 5). Roma dönemi betimlemelerinde kundak 

çocuğu ebelik etkinliğine özgü bir öğe değildir31,45,51.  
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Şekil 1: Bereket Tanrısı60 
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Şekil 2: Asklepios’un doğumu60 
 

Şekil 3:Scribonia Attice, doğum sandalyesine oturmuş, gebenin karşısında diz çökmüş51 
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Şekil 4: Kadın hekim mezartaşı51  
 

Şekil 5: Sütnine (Nutrix) Severina’nın mezartaşı51 
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2. KLASİK TIP LİTERATÜRÜNDE 

 KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM 
 

 

Çalışmamızda önceki bölümde Antik Çağ’daki tıp kuramlarına değinmiş, 

incelememizin bu kuramları temsil eden, hekimlere göre yapılacağını belirtmiştik. 

Aşağıda ise Soranus’tan Şerefeddin Sabuncuoğlu’na kadar olan dönemde yaşayan ve 

eserleriyle tıbbın gelişiminde birer dönüm noktası olan hekimler hakkında bilgi 

aktarılmıştır. 

 

 

3.1. Soranus’tan Önceki Antik Çağ Yazarlarında Kadın Hastalıkları ve  

Doğum  

 

Yunan-Roma tıp literatürü Hippokrates yazıları ile başlamıştır. Roma’ya 

yayılmadan önce Anadolu’da kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili tıbbi uygulamalar 

şekillenmiştir.  

 

 

3.1.1. Hippokrates  

 

Hippokrates (M.Ö.460-370) yukarıda da kısaca belirttiğimiz gibi hastalar üzerinde 

klinik uygulamaları dikkatli gözlem yaparak sistematik olarak gerçekleştirmiştir. 

Hippokrates kadın hastalıkları ve doğum konusunda uygulamalarını anlatmış, 

aforizmalarında geniş bir şekilde bahsetmiştir39,50.  

Hippokrates doğanın yardımıyla taze hava, sindirimi kolaylaştırıcı yiyecekler, 

kusmaya yardımcı olan yiyecekler verilerek hastalıkların tedavi edildiğini belirtmiştir. 

Medikal dekoksiyonlardan, bal ve sirke karışımından (oksimel), su veya bal 

karışımından (hidromel)  olan şerbetlere masaj ve hidroterapi eklemiştir5,39,50,61.  

Hippokrates’ten sonra Yunan Tıbbı onun açtığı yoldan devam ederek kadın 

hastalıkları ve doğumla ilgili bilgileri kullanmıştır24,54. Hastalıkların iyileşmesi için, 

emetikler, diyet ve kan akıtma uygulanmıştır. Aslında diyet eski Yunan Tıbbında yaygın 



 26

olarak kullanılan bir tedavi olmuş, hastalara bu amaçla arpa suyu, yulaf çorbası 

verilmiştir5,36. Hidromel ve oksimel bulunan banyolar kullanılmıştır5.  

Hippokrates’in yazılarında doğal olmayan şeyler, hastalıklar ve doğumdaki 

zorluklar anlatılmış, anatomi, fizyoloji, diyet tedavisi, klinik patoloji, cerrahi ve kadın 

hastalıkları ve doğumla ilgili bilgiler göze çarpmaktadır5,39,50. Yazılardaki anatomi ve 

hastalıklarla ilgili bilgi düzeyinin günümüzden oldukça geride olduğu dikkati 

çekmektedir. Bu nedenle günümüzün modern bilgileriyle karşılaştırılmaması 

gerekmektedir.  

Hippokrates’in aforizmalarında birçok kadın hastalıkları ve doğumla ilgili 

konulardan bahsedilmiştir39,50. Hastalıklarla ilgili yorumlar içinde genital organlarla 

ilgili bilgi yoktur. Fallop tüpü ve âdetin fizyolojisi Hippokrates zamanından çok 

sonraları fizyoloji ve anatomi bilgileri artıkça ilişkilendirilmiştir55. Hippokrates 

hastalıkların seyrinin mevsimlere ve yaşa, cinsiyete göre değişeceğinden bahsetmiş, 

mevsimler özelliğine uygun seyrettiğinde hastalıkların iyi olduğunu belirtmiştir. 

Sonbaharın öldürücü mevsim olduğunu düşünen Hippokrates’e göre ilkbahar ölümlerin 

az görüldüğü bir mevsimdir. Kış mevsiminin kadınları ve bünyesi zayıf erkekleri kötü 

etkilediği, gebe kadınların düşük yaptığı veya zayıf çocuk doğurduklarını yazmıştır50.  

Hippokrates aforizmalarının dördüncü bölümünde “Eğer gebe kadın dördüncü 

ayla yedinci ay arasında orgazm (humor dengesizliği) varsa, sürgü ilacı veriniz, bu 

müddeti geçirmiş olanlara nadir olarak bunu veriniz. Karındaki çocuk küçük ise dikkatli 

olunması gerekir” şeklinde gebelerden bahsedilmiştir50. 

Hippokrates aforizmalarında beşinci bölümde daha ayrıntılı bir şekilde kadın 

hastalıkları ve doğumla ilgili konulardan bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde küçük 

fetüse sahip ve yedi aylıktan büyük olan gebe kadınlara dikkat edilmesi gerektiğini 

belirtmiştir. Beşinci bölümde bulunan aforizmalardan geniş bir alıntı aşağıda yer 

almaktadır39,50.  

Gebe bir kadın için akut bir hastalığa yakalanmak öldürücüdür. 

Gebe bir kadında kan almak fetüse iyi gelişmişse de düşüğe neden olur.  

Kan kusan bir kadın âdet olunca kusma durur. Âdetini görmeyen bir 

kadındaki burun kanaması iyi bir haldir.  

Karnı çok gevşeyen kadın çocuğunu düşürme tehlikesiyle karşılaşabilir.  
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Histeri nöbeti içinde bulunan veya zor doğum yapmakta olan bir kadın 

hapşırırsa faydalıdır.  

Bir kadında âdet kanının muayyen renkte olmaması, daima aynı zamanda, 

aynı manzarada gelmemesi (sağlık durumundaki gibi) sürgü ilacı vermeyi 

gerektirir.  

Memeleri birden bire çöken gebe kadın çocuğunu düşürür. İkize gebe 

kadının memelerinden biri çökerse çocuklardan birisini düşürür, sağ meme 

çökerse oğlan, sol meme çökerse kız çocuk düşer.  

Gebe ve loğusa olmayan kadından süt gelirse âdet kesilir.  

Bir kadında memelere kan hücum ederse doğuma bir engel çıkacağını 

gösterir. 

Bir kadının gebe olup olmadığını anlamak isterseniz, ona yatacağı zaman 

akşam yemeği yememek şartı ile bal şerbet içirin. Eğer şiddetli karın ağrısı olursa 

gebe, duymazsa gebe değildir.  

Eğer kadın erkek çocuğa gebe ise iyi, kıza gebe ise rengi fenadır.  

Gebe kadının rahminde iltihap olursa o vaka ölümcüldür.  

Çok zayıf kadınlar gebe kalırlarsa şişmanlayıncaya kadar iki aylıktan önce 

çocuklarını düşürürler.  

İki, üç aylık gebe iken belirgin bir sebep olmaksızın çocuk düşüren orta 

şişmanlıktaki bir kadında rahmin kotilodonları mukozite ile doludur, bunlar 

çocuğun ağırlığına dayanamayarak yırtılırlar.  

Gebe kalmayan çok şişman kadınlarda epipleon rahmin ağzını sıkar, bunlar 

zayıflamazsa gebe kalamazlar.  

Kuyruk sokumuna doğru çarpılmış olan uterus cerahetlenirse tiftik fitillerle 

pansuman edilmesi gerekir. 

Uterusda oğlan çocuklar bilhassa sağda, kızlar solda bulunur.  

Plasentayı çıkarmak için hapşırtıcı bir ilaç verilir, ağızla burun delikleri 

kapatılır. Eğer bir kadının âdeti kesilmek istenirse memeler üzerine mümkün 

olduğunca büyük vantuz konarak (kupa çekme) yapılır.  

Gebe bir kadında rahmin ağzı kapalıdır. 

Gebe bir kadının memelerinden fazla süt gelmesi fetüsün zayıf olmasına 

işarettir, memelerin sert olması ise fetüsün sıhhatli olmasını gösterir.  
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Çocuğunu düşürmek üzere olan bir kadının memeleri çöker, memelerinin 

tekrar sertleşmesi, memelere ya iskiumlara veya gözlere yahut dizlere ağrı 

girmesi düşük olmayacağına gösterir. 

Rahmin ağzı sert olan kadınlarda rahmin ağzı zorunlu kapalıdır.  

Hummaya yakalanıp aşikâr bir sebep olmadan kendilerine ateş basan gebe 

kadınların doğurması güç ve tehlikelidir yahut bunlar çocuk düşürmek tehlikesine 

maruzdurlar. 

Kadında akıntıdan sonra gelen spasm yahut baygınlık kötü işarettir.  

Âdet kanının çok gelmesi hastalık çıkmasına neden olur, kan gelmemesi 

halinde ise uterusdaki hastalıklar bu kesilmeden dolayı olur. 

Rektum ve rahmin iltihabı böbreklerin iltihaplanması sonucunda idrar 

zorluğu oluşur.  

Gebe kalmayan bir kadının kısır olup olmadığını anlamak isterseniz, 

vücudunu bir manto ile sararak aşağıdan tütsü yapınız, şayet koku size kadının 

içinden geçip ağzına burnuna erişiyor gibi gelirse kısırlığın kadına ait olmadığı 

anlaşılır. Gebe kadının bol âdet görmesi halinde fetüsün sağ kalmasına imkân 

yoktur.  

Eğer kadın kendine titreme gelmeden âdet kesilir, mide bulanırsa gebe 

olduğuna hükmedilir.  

Rahmi soğuk yoğun olan kadınlar doğurmazlar, rahmi ziyade rutubetli 

olanlar da doğurmazlar, zira tohum orada söner, uterusları kuru ve hararetli 

olanlar da böyledir, zira tohum orada gıdasızlıktan telef olur, uterusları bu 

vasıfların tam bir karmasını gösteren kadınlar gebe kalabilirler. 

Hippokrates aforizmalarında altıncı bölümde “kadınlar âdetden kesilmeden önce 

nikrise tutulmazlar, çocuklar şehvet zevkini tatmadan evvel nikrise yakalanmaz, gebe 

kadında oluşan tenesmus düşüğe sebep olur” diye belirtilmiştir39,50  

 

 

3.1.2. Aristoteles  

 

Antik Çağ’ın ünlü düşünürü ve bilim adamı Aristoteles’in (M.Ö.384-322) İslam 

Tıbbı üzerinde etkisi çok büyük olmuştur. Aristoteles hem hayvanları hem insanları 



 29

incelemiştir62. Hippokrates’ten sonra anatomi, botanik, embriyoloji, psikoloji, fizyoloji, 

teratoloji ile ilgili konularda bilgiler vermiş büyük bir biyolog ve felsefecidir62. Yaptığı 

deneyler sayesinde embriyonun kalbinin çarptığını keşfetmiş, kalp ve büyük damarların 

başlangıçtaki gelişimini tarif etmiştir 5,29,36,40. 

Eserlerinde detaylı olarak kadın hastalıkları ve doğumdan bahsetmiş, kadın 

hastalara uygulanan tedavileri tarif etmiştir36. Aristoteles’in yazdıkları ondan sonra 

gelen hekimlere örnek olmuştur26,36,62.  

 

 

3.1.3. Diokles 

 

Yunanistan’ın bir ada şehrinde (Karystos) M.Ö. IV. yüzyılın ilk yarısında 

doğmuştur16. Anatomi üzerine ilk sistematik kitabı Galenos tarafından aktarılmıştır. 

Kadın üreme organları, embriyoloji hakkında bilgileri aktarmıştır17,24. Kadın hastalıkları 

ve doğum ile ilgili tedavide kullandığı bitkileri sınıflamış, tarif etmiştir17,36.  

 

 

3.1.4. Theophratus  

 

Theophratus (M.Ö. 372-287) Midilli yakınında bir adada (Eresus) doğmuştur. 

Aristoteles’i takip eden bir hekim olmuştur. Modern bilimsel botaniği kuran kişidir. 

Tıbbi tedavide kullandığı bitkileri sınıflandırmıştır24,36. 

 

 

3.1.5. Dioscorides 

 

Adana civarı Anazarva’da doğmuştur36. İskenderiye ve Atina’da hekimlik 

yapmıştır. Roma ordusunda cerrah olarak çalışmıştır. Dioscorides 50-70 yılları arasında 

tıbbi bitkilerle tedaviyi detaylı olarak anlattığı Yunanca bir eser yazmıştır. Bu eseri VI. 

yüzyılda kopya edilmiş üzerine bitki çizimleri eklenmiştir. Klasik tıp paradigması içinde 

Dioscorides tarafından yapılan tarifler yaygın bir şekilde hem Yunan-Roma hem de 

İslam Tıbbı hekimleri tarafından kullanılmıştır17,29.  
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Dioscorides’in De Materia Medica’sı beş kitaptan oluşmuştur. Birinci kitap 

ağaçlardan ve bitkilerden elde edilen aromatik maddeler, yağlar ve merhemleri, ikincisi 

süt ve bal gibi hayvan ürünlerinden elde edilen merhemleri, üçüncü kitap bitkilerin 

özlerinden ve köklerinden elde edilen ilaçları, dördüncüsü bitki ve kökleri, son kitap ise 

sirke, şarap ve kurşun asetat, bakır oksit, kalsiyum hidroksit gibi metal cevherleri 

içerir26,29,36. Dioscorides kitabında binden fazla doğal bitki ve hayvan ürünlerinden elde 

edilen ilaç karışımı tarif etmiştir. Onun çalışmaları, daha sonra Latinceye, Arapçaya 

çevrilmiştir. Dioscorides’in tarifleri ve metodolojisi çok düzenlidir, bu nedenle eseri 

farmakoloji biliminin başlangıcı sayılır26;29,36. Opium’u (haşhaş) ilk kullanan 

hekimdir29.  

 

 

3.1.6. Yaşlı Plinius  

 

Hekim olmamakla birlikte eserinde tıpla-sağlıkla ilgili konulara değinmiş olan 

Yaşlı Plinius (23-79) İtalya’nın kuzeyinde Como’da doğmuştur. İtalya’da eğitim almış, 

orduda çalışmış, otuzyedi bölümden oluşan bir ansiklopedi hazırlamıştır29. Orijinal 

gözlemlerini yazdığı bilgileri Ortaçağ boyunca kullanılmıştır. Âdet ve gebeliğin erken 

belirtileri hakkında bilgi vermiştir. Fetüs kız ise geç doğacağından, erkek ise daha erken 

doğacağından söz etmiştir22,24,36. 

 

 

3.2. Soranus’tan Sonraki ve Sabuncuoğlu’ndan Önceki Antik Çağ Yunan- 

Roma Hekim Yazarlarda Kadın Hastalıkları ve Doğum  

 

Yunan-Roma Tıbbı ve kültürü Anadolu, Yunanistan ve Roma’da M.Ö. 500 

yıllarında başlamıştır. Roma imparatorluğu ikiye bölündükten sonra Batının başkenti 

Roma, Doğu Roma İmparatorluğunun merkezi ise İstanbul olmuştur. Doğu Roma 

İmparatorluğu 1453 yılında İstanbul’un Türkler tarafından fethine kadar varlığını 

sürdürse de Yunan Roma Tıbbı VII. yüzyıla kadar ilerlemesine devam edebilmiştir. 

Paulus Aegineta, Bergamalı (Pergamum) Oribasius, Diyarbakırlı (Amida) Aetius, 

Aydınlı (Tralles) Aleksander bu dönemin önemli hekimleri olarak kabul edilmiştir. 
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Eserleri Arapçaya çevirilmiş, yüzyıllar boyunca etkisini sürdürmüştür22,24,36. Dolayısıyla 

bu yazarların Sabuncuoğlu’nun hekimliğine doğrudan veya dolaylı olarak katkıları 

olmuştur6,22,24. 

 

 

3.2.1. Rufus  

 

Efes’de doğan Rufus (110-180) hakkında çok fazla bilgi bulunmamıştır. 

İskenderiye’de eğitim almış, özellikle patoloji ve diyet hakkında yazmış, anatomi 

çalışmaları yapmıştır. Optik siniri, gözün çeşitli parçalarını, nabız ve kalp atımının 

senkronize olduğunu tarif etmiştir. Erkek ve kadının üreme organlarını anlatmıştır17.  

 

 

3.2.2. Galenos  

 

Bergama doğumlu olan Galenos (131-201) tıbbi konularda çağının ötesini 

etkilemiş olan bir Antik Çağ hekimidir. Hayvanlardan viviseksiyon ile elde ettiği 

anatomik bilgiler yanlışlarıyla birlikte XVI. yüzyıla kadar etkisini sürdürmüştür. Arter 

içinde kan olduğunu, hava bulunmadığını doğru bir şekilde tarif etmiştir22,24,36.  

Meme kanserini ve cerrahi tedavisini ayrıntılı olarak tarif etmiş, kadın hastalıkları 

ve doğumla ilgili tedavileri uygulamıştır. Galenos ilk adetin 13 ile 14 yaş arasında, 

menapozun ise 40 ile 50 yaş arasında oluştuğunu belirtmiştir. Âdetin çeşitli fizyolojik 

şikâyetlerle oluşacağını, dismenore, menoraji, oligomenore ve amenoreyi tarif 

etmiştir27. Galenos uterusun anatomisi üzerine yazdığı bir yazıda uterusun yer 

değişikliklerinden, gebeliğin erken safhalarında uterus ağzındaki değişikliklerden 

bahsetmiştir. Galenos vajina, labia ve kadının üreme organlarından bahsetmiş, erkek ve 

kadın genital organları arasında karşılaştırma yapmıştır24,36,61. Galenos’un beşyüzden 

fazla eserinin var olduğu düşünülse de bunların seksenüçü günümüze kadar ulaşmıştır24. 
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3.2.3. Oribasius  

 

Oribasius (325-403) Bizans’ın ilk derleyici (kompilatör) hekimlerinden birisidir. 

Büyük Konstantin’in yeğeni olan Oribasius Bergama’da doğmuş, İskenderiye’de tıp 

çalışmış, İstanbul’da bulunmuştur. Yaşadığı çağda Antik Yunan Tıbbı’nın temsilcisi 

olmuştur. Oribasius yetmişiki kitaptan oluşan büyük bir tıbbi ansiklopedi yazmıştır. 

Eserlerinin çoğu kaybolmuş, özet şeklinde küçük bir çalışması kalmıştır:“Synopsis”. 

Hekim olan oğlu hijyen, diyet tedavisi ve tıbbi tedavilerle ilgili bir kitap (Euporista) 

yazmıştır36. Oribasius kendinden önce Antik Çağ hekimlerinin kullandığı kadın 

hastalıkları ve doğum ile ilgili terimleri açıklamaya çalışmış, uterus ile meme dokusu 

arasında ilişkiyi kurmuştur36. Oribasius Galenos’un öğretilerini izlemiştir36.  

 

 

3.2.4. Aetius  

 

Aetius (VI. yüzyıl) Diyarbakır’da yaşamış, İskenderiye’de ve İstanbul’da hekim 

olarak çalışmıştır. Aetius “Tetrabiblion” adlı Hıristiyan mistisizmi ile Yunan tıbbi 

konularını sentezlediği bir derleme yazmıştır. Eser 16 kitap ve 123 kısa bölümden 

oluşmuş, içeriğinde tüm Antik Yunan Roma’nın tıbbi bilgileriyle birlikte kadın 

hastalıkları ve doğum bilgilerine de yer verilmiştir36.  

Kitabında pelvik anatomiden, uterus muayene yöntemlerinden bahsetmiştir36. 

Hastalıklarla ilgili bölümde apse, kanser, hidrops, inflamasyon, pozisyon değişiklikleri, 

prolapsus, ülserasyon, akıntıyı kapsayan hastalıklardan bahsetmiştir. Normal âdeti, âdet 

problemlerinden amenoreyi, menorajiyi tarif etmiştir. XII. yüzyıla kadar aşağıda yaşam 

öyküsü ve kadın hastalıkları ve doğum bilimine katkılarına daha ayrıntılı bir şekilde 

değineceğimiz Paulus Aegineta’nın eseriyle birlikte kabul görmüştür36. 

 

 

3.2.5. Aydınlı Aleksander  

 

Aydınlı Aleksander (525-605) Roma’da yaşayan hekimler arasında başlıca 

ansiklopedi yazarlarından birisidir. Galenos’un izleyicisidir. “Praktika” adlı kitabındaki 
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hastalıkların tarifleri ve tedavileri kendisinden sonra gelen yazarlar tarafından aynen 

kopya edilmiştir. Parazitleri ilk tarif eden hekim olarak değerlendirilmiştir36.  

Bir çalışmada Amida’nın yazdıklarını kopya ettiği söylenmiştir36. Kitabında kadın 

hastalıkları ve doğum için kan alma, kataplasm, soğuk uygulama, katater, tütsüleme ve 

masaj tedavilerinden bahsetmiştir. Aynı zamanda rektal uygulama, rektal fitiller, “sitz 

banyosu”, sünger uygulaması, vajinal uygulamalar, vajinal fitiller ve vajinal 

tamponlardan bahsetmiştir36. 

 

 

3.2.6. Paulus Aegineta  

 

Paulus Aegineta (625-690), Doğu Roma tıbbi otörlerinin en ünlülerinden birisidir. 

Paulus Aegineta hakkında bilgi azdır, bu nedenle yaşadığı dönem net olarak 

belirlenmemiştir14,63. Yapılan tahminlere göre Paulus Aegineta en erken VII. yüzyıl 

başlarında yaşamıştır. Yaşamıyla ilgili çok fazla şey bilinmemekle birlikte kendisinden 

sonrakilerin anlatımlarından büyük bir cerrah ve hekim olduğu anlaşılmaktadır14,63.  

Çağının sonrasında bütün hekimler tarafından tanınmıştır. İslam Tıbbı döneminde 

hekimler yaptıkları çalışmalarda “üstadın” fikirlerini tekrarlamıştır14,63. Rönesans 

döneminde tıbbi literatüre yönelik ilginin canlanması bağlamında, İslam Tıbbına 

mensup hekimlerin eserlerini Latinceye çevirmesiyle gündeme gelen Paulus 

Aegineta’ya Batı’da da yüksek önem ve değer atfedilmiştir14,36. 

Paulus Aegineta altı kitaptan oluşan eserinde hastalıkların nedenlerini, tedavilerini 

geniş bir şekilde anlatmıştır 14,63.  

Birinci kitapta hijyen konusunda detaylı bilgiler verilmiş, hastalıklar ve genel 

korunma yöntemleri anlatılmıştır 14.  

İkinci kitap içinde ateş öğretisi ve ateşe eşlik eden belirtiler tartışılmıştır 14.  

Üçüncü kitabın konusu baş ve vücudun genelini ilgilendiren hastalıklardır 14.  

Dördüncü kitapta vücudun bütün parçalarını ilgilendiren şikâyetlerin tedavisine ek 

olarak intestinal parazitler konusu yer almaktadır 14. 

Beşinci kitapta yaralar ve zehirli hayvanların ısırıklarının tedavisi, kudurmuş veya 

kudurmamış köpekler ve insanlar tarafından ısırılanların tedavisi ve zararlı maddelerle 

zehirlenmelerde yapılacak tıbbi uygulamalar ve korunma yöntemleri anlatılmıştır 14. 
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Altıncı kitap cerrahi tedavinin söz konusu olduğu bütün durumları ve hastalıkları 

kapsamaktadır14.  

Yedinci kitapta ilaçlar, hastalıklardan bağımsız olarak sıralanmakta, bu çerçevede 

altıncı kitapta söz edilen cerrahi işlemler sırasında kullanılan maddelere de 

değinilmektedir14. Paulus Aegineta’nın eserinde, birinci, üçüncü ve altıncı kitaplarında 

toplam 23 bölümü kadın hastalıkları ve doğuma ayırmıştır. Bölüm başlıkları Tablo 2’de 

yer almaktadır14. 

 
Tablo2: Paulus Aegineta’nın  eseri içinde kadın hastalıkları ve doğumla ilgili bölümler 
 Bölümler 
I. Kitap Gebe Kadınların Şikâyetleri ve Diyetleri 

III. Kitap 

Genital Organlar ve Anüsle İlgili Konular 
Uterus Hastalıkları ve Menarş 
Âdet Kanı Retansiyonu 
Hipermenore ve Âdet Dışı Uterin Kanama 
Kadının Genital Akıntısı 
Uterus İnflamasyonu ve Pozisyon Değişikliği 
Uterus Apsesi 
Rahmin Ülserasyonu 
Kanser 
Ur ve Scleroma 
Mol 
Uterus Şişmesi (Hava Oluşması) 
Uterus Boğulması Histerik Konvülziyon 
Uterus Prolapsusu 
Uterus İçindeki Zar 
Sterilitenin Tedavisi 
Uterusun Hemoroidleri Kondiloma ve Fissürleri 
Zor Doğum 

VI. Kitap 

İmperfore Pudentum ve Phimus, Genital Organ Yapışıklıkları, 
İmperfore Hymen 
Uterus Apsesi 
Fetüsün Parçalanması ve Dışarı Çekilmesi (Embriyotomi ve 
Embryulcia) 
Plasenta Retansiyonu 

 

Tablo 2’nin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere Paulus Aegineta kadın 

hastalıkları ve doğumla ilgili önemli bilgiler vermiştir14. Paulus Aegineta’nın eserindeki 

bilgileri aktarmaya geçmeden önce Paulus Aegineta’nın eserinde günümüzde de 

kullanılan terimlere yer vermiş olsa da, bunlara farklı anlamlar yüklendiğini vurgulamak 

yerinde olacaktır. Kaba bir betimlemeyle yazarın zihnindeki anatomik modele göre 

kadın genital organları gözle görülen ya da elle ulaşılan ile gözle görülemeyen ve elle 

ulaşılamayan kısımlara uyan iki unsurdan oluşmaktadır 14.  
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Çalışmamızda başlıca kaynak olması nedeniyle konumuzla ilgili verdiği bilgilere 

ayrıntılı olarak değineceğiz.  

 

 

3.2.6.1. I. Kitap 

 

“Gebe Kadınların Şikâyetleri ve Diyetleri” başlıklı bölümde aylarına göre gebede 

meydana gelebilecek değişikliklerden ve bunlara bağlı bakım ihtiyacından bahsetmiştir. 

Kadının gebelik sırasında yemesi ve yememesi gerekenleri, çekebileceği zorlukları, 

yakalanabileceği hastalıkları tarif etmiş, pika üzerinde uzun ve ayrıntılı olarak 

durmuştur. Gebelik ayına göre fetüsün yaşama kabiliyetinden bahsetmiş, erken doğum 

konusunda uyarılarda bulunmuştur14. 

 

 

3.2.6.2. III. Kitap 

 

“Genital Organlar ve Anüsle İlgili Konular” bölümünde özellikle kadın dış genital 

organlarında ve anüste görülen inflamasyonlu veya inflamasyonsuz ülserlerden, 

bunların belirtilerinden ve tedavide kullanılacak bitkilerden hazırlanacak ilaçlardan 

bahsetmiştir 14.  

“Uterus Hastalıkları ve Menarş” bölümünde menarşın ondört yaşında 

başladığından, süresinden, kan miktarından, ayrıca âdet kanaması gecikirse alınacak 

gıdalardan bahsetmiştir 14. 

“Âdet Kanaması Retansiyonu” bölümünde âdet kanamasının gecikmesinin olası 

nedenlerinden, tedavi şekilleri ve bunların uygulanma zamanından, uyulması gereken 

diyetten bahsetmiştir. Âdetin gecikmesinde kullanılan ilaçların düşük yapma amaçlı da 

kullanılabileceğini belirtmiştir 14.  

“Hipermenore ve Âdet Dışı Uterin Kanama” bölümünde âdet kanamasının 

artmasının nedenlerini anlatmış, en sık ve tehlikeli olan nedenin düşük sonrası kanama 

olacağını belirtmiş, yapılacak tıbbi uygulamalardan bahsetmiş, aşırı görüldüğünde 

kadındaki belirtileri, yapılacak tıbbi uygulamaları, bitki ve değişik minerallerden 

hazırlanacak ilaçları anlatmıştır 14. 
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“Kadın Genital Akıntısı” bölümünde kadının genital akıntısı sayesinde bütün 

vücudun temizleneceğini, kadının genital akıntısının rengine göre akıntının nereden 

kaynaklandığının bulunabileceğini belirtmiştir. Genital akıntıya eşlik eden diğer 

belirtilerden bahsetmiştir. Genital akıntının nedenine göre tedavi edilmesi gerektiğini 

belirtmiş, akıntıya eşlik eden belirtilere göre tedaviyi tarif etmiştir 14.  

“Uterus İnflamasyonu ve Pozisyon Değişikliği” başlıklı bölümde uterus 

inflamasyonu meydana getiren nedenleri, eşlik eden belirtileri anlatmıştır14. Uterus 

inflamasyonuyla olan uterus pozisyon değişikliğinden bahsetmiştir14. İnflamasyonun 

nedenlerine ve belirtilerine göre yapılacak tıbbi uygulamaları, bitkilerden hazırlanan 

preparatları detaylı bir şekilde anlatmıştır 14.  

“Uterus Apsesi” bölümünde inflamasyon apseye dönüştükten sonra belirtilerin 

şiddetleneceğini belirtmiştir14. Apsenin oluşum yerine göre belirtilerden, baskıya bağlı 

idrar ve dışkılamanın engellenebileceğinden, bitkisel tedavi yapılabildiği gibi cerrahi 

tedavilerin de uygulanabileceğinden bahsetmiştir 14.  

“Uterus Ülserasyonu” bölümünde ülserasyonun, en sık zor doğumdan ve daha az 

sıklıkla düşük, keskin ilaçlardan dolayı, apsenin patlatılarak boşaltılmasından sonra 

oluştuğunu anlatmıştır. Ülserle birlikte olan akıntı şekillerinden, eşlik eden belirtilerden 

ve tedavilerden bahsetmiştir14.  

“Kanser” bölümünde ülserasyonlu ve ülserasyonsuz kanserlerden, belirtilerinden 

bahsetmiştir. Kanserlere yapılacak tıbbi uygulamalardan, bitkilerden hazırlanan 

preparatlardan bahsetmiştir 14.  

“Ur ve Scleroma” bölümünde urun veya scleromanın bazen hiçbir şikayete neden 

olmadan inflamasyona bağlı apseden oluşabileceğini, eşlik eden ağrının şiddetinin 

değişebileceğini, kullandığı bitkisel ilaçları anlatmıştır 14.  

“Mol” bölümünde molün uterus ağzında ya da içinde olabileceğini, belirtilerinin 

gebeliğe benzeyebileceğini, yapılan muayene ile ayrıcı tanının konulabildiğini 

anlatmıştır. Mole eşlik eden belirtilerden ve tedavisinden bahsetmiştir 14.  

“Uterus Şişmesi (Hava oluşması)” bölümünde soğuk, düşük, zor doğumdan dolayı 

uterusun gerginleştiğini, ağzının kapandığını, içerisinde hava biriktiğini anlatmıştır. 

Eşlik eden belirtilerden ve ebenin nasıl uygulama yapacağından, kullanılan tıbbi 

bitkilerden, hazırlanan preparatlardan bahsetmiştir 14.  
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“Uterus Boğulması Histerik Konvülziyon” bölümünde histerik konvülziyonun 

genç ve kısır kadınlarda ataklar halinde seyrettiğini, uterusun yükselmesine bağlı olarak 

gerçekleştiğini belirtmiştir. Hastalığın ataklar sırasında ölümcül olabileceğini eklemiştir. 

Ayrıca histerik konvülziyona eşlik eden belirtilerden, tedavi uygulamalarından 

bahsetmiştir14.  

“Uterus Prolapsusu” bölümünde, kadının pozisyonuna bağlı olarak uterusu 

bağlayan ligamentlerin rüptüre olmasıyla prolapsus yapan nedenlerden bahsetmiştir. 

Doğum sırasında yardımcı olan personelin beceri yeteneğine bağlı olarak da 

gelişebileceğini eklemiştir. Belirtilerine eğer müdahalede bulunulmazsa 

kangrenleşebileceğinden, tıbbi bitkilerle tedavisinden bahsetmiştir 14.  

“Uterus İçindeki Zar” bölümünde uterus ağzına yerleşen ülserasyon veya ur 

sonucu oluşan zarlardan bahsetmiştir. Tedavisinde tütsüleme ve oturma banyoları 

kullanılabileceğini belirtmiştir 14.  

“Sterilitenin Tedavisi” bölümünde hem kadın hem erkek için steriliteye neden olan 

durumlardan ve bunların nasıl önlenebileceğinden bahsetmiştir. Gebe kalmaya yardımcı 

olabilecek tıbbi bitkilerden, uygulamalardan bahsetmiştir 14.  

“Uterusun Hemoroidleri, Kondiloma ve Fissürleri” bölümünde bu durumların 

uterus ağzında oluştuğunu, elle muayene sırasında teşhis edilebileceğini, basit oturma 

banyoları ve tıbbi uygulamalarla tedavi edilebileceğini anlatmıştır 14.  

“Zor Doğum” bölümünde annenin vücut yapısına, doğacak bebeğin pozisyonu 

veya ebadına ya da doğuma yardımcı personelin becerisine bağlı olarak zor doğumun 

gerçekleştiğinden bahsetmiştir 14.  

 

 

3.2.6.3. VI. Kitap 

 

“İmperfore Pudentum ve Phimus, Genital Organ Yapışıklıkları, İmperfore Hymen” 

bölümünde kadın genital organlarında doğuştan ya da sonradan hastalıklara bağlı olarak 

görülebilen yapışıklıklardan, zarlardan, tümörlerden bahsedilmiştir. Âdet kanamasına, 

gebe kalınmasına, doğuma engel olan tümör, yapışıklık veya zar gibi sorunlar bu başlık 

altında toplanmıştır. Sorunun yerine göre ilaç tedavisi veya cerrahi tedavinin uygun 

olacağı belirtilmiştir 14. 
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Paulus Aegineta “Uterus Apsesi” bölümünde uterus olarak adlandırdığı anatomik 

bölgede apseden dolayı oluşabilecek belirtileri ve bu hastalığın tedavi şekillerini 

anlatmıştır 14.  

Paulus Aegineta “Fetüsün Parçalanması ve Dışarı Çekilmesi (Embriyotomi ve 

Embryulcia)” bölümünde, fetüsün anne karnındaki pozisyonuna veya anneden 

kaynaklanan nedenlere bağlı olarak doğumun gerçekleşemediği durumları anlatmıştır. 

Fetüsün parçalanarak dışarı alınması prosedürünü ayrıntılı olarak anlatmış, bu prosedür 

öncesi doğumu olanaklı hale getirmeye yönelik yapılması gerekenlere değinmiştir 14. 

“Plasenta Retansiyonu” başlıklı bölümünde bebek anne karnından çıktıktan sonra 

herhangi bir nedenle plasenta ayrılmıyorsa yapılacak tıbbi uygulamalar, kullanılacak 

ilaçlar, cerrahi işlemler sırasıyla anlatılmıştır 14. 

 

 

3.3. Sabuncuoğlu Öncesi İslam Tıbbı Literatüründe Kadın Hastalıkları ve  

Doğum 

 

İslam Tıbbı literatürü Yunan-Roma Tıbbı etkisi altında oluşmuştur. Tüm İslam 

Tıp yazarları Hippokrates, Galenos, Oribasius, Aetius, Paulus Aegineta ve diğer Antik 

Çağ hekimlerinden çeviriler yapmışlardır64. Hekim yazarlar bu çevirileri yaparken, 

eserlerin yanlışlarını düzeltmekten çekinmemişlerdir.  

İslam Tıbbına ait ecza ve kimya bilgileri, tıbbi botanikle uğraşan Yunan ve 

Romalı hekim yazarların çalışmalarından toparlanmıştır29,64. Usta-çırak ilişkisiyle İslam 

tıp okullarında hasta başında klinik tıp, ilaç yapımında kullanılan yöntemler, ilaçlı 

tedaviler öğretilmiştir6,28,29. İslam Tıbbı sayesinde Batı Tıbbı hekimleri tarafından 

kullanılan farmakopelere Doğu Tıbbı’na özgü ilaçlar eklenmiştir. 

 

 

3.3.1. Yaşlı Serapion  

 

Yaşlı Serapion (802-849) Cundişapur’un Hristiyan hekimlerinden birisidir27. 

Eserinde gebe kadınlarda bakımı ve zor doğumda düşük, âdet hastalıkları, sterilite ve 

apse, hemoraji, inflamasyon gibi uterus problemleri bulunmaktadır. Uterus 
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inflamasyonu laksatifler eklenerek tedavi edilmiştir. Serapion ciddi ağrılarda sedatifleri 

önermiştir27,36.  

 

 

3.3.2. Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya Razi  

 

Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya Razi (850-925) Türkistan'da Rey şehrinde 

doğmuştur. İslâm tıbbının değerli hekim ve filozoflarındandır. Razi kimya 

laboratuvarında çalışmış, bu konuda kitaplar yazmıştır. Hasta başında ilk klinik dersi 

veren İslam hekimidir. Kitapları tıpta ilerlemeler sağlamıştır. Kitab al-Mansuri, El Havi, 

Kitab al-Cüderi en önemli eserleridir. Çiçek hastalığını tanımlamış, ilk kez çiçek ve 

kızamığın ayrımını vermiştir36. Bundan başka cıva üzerinde çalışmalar yapmış, sülfürik 

asit, formik asit, sinameki, demirhindi gibi madensel ve bitkisel maddeleri incelemiştir. 

Diyetle tedaviyi benimsemiş, tıbbi ilâçları en son kullanılacak çare olarak görmüştür. 

Razi âdetin gecikmesi için masaj, flebotomi, ilaçlı tedavi, siyah çöpleme fitilleri, 

menoraji için ise flebotomi, kan durdurucular, vajinal fitiller uygulanmasını 

önermiştir36.  

 

 

3.3.3. İbn-i Sina  

 

Buharalı bir Türk olan İbn-i Sina (980-1037) yalnız İslam dünyasında değil batı 

dünyasında da yakın zamanlara kadar etkili olmuştur. Hekimlerin prensi olarak kabul 

edilmiş, çok sayıda kitap yazmıştır65. “El -Kan un Fi’t-Tıbb” XVII. yüzyıl ortalarına 

kadar klâsik bir öğretim kitabı olarak Avrupa'da kullanılmıştır65. Beş bölümden oluşan 

bu kitap, çeşitli droglardan, birçok hastalıktan bahsetmiş, Dioscorides’den notlar 

aktarmıştır36,65. İbni Sina, anatomi, fizyoloji, dâhiliye, cerrahi, kadın hastalıkları ve 

doğum ve bitki tedavilerinden bahsetmiştir65. Eserin yaklaşık 70 bölümü kadın 

hastalıkları veya doğumla ilgili bilgi içermektedir36. Kısırlık vakasında infertil kadının 

idrarı marul köküne akıtılırsa bitki kurur, alternatif olarak arpa buğdayı tanesi üzerine 

infertil kadın idrarını akıtırsa toprak kap içine ekilmiş fasulye yedi günün sonunda 

filizlenir diye belirtmiştir36. İbn-i Sina, vajinaya tütsüleme yapıldığında güzel koku 
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kadının burnundan veya ağızdan gelirse, kadının fertil olduğunu varsaymıştır36. İbn-i 

Sina kadın hastalıklarının belirtilerini, tedavilerini aktarmış, ilk defa vajinal spekulum 

arasında ışığı yansıtan bir ayna kullanmıştır. Yaralarda bıçak yerine dağlama kullanmış, 

şarap ile yıkama yapmıştır36.  

 

 

3.3.4. Ebulkasım Zahravî  

 

Ebulkasım Halat ibn Abbāsü’z-Zahrāvi (936–1013) İspanya’da Kurtuba’da 936-

1013 yılları arasında yaşamıştır6. Başlıca tıp çalışması olan At-Tasrif yaklaşık olarak 

1500 sayfaya yakındır. Deri tümörleri, apseler, diş hastalıkları, doğumla ilgili 

uygulamalar, kemikler için cerrahi operasyonlar, kırıkların iyileştirilmesi, göz 

hastalıkları ve tedavisinden bahsetmiş, yaklaşık olarak 200’e yakın cerrahi ve diş 

hekimliği alet resmi ile eserini zenginleştirmiştir. XVII. yüzyıla kadar cerrahi 

uygulamaları kendinden sonra gelen hekimler için örnek teşkil etmiştir. Zahravi’nin 

kitabı Yunan Roma ile İslam Tıbbı bilgileri arasında köprü olmuştur. Zahravi Batı tıp 

literatüründe  “Albucases”, “Albucasis”, “Bulcasis”, “Bulcasim”, “Bulcari”, 

“Alzahrawi”, “Ezzahrawi”, “Zahravius”, “Alcarani”, “Alcaravius”, “Alsahrawi” gibi 

farklı isimlerle yer almaktadır66. Zahravi Batı tıp literatüründe çok farklı isimlerle yer 

aldığı için literatürlerde referans gösterilse bile aynı kişi olduğunun anlaşılması zor 

olmuştur. Hippokrates’ten itibaren varolan cerrahi tıbbi bilgileri toparlamış, kendi 

tecrübelerini gerçekçi ve bilimsel bir şekilde aktarmıştır6. O kitabında birçok operasyon 

tarif etmiş, klasik yazarların anlatımından farklı olarak ilk defa cerrahi aletlerin 

çizimlerini ekleyerek özgün bir eser ortaya çıkarmıştır. Başka deyişle tıp tarihindeki ilk 

alet çizimli eseri yazmıştır2. Makas, şırınga, çengel, bistüri, vajinal spekulum gibi 

aletleri çizmiş, kullanımlarını anlatmıştır15. Forsepslerin canlı doğumlarda 

kullanılmadığını özellikle belirtmiştir15. Ancak Zahravi’nin forseps çiziminin 

Chamberlain’in forsepsine fikir vermiş olabileceğine pek çok yazar tarafından dikkat 

çekilmektedir. Hayvanlardan hazırlanmış dikiş materyali, çıkıkları ve kırıkları düzelten 

bağlar ve modern yakılara benzer flasterler tarif edilmiştir15,67. Bazı tarihçiler tarafından 

Yunan Roma Tıbbına Zahravi tarafından bilgi eklenmediği36 belirtilse de bilginin 
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ilerleme hızı düşünüldüğünde kitabın tüm bölümlerinin incelenmesiyle klasik tıp 

paradigması içindeki katkılarını kabul etmek bir sorumluluktur. 

Eserin ünü İslam dünyasında kısa zamanda yayılmıştır. XII. yüzyılda Latinceye 

çevrilmiştir. XII. ve XVII. yüzyıllar arasında öğrenim kitabı olarak kullanılmıştır. Çağın 

en ünlü cerrahı Guy de Chauliac (1300-1368) Zahravi’den etkilenmiştir. At-Tasrif XV. 

yüzyılda Sabuncuoğlu tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Alet resimleri ile birlikte hasta 

hekim ilişkisini gösteren minyatür tarzındaki tıbbi illüstrasyonlar Sabuncuoğlu’nun 

kitabındaki fark olarak dikkati çekmektedir 36,66.  

At-Tasrif’in ilk modern Latince çevirisi 1778’de John Channing tarafından 

gerçekleştirilmiştir. At-Tasrif’in daha sonra yapılan Spink ve Lewis’in İngilizce çeviri 

kitabının sol sayfaları İngilizce sağ sayfalarında ise Arapça tıpkıbasımı bulunmaktadır. 

At-Tasrif’in değişik kütüphanelerde yedi kopyası vardır. 

Zahravi’nin At-Tasrif eserinin 32 makalesi üç kitaptan oluşmuştur. I. ve II. kitapta 

on bölüm kadın hastalıkları ve doğum ile ilgilidir; Tablo 3’de gösterilmiştir.  
Tablo3: Zahravi’nin At-Tasrif adlı eserinde yer alan kadın hastalıkları ve doğumla ilgili bölümler 
I. Kitap 39. Bölüm Rahim Hastalıklarında Dağlama 
II. Kitap 70. Bölüm Hermafroditizm 

71. Bölüm Klitoris kesilmesi ve kadın genital organı içinde et büyümesi 
(servikal polip tedavisi) 

72. Bölüm Açılmamış imperfore hymen tedavisi 

73. Bölüm Kadın cinsel organı içinde gelişen kırmızı püstül, siğil ve 
hemoroidlerin tedavisi 

74. Bölüm Rahimde meydana gelen erupsiyonların (kabarıkların) patlaması, 
delinmesi (perforasyonu) 

75. Bölüm Anormal doğumlarda ceninlerin yaşatılması için ebelerin eğitimi 
76. Bölüm Ölü Fetüs 
77. Bölüm Fetüsü çıkarmak için gerekli olan aletlerin formları 
78. Bölüm Plasentayı çıkarmak 

 

Konu başlıkları cerrahi müdahale yapılabilecek kadın hastalıkları ve anormal 

doğum durumlarına göre bölümlendirilmiş, eser tıbbi etkinlikte bulunan kişilerin 

anlayabileceği akıcılıkta yazılmıştır.  

Zahravi zor doğumda kullanılan Walcher’s pozisyonunu tarif etmiştir67. Plasenta 

retansiyonu için Cred’s metodunu uygulamış, fetüsden dolayı meydana gelen zor 

doğumlarda kullanılan aletlerin çizimlerini ayrı bir konu başlığı altında eklemiştir15. 

Zahravi’nin eserinden Anadolu hekim yazarları içinde en çok etkilenen 

Sabuncuoğlu’dur. 
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3.3.5. İslam Tıbbında Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi İçeren Diğer  

Eserler 

 

Klasik tıp paradigması içinde Anadolu’da Sabuncuoğlu’na kadarki dönemde kadın 

hastalıkları ve doğumla ilgili konuları içeren birçok eser verilmiştir. Tıbbi eserler 

amaçları ve okuyucu kitleleri bakımından farklılık göstermektedir. Tezimizde bu alt 

başlık altında bâh-nâmeler ve diğer tıbbi eserler olarak ayrım yapılmıştır.  

 

 

3.3.5.1. Bâh-nâmeler  

 

Yunan Roma Tıbbında da örnekleri bulunan bâh-nâmelerde estetik, kadın 

güzelliği, beden temizliği, kozmetikler, güzel kokular, cinsel ilişki kuralları ve eş 

seçiminde uyulması gereken konulardan bahsedilmiştir68. Türk hekimler XIV ve XV. 

yüzyıllarda ya telif bâh-nâmeler yazmışlar veya klasik bâh-nâmeleri Türkçeye 

çevirmişlerdir. Kozmetoloji ağırlıklı bu eserlerin halkın cinsel eğitimini hedeflediği 

dikkati çekmektedir. Cinsel arzu, cinsel güç veya şehvet anlamına gelen bāh-nāmeleri 

konu edinen “Kitabü’l–bah”, risale fi’l-bah veya bâh-nâme adlı Arapça, Farsça ve 

Türkçe eserler yazılmıştır. Bu kitaplarda kadın hastalıklarının tedavisi ve gebeliğin 

teşhisi ve önlenmesiyle ilgili çeşitli ilaçlardan bahsedilmiştir. Kütüphanelerimizde 

oldukça fazla sayıda bâh-nâme bulunmaktadır68.  

“Evlilik Armağanı” adıyla Uzel tarafından sadeleştirilmiş metni ve tıpkı basımı 

sunulan Ebu’l- Feyz Mustafa tarafından Tuhfetü’l –Müteehhilin Şeyzeri’nin, el-İzah fi 

Esrari’n-Nikah adlı eserinin Türkçe’ye çevirisi 10 bölümden oluşmuştur68. Mütercim ilk 

olarak adını Müşevviku’t-Tıba’fi Emri’l Cima (Beden Tabiatını Cimaa Teşvik eden) 

belirlemiş daha sonra “Evlilik Armağanı” olabileceğini belirtmiştir. Kitapta, birinci 

bölümde kadın organlarında bulunması gereken güzel niteliklerden, ikinci bölümde 

halkın anlayabileceği bir dille yaşlara ve bölgelere göre sınıflandırılarak kadın genital 

organlarından, üçüncü ve dördüncü bölümde kozmetik amaçlı bitkisel droglardan, ilaç 

formüllerinden, beşinci bölümde dişleri parlatan ve ağzı güzel kokutan ilaçlardan, 

yedinci bölümde ellerin güzelliğinde kullanılacak kına formüllerinden, sekizinci 

bölümde bedene hoş koku verecek karışımlardan bahsedilmiştir68. Dokuzuncu bölümde 
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genital organlarla ilgili sorunları gideren ilaçlardan bahsedilmiştir68. Onuncu bölüm 

folklorik tıbba konu olabilecek şekilde kadın hastalıkları ve doğumla ilgili bilgiler 

içerir68. Kadının başkasıyla ilişkisinin varlığını anlama, bakire ve gebe olup olmaması, 

doğacak çocuğun cinsiyetinin anlaşılması, gebeliği oluşması ve önlenmesini sağlayan 

ilaçlar, afrodiziyaklar hakkında yazılmıştır. 

 

 

3.3.5.2. XIV. Yüzyılda Anadolu’da Yazılmış Türkçe Tıp Kitapları  

 

Anadolu’da Türkler tarafından XII. yüzyılda dini ve edebi eserler yazılmaya 

başlamıştır64,70. Türk-İslam medeniyetinin kültür merkezi Anadolu olmuştur. Birçok 

Türkçe tıbbi eser yazılırken Arapça ve Farsçadan da çeviriler yapılmıştır. Hekimler 

yapılan bu çevirilere kendi bilgi ve deneyimlerini eklemişlerdir6,7.  

Türkçe sağlık eserleri, içinde barındırdığı bilgilerin ana dilde olması nedeniyle 

toplumun her kesimine hitap edebilmiştir7,71. Sağlığı etkileyen, yaşanılan bölgenin 

özellikleri iklim, hastanın beslenme, banyo, giyinme, diyet ya da gezme gibi 

alışkanlıklarını tarif ettiği gibi, kullanılan ilaçlardaki bitkiler, ilaç yapımında ya da 

hastayı tedavide kullanılan malzemeler, hekimin, ebenin giydiği kıyafetler döneminin 

sanat ve zanaat düzeyi hakkında bilgi vermektedir6,71.  

Bu günkü bilgilerimize göre Anadolu’da ilk Türkçe tıp eseri 1110 yılında Hekim 

Bereket tarafından yazılmıştır70. Hekim Bereket’in yaşamı konusunda hiçbir bilgi 

bulunmamaktadır. Lubabü’n-Nuhab adlı eseri Arapça yazdıktan sonra Türkçe’ye 

çevirmiştir11,69. İbni Sina’nın Kanun adlı kitabının özetidir. Tuhfê-i Mubarizi 

(Mübâriz’e Armağan) adındaki eseri dört bölümden meydana gelmiştir. Birincisi tabiat 

işleri, ikincisi tabiat dışındaki işler, üçüncüsü sağlığı korumak, dördüncü bölüm ise 

tedavi etmekle ilgilidir. Hekim Bereket’in Hulasa ve Tabi’at-name adlı Türkçe eserleri 

de vardır6,72,73. 

Fatih Dönemi sonuna kadar Ali Çelebi bin Şerif’in “Yadigâr-ı İbn-i Şerif” adlı 

eseri, Ahmedi (1330-1413)’nin “Tevihü’l-Ervah” adlı 10.010 beyitten oluşan eseri, 

Sinop’lu Mümin b. Mukbil tarafından Cürcani’nin “Zahire-i Harzemşahi” adlı eserinin 

“Zahire-i Muradiye” adıyla yazılan Türkçe çevirisi ve oftalmolojiyle ilgili “Miftahü’n 

Nur ve “Hazainü’s Sürûr” adlı eserleri, Abdulvahhab bin Yûsuf ibn-i Ahmed el 
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Mârdâni’nin “Kitâbu’l- Müntehab fî’t-Tıb” adlı eseri, Ahmed-i Daî‘nin Hz. 

Muhammed’in sağlık öğütleri ve önerilerini içeren Risâle-i Ahâdis el-Mustafa” 

Akşemseddin’in Maidetü’l-Hayat, Eşref bin Muhammed Hazainü’s-Sa’adat adlı eseri ve 

Mehmed ibn Mahmud-ı Şirvânî (Kafkasya)’nin oniki eserinden yedisi Türkçe 

yazılmıştır6,40,49,69. İshak bin Murad’ın 1389 yılında Gerede yöresinde yazdığı Edviye-i 

Müfrede adlı eser tarihi kesin olarak bilinen ilk telif kitaptır70. 

İlk Türkçe eserler arasında sayılan Müntahab-ı Şifa XIV. yüzyıl sonu XV. yüzyıl 

başı arasında yaşadığı düşünülen Hacı Paşa olarak ünlenen Celalüddin Hızır bin Aliyü’l 

Hattab tarafından yazılmıştır40. Kitap kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili konuların 

varlığı ile dikkati çekmektedir6,40,74. Uterus hastalıklarının tedavisi ve gebelik sırasında 

uyulması gereken kurallardan bahsetmiştir40. Diğer Türkçe eseri “Teshiluse Şifa”, 

Müntahab-ı Şifa’nın kısaltılmış şeklidir. Türkçe ve Arapça eserleri sırasıyla “Şifa’ü’l-

eskam ve Deva’ü’l-alam”, “Kitābü’t-Tealim” adlı eserinde hekimlerin kılık kiyafetleri 

ve hastaya yaklaşımları hakkında bilgiler vermiştir40. 

Zafer Önler tarafından hazırlanan Müntahab-ı Şifa iki ciltten oluşmaktadır11,40. 

Birinci ciltte metin kısmı, ikinci ciltte XV. yüzyıl Türkçesine göre yazılmış olan eserin 

sözlüğü yer almaktadır11,40.  

Müntahab-ı şifa’nın üç ana bölümü vardır. Ana bölümlere “bahş” adı verilmiş 

bahşler içerdikleri konulara göre “bab” olarak adlandırılan alt bölümlere ayrılmıştır. 

Kimi babların özel bir adlandırmaya tabi tutulmamış alt-alt bölümleri de bulunmaktadır. 

Birincisinde iki alt bölüm vardır, ilk tıbbın ne olduğunu, diğer bölüm tıbbi uygulamaları 

anlatır. Alt bölümlere ayrılmamış olan ikinci ana bölümde gıdalar, şerbetler ve ilaçlar 

anlatılırken; 62 alt bölümden oluşan üçüncüde hastalıkların nedenlerine, belirtilerine ve 

ilaçlarına yer verilmiştir11,40. Tezimizde eserin bölümlerinden söz ederken bahş 

numarasını, bab numarasını ve varsa bab altı bölüm numarasını içeren ikili/üçlü 

notasyon kullanılmıştır. 

Hacı Paşa Müntahab-ı Şifa kitabında kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili cinsel 

ilişki sırasında uyulması gerekenleri, gebelik ve doğum belirtilerini, normal ve anormal 

doğumda yapılması gerekenleri ve uygulanan ilaçları, rahim hastalıklarının belirti ve 

tedavilerini anlatmıştır11,40.  
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Eserin ilk ana bölümünün ilk alt bölümünde cinsel ilişki sırasında kadının uyması 

gerekenlere yer verilmiş; kadının âdetliyken ve loğusayken cinsel ilişkiye girmemesi 

önerilmiştir (1.1.)11,40.  

Hacı Paşa “Gebe kadınların uyması gerekenler (Yüklü Avratların Tedbirini 

Bildirir)” başlıklı bölümde (1.2.9.) kadın âdet görmediğinde midesi ağrıdığında hoş 

kokulu yiyecekler yemesini sakız çiğnemesini iştahının açılması için kuru üzüm 

yemesini, nar suyu, koruk suyu, nane, tarhun, elma, ayva, nar, armut, gülbeşeker 

macunu, turunç kabuğunu aynı zamanda olmamak üzere alınmasını, ağır âdet yapan acı, 

keskin etkisi olan, nohut, börülce, kereviz, rezene, susam, katı tatlı gibi yiyeceklerden 

kaçınılmasını önermiştir11,40. 

Hacı Paşa düşükten korunma konusuyla ilgili olarak kadının çocuğunu 

düşürmemesi için sulu yemiş, çorba yemekten kaçınmasını, hamama girmemesini, 

tiryak-ı faruk, mesir macunu, misk macunu, yakut macunu gibi kabız yapmayacak 

maddeler almasını, hafif hareket etmesini önermiştir11,40.  

Hacı Paşa doğumla ilgili olarak sancının kasıktan başladığı durumlarda doğumun 

kolay, farklı yerden başladığı durumlarda zor olduğunu belirtmiştir11,40.  

Doğum zamanında hamamda kadının gövdesine sıcak su dökülmesini, susam 

yağının (şirugan) veya tatlı badem yağının ısıtıp vajene enjekte edilmesini, kasık, böğür 

ve sırt bölgelerinin zeytinyağı ile ovulup hareket ettirilmesini önermiştir. Kadın kürsü 

üzerine oturtulduktan sonra, et suyu, tavuk yağı, nohut suyu, susam yağı ile içirilmesini, 

oturduğu yerin havası soğursa ılık su içine oturtulmasını önermiştir11,40. 

Hacı Paşa doğum zorlaştığında kadın nefesini sık alırsa, bir ebenin kadının 

arkasına oturup karnını böğürlerini okşamasını; kadının ebegümeci, hatmi (devegülü), 

papatya, kepekle kaynatılmış suyun içine oturtulmasını önermiştir. Doğum sancısının 

dört gün devam ettiğinde bebeğin ölmüş olduğunu belirtmiş; bebeği çıkarmak için 

kadına acur şurubu, menekşe şarabı içirilmesini önermiştir. Faydalanılmadığında pelin, 

yavşan içirilmesini, bebek doğarsa içinde kan kalmaması için çalışılmasını, piliç, yoğun 

nesneler yedirilmemesini aksi takdirde kadının siroz olacağını belirtmiştir11,40. 

Rahim hastalıklarından bahsettiği üçüncü ana bölümün yirmi altıncı alt 

bölümünde sulu, balgamlı ve gazlı olabilen rahim hastalığının gebe kalmayı 

engellediğini belirtmiş, rahim ağzında katı şişlik ur olabildiğini, rahmin ucunun eğrisi 

sağa olursa iyileşebildiğini, sola olursa iyileşmeyebildiğini anlatmıştır11,40 (3.26.).  
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Çocuk olmamasıyla ilgili olarak rahim içinin katı olması halinde bir öneride 

bulunmamış; sulu olması halinde tedavi edilebildiğini belirtmiştir. Tedavide serv ağacı 

yemişi, mersin,  kardeşkanı, akgünlük, köknar kabuğu karışımının yumuşakça dövülüp 

ve bal ile yoğrulup, yün içine fındık kadar sarılıp rahim içine yerleştirildiğini 

anlatmıştır11,40.  

Rahim hastalığı balgam ve gazdan olduğunda rahmin içinin guruldadığını 

belirtmiş; tedavisinde tarçın, akgünlük, küçük Hindistan cevizi, çadıruşağından elde 

edilen zamkın birlikte dövülüp, keçi böbreği yağı ile yoğrulması ve yıkanmamış 

koyunyünü içine birer fındık kadar konularak kullanıldığını anlatmıştır11,40.  

Hacı Paşa rahimde gaz olduğunda lavman yapılmasını öngörmüştür. Bu tedavi 

çerçevesinde papatya, dereotu, mercan köşkü, rezene, pelin, keklik, perencasug, kuru 

sedef, kereviz tohumu, kimyon, anason, üzerlik tohumu farklı miktarlarda alınıp, iyi 

pişirildikten sonra sularından otuz üç dirheme üç dirhem yasemen yağı ve üç dirhem nar 

dibi yağı, üç dirhem kıst yağı katılmakta ve genital organın ağzından rahime 

verilmektedir11,40. 

Rahim ağzında katı bir ur olduğunda parmak sokularak tespit edildiğini; bu 

hastalığın tedavisinde kaz yağı, ördek ve tavuk yağının birarada eritilip, ak mum ile 

karıştırılarak merhem yapılıp, yıkanmamış yün içine fındık kadar sarılıp, 

yerleştirildiğini, tamamen iyileşinceye kadar kaldığını anlatmıştır11,40. 

Rahmin ağzı sağa eğri olduğunda, tedavi için keçi böbreği yağının eritilip Uşak 

yağı eski şarap ile merhem haline gelene kadar ezildikten sonra böbrek yağı ile 

yoğrulup yıkanmamış yün içine sarılıp yerleştirildiğini anlatmıştır11,40. 

Hacı Paşa zor doğum olmasıyla ilgili olarak tedavide üç ya da dört acur kabuğu 

dövülüp, elekten geçirildikten sonra, üç hisse sıcak su, bir hisse yağ katılıp kadına 

içirilmesini önermiştir. Ayrıca kadının sol eline mıknatıs taşı verildiğini bu taşı bırakıp 

mercan taşı alarak oğlanın doğmasına yardımcı olunduğunu anlatmıştır. Hacı Paşa 

Aristoteles’in zor doğum yapan kadına bir parça çakmak taşını bir parça bezle 

bağlandığında ve kişniş kökünü kadının bacağına bağladığında rahat doğurduğunu 

anlattığını yazmıştır. Kendisinin de bunu denediğini ve uygulamanın işe yaradığını 

belirtmiştir11,40. 

Hacı Paşa gebe kalmaya yardımcı olma amacıyla tedaviler de önermiştir. Fitilin 

(sıfat-ı ferzece) rahmi kuvvetlendirdiğini gebe kalmaya yardımcı olduğunu belirtmiştir. 
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Birer dirhem Yemen şapı, iki dirhem sumak, zafiran, Hindistan öd ağacının yumuşakça 

döğülüp, bal ile karıştırılıp, beş pare yün ile gül yağına batırılıp, yağı gidene kadar 

sıkıldığını, bal ile karıştırılmış dövülmüş ilaç ile bulaştırılıp, rahime yerleştirildiğini 

anlatmıştır. Bu işlemin âdet bittikten sonra üç gün yapıldığını anlatmıştır11,40. 

Gebe kalmaya yardımcı olan diğer fitil, peynir mayası ve bal karışımından 

üretilmekte ve üç gün kullanılmaktadır. Lavmanın kadının rahimini kuvvetli kıldığını 

belirtmiş, nemden dolayı gebe kalınamıyorsa meniyi kaydırdığını anlatmıştır. Rahim 

lavmanı tedavisinde, otuz dirhem günlük kabuğu alınıp, iri dövülmüş kırkboğum, otuz 

dirhem mürr (mirra ağacının zamkı), üç litre suyla kaynatılıp, bir litre kalıncaya kadar 

süzülüp kırksekiz dirhem alınarak kullanılması gerektiğini belirtmiştir11,40. 

Uygulamanın âdet bittikten sonra ilişki kurmamış kadına yapılması gerekmektedir. 

Hacı Paşa eserinde düşüğün önlenmesiyle ilgili olarak tedaviler vermiştir. Kadın 

rahminde nem ve yoğunluktan dolayı düşük yaptığında tedavisinde ebucehil 

karpuzunun başı delinip, taneler dışarı çıkarılıp içini süsen yağı ile doldurulduktan 

sonra, delik kapatılıp, karpuz ya hamur ya da balçık ile kaplandıktan sonra kor içinde 

kaynatılıp, bezle süzülüp, fitil haline getirildikten sonra yağın hepsiyle sıcak bir şekilde 

rahme lavman yapılmaktadır. Çocuk düşürme rahim gazından olduğunda toz halinde 

ilaç verilip gaz tedavi edilir. Toz halindeki ilaç, kereviz tohumu, anason, rezene tohumu, 

güveyiotu, nanhuvah (anason) ve kara kadıağacı, dağ yarpuzu, su yarpuzu, kırkboğum, 

kuru nane, kimyon, zidvar bitkisi, her birinden dövülüp birbirine karıştırılıp, reyhan 

şurubu ile içirildiğini belirtmiştir. Ayrıca bendazikun (macun adı) macunu ve mimoza 

macunu verildiğini eklemiştir11,40.  

Müntahab-ı şifa’nın kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili bölümlerini, cerrah 

olmayan bir hekimin yaşadığı dönemin tedavi yöntemleri ve tıbbi uygulamaları 

hakkında bilgi verdiği, ardından gelen hekimlere yol gösterdiği bir metin olarak 

değerlendirmek mümkündür11,40.  
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4. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMDA  

KLASİK TIBBIN İKİ ÖNEMLİ HEKİM YAZARI:  

SORANUS ve SABUNCUOĞLU 
 

 

Soranus ve Sabuncuoğlu klasik tıp paradigmasının, erken ve geç dönemlerinde 

Anadolu’da yaşamış iki yazarıdır. Kadın hastalıkları ve doğumla ilgili konuları ele 

alırken aktarmış oldukları bilgiler arasındaki farklar, dönemleri arasındaki ilerlemeyi 

yansıtmak açısından önem taşımaktadır. Tezimizin bu bölümünde Soranus’un (98-138) 

“Gynaikeia” ve Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun (1385-1468) “Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye” 

eserlerinin kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili bölümleri ayrıntılı olarak irdelenmiştir. 

 

 

4.1. Soranus  

 

Tezimizde birinci kaynak olarak incelenen “Gynaikeia” adlı eseri yazan Efes’li 

Soranus (98-138) birçok Antik tarihçi tarafından kadın hastalıkları ve doğum 

uzmanlığının babası olarak kabul edilmiştir41. Yaşamı hakkında bilgi az ve 

yazdıklarının bir kısmı kaybolmuş olsa da Antik dönem hekimleri tarafından en kolay 

anlaşılabilen öğreticilerinden birisidir. İskenderiye’de çalışmış, birçok Yunan hekim 

gibi bir süre Roma’da bulunmuş, II. yüzyılın başlarında ölmüştür5,26,75. Soranus kadın 

hastalıkları ve doğum kitabından başka bandajları, kırıkları, cerrahi konularını ve 

Hippokrates’in yaşamını anlattığı yirmiye yakın eserini Yunanca yazmıştır. Caelius 

Aurelionus, Soranus’un “Gynaikeia” adlı eserini Yunanca aslından Latinceye 

çevirmiştir5,31. Daha sonra Bizanslı hekim Muscio (Mustio) tarafından yeniden 

Latinceye çevrilmiş ve çeviriye çizimler eklenmiştir5. “Gynaikeia” 1927 yılında Rose 

ve İlberg tarafından yeniden düzenlenmiş, Temkin tarafından 1956’da İngilizceye “On 

Gynecology” adıyla çevrilmiştir5,75,76. Tezimizde kaynak olarak 1991 basımı 

kullanılmıştır6. 

Soranus, kadın hastalıkları, fertilizasyon ve embriyoloji üzerinde özel incelemeler 

yapmış, yeterli ve kapsamlı şekilde kadın genital organlarının tarifini vermiştir. Eser, 
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sadece kadın hastalıkları ve doğum konusunu değil aynı zamanda iç hastalıkları, cerrahi, 

hijyen, tıp tarihi konularını da içermektedir5,76. 

Soranus, eserinde “hekimlerin bedensel durumları ve hastalıklar hakkındaki 

tartışmalarının öğrenmeyi artırsa da hastaya yararsız olduğunu” belirtmiş, patolojik 

durumların olası nedenlerini sıklıkla konu dışında bırakmıştır5.  

Soranus kendisinden önceki hekimleri, görüşlerini referans göstererek aktarmış, 

katıldığı ya da katılmayı reddettiği noktaları belirtmiştir5. Kesinlikle büyüye karşı 

olduğunu yazmış, kadın fizyolojisi ile ilgili durumlarda doğa olayları ile açıklamaların 

yanlışlığına dikkat çekmiştir5.  

Soranus’un eserinde geçen “sempati” terimi vücudun bir parçasındaki patolojik ya 

da fizyolojik oluşumların diğer bir parçasını etkilemesi şeklinde kullanılmaktadır5. 

Soranus’a göre “sempati” uterus ve göğüs arasında oluşmaktadır, bu nedenle patolojik 

bozukluklarda ve reaksiyonlarda sempatik etkiden bahsettiğinde modern zamanda 

kullanılan terim düşünülmemelidir5.  

Nozoloji (hastalıkları sınıflandırma ilmi) ve tedavi konusunda Soranus, diğer 

Yunan hekimler tarafından kullanılan terimleri kullanmış ve konuları aynı başlıklar 

altında tartışmıştır5. Hastalık veya durumların klinik belirtilerini ve muhtemel 

lezyonların lokalizasyonlarını tarif etmiştir5.  

“Metodist Öğreti”ye uygun bir şekilde gerginlik ve kasılma durumlarında tekrar 

tekrar hekimlere gevşeme çareleri tavsiye etmiş, ancak vücutta meydana gelen sıkışma 

gevşemelerin nedenlerini anlatmamıştır5.  

Soranus’un anlattıklarında hastalık ve tedavi arasında bağlantı mevcuttur. 

Hastalıklarda şiddeti artan, azalan, akut veya kronik durumları belirtmiş, atakların 

alevlenmelerle, remisyonlarla ve intervallerle seyrettiğine dair açıklamalar yapmıştır5. 

Genel kural olarak Soranus özellikle ilk durum ya da atak sırasında şiddetli belirtiler 

geliştiğinde yumuşak tedavi tavsiye etmiş, hastalık kronik olmaya başlamışsa siklik 

tedaviler önermiştir5. 

Ona göre tedavi iki siklusdan oluşmaktadır5. Birincisi “Restrotive Tedavi” (Cyclus 

resumptivus) hastanın güçlenmesini sağlayan tedavi, ikincisi “Metasinkritik Tedavi” 

(cyclus recorparativus) düzenli bir diyet ve lokal tedaviyle karakterize sessiz intervaller 

sırasında kullanılan tedavidir. Diyet acı ve keskin maddeleri kapsar. Lokal tedavi ise 
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cerrahi ve farmakolojik olanları (keskin ilaçlar olmadan kupa çekme gibi) 

kapsamaktadır. Çok inatçı durumlarda kusma provoke edilmektedir5. 

Soranus’un eserinde tedavi şekilleri diyetetik, cerrahi ve farmakoloji şeklinde üç 

grup olarak da değerlendirilebilir5. Antik Çağ hekimlerinin tıbbi uygulamalardaki bu üç 

alandaki ayrımı daha önceki bölümde açıkladığımız gibi Hippokrates zamanından sonra 

oluşturulmuştur5.  

Tedavideki farmakoloji ve diyetetik ilişkisi arasındaki ayrım keskin olmamıştır5. 

Diyetetik tedaviden Antik Tıbbın duyarlılığı içinde yeme, içme, istirahat, egzersiz ve 

banyo diyet reçetesi hem de ilaçlar bulunur. Yalnız başına farmakolojik tedavi yüzeyel 

lezyonlarda uygulanmıştır. Tıbbi uygulamaları ayrıntılı olarak vermiştir5,77. 

Soranus’un eseri Oribasius, Paulus Aegineta, Aetius ve diğer hekimler tarafından 

kaynak olarak kullanılmış, XVI. yüzyıla kadar çalışmaları ve fikirleri varlığını 

sürdürmüştür5,14.  

Soranus’un eseri normal ve anormal şeyler olarak iki bölümden oluşmuş, dört 

kitap halinde yazılmıştır5. 

“Normal” şeylerin anlatıldığı I. ve II. kitapta kadın genital organları (I, 6-18), 

kadın cinsel fonksiyonları ve gebeliğin hijyeni (I, 19-65), normal doğum ve puerperum 

(loğusalık) (II,1-8), yeni doğan bakımı ve çocukların hastalıkları (II, 9-56) 

bulunmaktadır5. Bu bağlamda Soranus’un eseri ilk çocuk hastalıklarından bahsetmiş 

kitap olma özelliğini de taşır. Kitabında tıp literatüründe ilk kez raşitizmi tanımlamıştır5.  

Ancak Soranus’un kitabında normal doğum üzerine olan bölüm eksiktir5. 

Zamanındaki hekimler, Hippokrates’in “tıp doğa tarafından oluşturulanı korumalı ve 

sağlam tutmalı” yeminine uyan düşük yapmayı reddedenler ve düşük için medikal 

endikasyon kabul edenler olarak iki gruba ayrılmıştır5. Soranus’un dahil olduğu ikinci 

grup embriyo yıkımı yerine gebelikten etkili bir korunma yolu önermişlerdir5. Ebenin 

para hırsıyla Antik Roma’da tıbbi endikasyon olmadan provoke düşük yapması büyük 

günah olarak kabul edilmiştir5.  

“Anormal” şeyler III. ve IV. kitapta anlatılmıştır5. III. kitapta kadın hastalıkları ve 

doğum ile ilgili konuların çağına uygun irdelemelerini, diyetetik tedavisini, dördüncü 

kitapta ise hastalıkların cerrahi ve ilaçlı tedavisi ile zor doğum ile ilgili konuları detaylı 

bir şekilde aktarmıştır 5. 
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Soranus eserindeki kadın hastalıkları ve doğumla ilgili bulunan 45 bölüm Tablo 

4’de yer almaktadır.  
 

Tablo 4: Soranus’un “Gynaikeia” adlı eserindeki kadın hastalıkları ve doğumla ilgili bölümler 
I. Kitap Ebe Olmak İçin Uygun Olan Personel 

Uterus ve Vajinanın Doğal Hali Nedir 
Âdet Kanaması Üzerine 
Âdet Kanaması Yaklaşmasının Belirtileri Nelerdir 
Âdet Kanamasının Oluşunun Faydasının Olup Olmadığı 
Bakire Kalmanın Faydası 
Kadınlar Ne Zamana Kadar Bakireliğini Korumalıdır 
Gebe Kalma Yeteneği Nasıl Fark Edilir 
Verimli İlişki İçin En İyi Zaman 
Döllenme Sağlıklı mı Değil mi 
Döllenmenin Belirtileri Nelerdir 
Eskilere Göre Fetüsün Erkek veya Kız Olmasının Belirtileri Nelerdir 
Gebe Kadının Bakımında Neler kullanılır 
Pika 
Doğuma Kadar Pikadan Korunma 
Gebe Kadında Uterusda Büyüyen Şeyler 
Düşüğün Erken Belirtileri 
Kontraseptifler ve Abortiflerin Uygulanıp Uygulanmaması ve Nasıl 
Uygulanacağı 

II. Kitap Doğum Belirtileri Nelerdir 
Doğum Hazırlıkları Ne Olmalıdır 
Doğum İçin Ne Yapılmalıdır 
Memelerin Anormal veya Normal Şişmesi 
Yeni doğan Bakımı Üzerine 
Yeni Doğanın Kontrolü 
Göbek Kordonunun Kesilmesi 
Doğum sonrası Anne ve Bebek Temizliği Nasıl Yapılır 

III. Kitap Kadınların Sahip Olduğu Özel Nitelikler 
Âdet kanının Retansiyonu, Zorlukları, Dismenore Üzerine 
Uterus İnflamasyonu 
Aşırı Cinsel İstek (Satryriasis) 
Histerik Boğulma 
Uterus İçindeki Hava Oluşması 
Uterusun Yumuşak Şişmesi 
Uterus İçinde Sklerotik Değişiklikler ve Karsinom 
Mol 
Uterus Hemorajisi 
Kadın Genital Akıntısı 
Semen Akıntısı 
Uterus Atonisi 
Uterus Paralizisi 
Fleksiyon, Eğilme, Bükülme 

IV. Kitap Doğaya Aykırı Olan Zor Doğumun Nedenleri 
Zor Doğum Teşhisi Nasıldır 
Zor Doğuma Yaklaşım 
Çengel İle Çıkarma ve Embriyotomi 
Plasenta Retansiyonu 
Uterus Prolapsusu 
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4.1.1. I. Kitap 

 

“Ebe Olmak İçin Uygun Olan Personel” bölümünde okuma yazma bilmesi 

zorunlu olan ebenin fiziksel ve psikolojik özelliklerinden, doğum sırasında uyması 

gereken kurallardan, dürüstlüğünden sır tutması gerekliliğinden bahsedilmiştir. Ebenin 

reçete yazma konusunda yetkili olduğu belirtilmiştir 5. 

“Uterus ve Vajinanın Doğal Hali Nedir?” bölümünde uterusun farklı isimlerinin, 

âdet kanaması ve gebe kalma görevi olduğu belirtilmiş, anatomik olarak yerleşim yeri 

tarif edilmiştir. Boyutları, yaşa ve gebelik gibi farklı durumlara göre görülen 

değişiklikler anlatılmıştır. Uterus orifisi, gebelik, âdet kanaması, ilişkiden sonra meninin 

kabulü, gebeliğe göre genişliğinin değişebileceğini belirtmiştir. Vajina ve labialar 

hakkında bilgi verilmiştir 5. 

“Âdet Kanaması Üzerine” bölümünde âdet kanamasının aylık olarak oluştuğunu 

anormal kabul edilmeyeceği, genellikle 14 yaşında başladığı, 50 yaşından sonra 

sonlanacağı, âdet kanamasının miktar ve gün olarak kadının yaşına, durumuna göre 

değişiklik göstereceği belirtilmiştir 5.  

“Âdet Kanaması Yaklaşmasının Belirtileri Nelerdir?” bölümünde âdet 

kanamasından önce kadında meydana gelen değişiklerden bahsedilmiştir 5.  

“Âdet Kanamasının Oluşumun Faydasının Olup Olmadığı” bölümünde âdet 

kanamasının oluşup oluşmamasının faydasının tartışılmasının bir mecburiyet olduğu 

belirtilmiştir. Sağlığa ve bebek doğurmaya bir faydasının olup olmadığı tartışılması 

gereken iki konu olduğu, kadınlarda hangi durumlarda görülmeyeceği, âdet kanamasını 

engelleyen nedenler anlatılmıştır 5.  

“Bakire Kalmanın Faydası” bölümünde gebelik ve loğusalığın kadının vücudunu 

zorladığı, bakireliğin ise sağlıklı olduğu zararlardan korunulduğunu belirtmiştir. 

Tohumun atılmasını sağlayan cinsel ilişkinin hem erkekler hem kadınlar için zararlı 

olmadığını sadece aşırılığının zararlı olduğundan aynı zamanda bakireliğin hem 

kadınlar hem de erkekler için yararlı olduğundan bahsetmiştir. Yaşamın devamı her iki 

cinsiyette cinsel ilişkinin doğanın temel prensiplerinden birisi olduğunu anlatmıştır 5. 

“Kadınlar Ne Zamana Kadar Bakireliğini Korumalıdır” bölümünde tohum için 

erkeklerin ilk cinsel ilişkisinin önemli olmadığı belirtmiştir. Kadının ilk ilişki zamanı 

içinse erken veya geç zamanda olmasının tohumun kabulü açısından önemli olduğu 
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anlatılmıştır. Uterusun fonksiyonlarını yerine getirmesi için kadının ilk âdeti görene 

kadar arzu duysa da cinsel ilişki kurmaması gerektiği açıklanmıştır. Küçük boyuttaki bir 

uterusa tohum ulaştığında eğer embriyo oluşursa ve kadın için tehlikeli olduğundan, 

embriyonun genişledikçe baskı oluşturduğundan ve zarar gördüğünde karakteristik 

özelliklerini kaybettiğinden bahsedilmiştir. Doğal olarak âdetin görüldüğü ondört yaşa 

kadar beklemenin uygun olduğundan, gebelik için tehlike olmayacağından 

bahsedilmiştir 5.  

“Gebe Kalma Yeteneği Nasıl Fark Edilir” bölümünde çocuk yapma hatırına 

evlenen kadının döllenme için yaşının 15 ile 40 yaş arasında olması gerektiğinden, 

uterus şeklinin, âdet kanamasının miktarının, kadının ruh halinin, vücudunun genel 

durumunun döllenmeyi ve fetüsün yerleşimini etkilediğinden bahsedilmiştir. Kadının 

yaşının, beslenmesinin, kilosunun gebeliği etkileyeceği belirtilmiştir. Gebe kalmayı 

kolaylaştıracak bitkilerden bahsedilmiştir 5.  

“Verimli İlişki İçin En İyi Zaman” bölümünde kadının üreme yeteneği toprak ile 

özdeşleştirilmiş, ilişkinin verimliliği döllenme ile açıklanmıştır. Âdet kanamasının 

bittiği ya da geçtiği zamanın en uygun zaman olacağı belirtilmiştir. Kadının ilişki 

öncesinde beslenmesine dikkat etmesi gerektiğinden, uterusa alınan tohumun 

beslenmeden etkileneceğinden bahsedilmiştir. İçki nedeniyle döllenmenin 

engelleneceğinden veya içki nedeniyle sarhoşluğundan dolayı çocuğun imajının 

etkileneceğinden ve annenin döllenme sırasındaki kötü düşüncelerininin çocuğun dış 

görünüşü üzerinde etkisi olacağından bahsedilmiştir 5.  

“Döllenme Sağlıklı mı Değil mi?” bölümünde gebeliğin doğal bir olay olduğu, 

âdet kanaması nedeniyle sıkıntı çeken kadınların gebelik sayesinde bu zorluk ve 

sıkıntıdan kurtulduklarından bahsedilmiştir. Gebelik nedeniyle pikadan dolayı zahmete 

gireceğinden bahsedilmiştir. Bir erkeğin yavru kazanması için âdet ve gebelik 

gereklidir, görüşü savunulmuştur 5.  

“Döllenmenin Belirtileri Nelerdir?” bölümünde döllenmenin tohumun uterus 

içinde saklanması sonucunda oluştuğundan, konsepsiyon olduktan sonra kadındaki 

değişikliklerden bahsedilmiştir 5.  

“Eskilere Göre Fetüsün Erkek veya Kız Olmasının Belirtileri Nelerdir?” 

bölümünde anne karnındaki bebeğin cinsiyetine göre annede meydana gelen 

görünümsel ve fizyolojik değişikliklerden bahsedilmiştir 5. 
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“Gebe Kadının Bakımında Neler Kullanılır” bölümünde gebe kadının bakımındaki 

aşamalardan, uyması gereken kurallardan bahsedilmiştir. İlk olarak tohumun 

saklanması, ikinci olarak gebelikte oluşan sıkıntıların azaltılması, üçüncü olarak 

büyüyen fetüsün doğuma tahammül edebilmesi ve sağlıklı doğumun gerçekleşmesi 

anlatılmıştır. Gebeliğin ayına göre fetüsü korumak için yapılması gerekenlerden 

bahsedilmiştir. Kadının tohumun düşmemesi için yememesi ve yapmaması 

gerekenlerden bahsedilmiştir 5.  

“Pika” bölümünde bu durumun gebeliğin ilk kırk gününde başlayıp dört aya kadar 

sürebildiğinden, daha erken veya daha geç başlayabileceğinden, daha uzun 

sürebileceğinden bahsedilmiştir. Pikada gebe kadındaki oluşan belirtiler, tedavi olarak 

kullanılan ilaçlar, bitkiler, merhem önerilen masaj ve banyolar anlatılmıştır 5.  

“Doğuma Kadar Pikadan Korunma” bölümünde gebenin aldığı önlemlerle 

pikadan korunabildiği, vücudunu kuvvetlendirmek için yapması gerekenler anlatılmıştır. 

Bu bölümde gebeliğin her ayı için kadının vücudunda görülen değişiklikler, uyması 

gerekenler, yemesi ve yememesi gerekenler belirtilmiş, gebe kadına önerilen bitkilerden 

bahsedilmiştir 5.  

“Gebe Kadında Uterusda Büyüyen Şeyler” bölümünde uterus içinde fetüsün 

büyümesi yumurta içindeki oluşuma benzetilmiştir. Amniyotik keseden, içindeki 

embriyoyu koruyan, canlı kalmasını sağlayan, sudan bahsedilmiştir. Doğum sırasında 

suyun bebeğin doğumunu kolaylaştırdığı anlatılmıştır. Gebelik sırasında uterus ağzının 

açıklığı ve membranın ebe tarafından kontrol edilmesi gerektiğinden bahsedilmiştir5.  

“Düşüğün Erken Belirtileri” bölümünde düşük yapan kadında önce suyun 

boşaldığı, suyun “et yıkanmış suya” benzediği, fetüsün ayrılması sırasında tamamen 

kanama olduğu, düşen parçanın gebeliğin ayına göre şekillendiği anlatılmıştır. Düşük 

yapan kadında en sık bel bölgesi ağrısı görüldüğünden ve diğer belirtilerden 

bahsedilmiştir. Düşük yapıcı ilaçlarla oluşmuşsa kadındaki şikâyetlerin daha fazla 

olacağı anlatılmıştır5.  

“Kontraseptifler ve Abortiflerin Uygulanıp Uygulanmaması ve Nasıl 

Uygulanacağı” bölümünde korunma yönteminin gebelik daha oluşmadan kullanıldığı, 

abortifin ise düşürülmek istenen fetüsü harap ederek gerçekleştiğinden dolayı farklı 

oldukları anlatılmıştır. Başka bir uygulama olarak gebe kadının ilaç kullanmadan 

kadının sarsma ve sıçramalarından oluşan “ihraç edici”lerden (ekspulsive, ekbolion) 
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bahsedilmiştir. Embriyonun tahrip edilmesi yerine kadının gebeliğinin devam etmesinin 

daha avantajlı olduğu anlatılmıştır. Döllenme için bahsedilen uygun zamanlarda 

kontraseptiflerin kullanılarak kadının gebe kalmasının önlenebileceği belirtilmiştir. 

Korunma yöntemi ve abortifler için özel tarifler verilmiş, döllenme için verilen 

hareketlerin tersinin yapılması önerilmiştir. Günlük banyo, tütsüler, lavmanlar, 

diüretikler uygulanması, keskin yiyecekler yenmesi ve ilaçlı uygulamalardan 

bahsedilmiştir 5.  

 

 

4.1.2. II. Kitap 

 

“Doğum Belirtileri Nelerdir?” bölümünde gebe kadınların yedi, sekiz veya 

dokuzuncu ayda doğum yapabileceğinden bahsedilmiştir. Doğumu yakın kadında 

görülecek belirtiler anlatılmıştır. Doğum belirtilerinin bilinmesinin doğum öncesi 

hazırlıkların yapılmasını sağladığı yazılmıştır5. 

“Doğum Hazırlıkları Ne Olmalıdır?” bölümünde, normal doğum için doğumdan 

önce ebenin, zeytinyağı, ılık su, yumuşak deniz süngeri, yün parçası, bandaj, bir yastık, 

ebe sandalyesi, iki yatak, uygun bir oda hazırlaması gerektiğinden, bu malzemelerin ne 

amaçla ve nasıl kullanılacağından bahsedilmiştir. Ebe sandalyesi özellikleri sandalyeyi 

görmeyen bir kişinin anlayabileceği şekilde tarif edilmiştir. Aynı bölüm içinde ise 

“Doğum İçin Ne Yapılmalıdır?” sorusu başlığı altında ağrıyı dindirmek için ve uterus 

ağzı açıldıktan sonra yapılacaklar anlatılmış; doğum sırasında üç yardımcı kadın 

olduğundan, bunların görevlerinden, doğum sırasında dikkat edilmesi gereken 

durumlardan bahsedilmiştir. Normal bir doğumu ebenin nasıl gerçekleştirdiği ayrıntılı 

bir şekilde anlatılmıştır 5. 

“Memelerin Anormal veya Normal Şişmesi” bölümünde doğumdan sonra kadın 

bakımı konusu altında meme bakımının değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Memelerin süt vermek için geniş olarak şiştiğini ve ağırlaştığını, ancak eğer sertlik ve 

ağrı varsa veya yoğun bir şekilde iltihap varsa bu durumun anormal şişme 

(intumescence) (spargesis) olarak adlandırıldığı anlatılmıştır. İnflamasyona karşı çok 

dikkatli olunması gerektiği belirtilmiştir. Dilüe edilmiş sirke ile ıslatılmış yumuşak 

deniz süngeriyle memelerin ovulması bir bandaj ile kapatılması önerilmiştir. Süt 
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kuruduğunda şap, pireotu, kişniş, semizotu uygulanması yapılmıştır. Eğer inflamasyon 

ilaç uygulamasıyla iyileşmezse cerrahi tedavi uygulanması gerektiğinden 

bahsedilmiştir. Kadınların sütlerinin kurumaması ve inflamasyonu engellemek için 

memeleri üzerine lapa veya bandaj şeklinde uygulanacak değişik formüller verilmiştir5.  

“Yeni Doğan Bakımı Üzerine” başlığını taşıyan ana bölümde bebeğin kordonunun, 

kesilmesi, kundaklanması, yıkanması, en iyi sütün verilmesi, yeni doğanın süt dişleri, 

kazalardan korunması ile ilgili alt başlıklı konular anlatılmıştır5. Tezimize yeni doğanın 

teşhisi, kordonunun kesilmesi, temizlenmesi alınmıştır.  

“Yeni Doğanın Kontrolü ” bölümünde ebe tarafından yeni doğanı doğurttuktan 

sonra kız mı erkek mi olduğunun tespit edildiği, anneye geleneksel kıyafetleri 

giydirilmesi anlatılmıştır. Eğer anne gebe iken sağlıklı, gebelikte uyulması gerekenleri 

yerine getirmiş, doğum dokuzuncu ayda olmuşsa, bebeğin zarar görmediğinden; eğer 

dokuzuncu aydan sonra veya yedinci aydan önce doğmuşsa bebeğin zarar görebilme 

olasılığından bahsedilmiştir. Bebeğin doğar doğmaz uygun kuvvette ağlaması gerektiği; 

eğer sessiz ağlıyorsa veya ağlamıyorsa bazı ters durumların olduğu anlatılmıştır. Aynı 

zamanda tüm membranlarının ve duyuların tamam olması, kulak, burun, farinks, üretra 

ve anüsün açık olması, tıkanıklıkların bulunmaması, ne gevşek ne zayıf fonksiyonu 

olmaması ve nihayet her birinin boyutunun, şeklinin uygun özellikte olması, gerektiği 

anlatılmıştır. Parmaklar ile vücudun yüzeyine sürtüldüğünde doğal olarak 

hissedebilmesi gerektiğinden eğer anlatılanlardan uygun olmayan bir husus varsa yeni 

doğanda bir sorun olduğundan bahsedilmiştir 5. 

“Göbek Kordonunun Kesilmesi” bölümünde bebek doğduktan sonra bebeğin 

karnında dört parmak eninde bırakılarak göbek kordonu berelemeden keskin uçlu bir 

şeyle kesildiğinden bahsedilmiştir. En iyi keskin uçlu materyalin demir olduğu ancak 

ebe tarafından cam, kırık çömlek parçası, ekmeğin ince kabuğu da olabileceği veya 

kordonun bir parçasına kuvvetlice bastırma ile ayırabildiği anlatılmıştır. Erken 

periyotlarda demir ile ayrıldığında göbek zarının hasta olacağından bahsedilmiştir. Eğer 

göbek zarı hasta ise bebeğin ağlamasının tuhaf olacağından, henüz yaşama 

bağlanmadığından bahsedilmiştir. Göbek kordonu ayrıldıktan sonra kanama 

durmadığında, eğrilmiş ip, yün lifi veya benzer şeyler ağrıyı azaltmaya çalışıldığı 

anlatılmıştır. Daha az hemorajinin de tehlikeli olabildiği damarlar koparsa anneden 

bebeğe hava veya kan geçtiği belirtilmiştir. Bunu önlemek için doğumdan sonra göbek 



 57

kordonunun koterize edilmesi gerektiği ancak eğer ağrı çoksa koterin ateşli 

inflamasyona neden olduğu anlatılmıştır 5.  

“Doğum Sonrası Anne ve Bebek Temizliği Nasıl Yapılır” bölümünde Antik 

Anadolu ve çevresinde yeni doğanı soğuk su içinde yıkadıkları, ancak bu işlemin bebeği 

öldürdüğü veya sağlıksız bir durum olduğu, bebeklerin donmamış olsalar bile 

konvülziyonlar geçirdikleri anlatılmıştır. Bazı Antik Çağ hekimlerinin tuz-şarap 

karışımı, masum bir çocuğun idrarı, saf şarap veya mersin ile meşe ağacı kabuğunu 

karıştırarak bebeği yıkadıklarını fakat Soranus’un bu uygulamaları reddettiği belirtilmiş 

nedenleri açıklanmıştır. Soğuk için aniden karşılaştığında çocuğun konvülzif nöbetler 

geçirdiği, bunun hastalıklara zemin hazırladığı, çocuğun kesinlikle dirençli olmadığı 

zarar gördüğü belirtilmiştir. Şarabın çocuğu etkilediği, uyuşturduğu; idrarın ise çocuğu 

hasta gibi kokuttuğu, mersin ve meşe ağacının kurutucu olduğu, temizleyici olmadığı, 

çocuklarda isilik oluşturduğu anlatılmıştır. Ancak yukarıdaki bu uygulamalardan farklı 

olarak tuzlama metodunun uygun olduğu, az kullanılması gerektiği; göze veya ağza 

kaçarsa inflamasyon oluşturduğu belirtilmiştir. Yeni doğanın vücudunun nazik olduğu, 

bal ile su, arpa ebegümeci, boy otu ile karıştırılıp ovulması, ılık suyla yıkandıktan sonra 

bebeğe tuz serpilmesi anlatılmıştır. Parmaklarla, bebeğin ağzı, burnu ve kulaklarının 

temizlenmesi, gözlere zeytinyağı püskürtülmesi bunlar yapılmazsa görmenin 

bulanıklaştığı, ebenin önce tırnakları kısa kesildikten sonra bebeğin anüsünün 

genişletildiği, göbek kordonunun kalan parçası üzerine bir parça yün yağlandıktan sonra 

kimyon serpildiği anlatılmıştır. Bebeğin tuzlanıp yıkandıktan sonra bir bandaj ile ebe 

tarafından sarıldığından bahsedilmiştir 5.  

 

 

4.1.3. III. Kitap  

 

“Kadınların Sahip Olduğu Özel Nitelikler” ana başlık altında yalnız kadınlara 

özgü bazı özelliklerin var olduğu belirtilmiştir. Soranus’a göre gebelik, doğum ve 

laktasyon kadına özgü normal özelliklerdir. Kadında doğaya ters olan şeylerin de 

olabileceğinden bahsetmiştir. Soranus tarafından kadın hastalıklarını tedavi eden 

hekimlere kadın hekimi adı verildiği, ancak kadınların sıkıntı çektiklerinde ebeleri 

çağırmaya alıştıkları anlatılmıştır. Soranus kendinden önceki hekimlerin erkekleri 
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kusursuz gördüklerinden, kadınların farklı doğaları olduğunu kabul ettiklerinden 

bahsetmiştir. Kadınların hastalıklarının akut veya kronik olduğunu belirtmiştir. Bu 

hastalıkların kadına ait özelliklerden oluşabildiği gibi vücudun genel olarak 

etkilenmesinden dolayı da oluşabildiğinden bahsetmiştir5.  

“Âdet Kanamasının Retansiyonu, Zorlukları, Dismenore” bölümünde âdet 

kanaması, uterusun ilk fonksiyonu ve bunun fizyolojik bir durum olduğu, retansiyonun 

ise anormal olarak kan akımının alıkonulmasından dolayı oluştuğu anlatılmıştır. 

Amenorenin retansiyondan farklılıkları ve nedenlerinden bahsedilmiştir. Âdet sırasında 

kadındaki meydana gelen ağrı ve rahatsız edici belirtilerin tedavisinde kullanılacak 

bitkiler merhemler, lapalar ve kan alma işlemi, tütsüleme ve banyoların ne zaman nasıl 

uygulanacakları anlatılmıştır 5.  

“Uterus İnflamasyonu” bölümünde inflamasyonun tanımı, hangi durumlarda 

görüldüğü, uterusda yerleştiği yere göre belirtileri, dismenorede önerilen tedavilerin 

kullanılması tavsiye edildiği anlatılmıştır 5. 

“Aşırı Cinsel İstek” bölümünde aşırı cinsel isteğin genelde erkeklerde oluştuğu, 

ancak bazı durumlarda kadınlarda da görülebilecek bir akıl hastalığı olduğu 

belirtilmiştir 5. 

“Histerik Boğulma” bölümünde histerik boğulmanın nedenleri, belirtileri 

anlatılmış, bu vakalarda çocuk düşürme, prematüre doğum, uterus inflamasyonu 

görüldüğünden, epilepsi ile karışabileceğinden bahsedilmiştir. Histerik boğulmanın akut 

veya kronik, hafif veya şiddetli olabildiği anlatılmış, karakteristiğine göre tedavi 

planlanmasından bahsedilmiştir. Tedavide, sarsma, yağlama, ovalama, dekoksiyon ve 

buruna koku uygulaması, vajinaya tütsüleme kullanılmasının yararları ve zararları 

anlatılmıştır 5.  

“Uterus İçinde Hava oluşması” bölümünde, uterus içindeki havalanmanın 

nedenleri, eşlik eden belirtiler, sempatik reaksiyonlardan, palpasyon muayenesindeki 

bulgulardan, tedavide uygulanan relaksasyon, kupa çekme, masaj, banyo, sıyırma, 

yöntemlerinden, uyması gereken diyetten, kullanılan fitillerden, bitkilerden 

bahsedilmiştir 5.  

“Uterusun Yumuşak Şişmesi” bölümünde bir tümör gelişimine benzediği, karın 

muayenesinin nasıl yapıldığı, uterus havalanmasında uygulanan tedavi yöntemlerinin 

kullanıldığı anlatılmıştır 5. 
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“Uterus İçinde Sklerotik Değişiklikler ve Karsinom” bölümünde inflamasyondan 

sonra gelişen tümörün olduğu ve aşırı şekilde ağrısı olacağı anlatılmıştır 5. 

“Mol” bölümünde uterusun hareketsizliği ve ağırlığına mylos (mol) adı verildiği, 

gebelik ve molün ilişkili olduğu, muayene ile uterus ağzına baskı yapan tümöre benzer 

kitle ile karşılaşıldığı; muayene bulguları, eşlik eden belirtileri, kronik olan vakaların 

bile iyileşebildiği, tedavide kullanılan yöntemler ve hastanın kuvvetlenmesi için yemesi 

gereken yiyecekler anlatılmıştır 5.  

“Uterus Hemorajisi” bölümünde uterus hemorajisini oluşturan nedenlerden, 

hastalığın şiddetine göre kadında meydana gelen değişikliklerden, prognozun kötü 

olabildiğinden, tanısından, uygulanan tedavi yöntemlerinden, tedavide kullanılan 

bitkilerden ve karışımlardan bahsedilmiştir. Kan alma yönteminin kullanılmaması 

gerektiği, muska, aytaşı gibi tılsım kullanılmasının kadını direkt iyileştirmese bile daha 

“neşeli” yaptığı anlatılmıştır 5. 

“Kadının Genital Akıntısı” bölümünde kadın genital akıntısının biri kırmızı diğeri 

beyaz olan iki çeşidi olduğu, farklılıklarının bulunduğu, hastalıklar sonucunda 

oluştuğunda akut veya kronik olabildiği, alevlenmeler ve remisyonlarla devam ettiği ve 

tedavide kullanılan yöntemler anlatılmıştır 5.  

“Semen Akıntısı” bölümünde erkekte görülen akıntının benzerinin kadınlarda da 

olabildiğinden bahsedilmiştir. Semen akıntısının arzusuz ve ereksiyonsuz görüldüğü, 

kısa aralıklarla oluştuğu, vücudun gücünü tükettiği, kronik olduğu açıklanmış ve 

tedavide kullanılan bitkiler ile uygulanan yöntemler anlatılmıştır 5. 

“Uterus Atonisi” bölümünde, çeşitli nedenlerle uterus atonisi oluştuğunda âdet 

kanamasının arttığı, ya döllenmenin gerçekleşmediği, ya da döllenen fetüsün düştüğü 

veya prematüre doğduğu anlatılmıştır. Eşlik eden belirtilerden, tedavide uygulanan 

yöntemlerden bahsedilmiştir 5.  

“Uterus Paralizisi” bölümünde uterus paralizisinin cinsel ilişkiye karşı isteksizlik 

oluşturduğu, bu durumun nedenleri, buna eşlik eden belirtileri anlatılmış, ayrıca idrar 

veya feçes retansiyonu oluşturduğu, kronik olabildiği, tedavisinde ise dismenorede 

kullanılan yöntemlerin uygulanacağı anlatılmıştır 5.  

“Fleksiyon, Eğilme, Bükülme” bölümünde uterusda şekil değişiklikleri olabildiği, 

bunun parmakla muayene edilerek anlaşılabildiği, uterusun hangi yöne bozukluğu varsa 
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ona göre eşlik eden bir belirtisinin olacağı anlatılmıştır. Tedavisinin ise eşlik eden 

belirtilere göre yapıldığından bahsedilmiştir 5.  

 

 

4.1.4. IV. Kitap  

 

“Doğaya Aykırı Olan Zor Doğumun Nedenleri” bölümünde fetüsün pozisyonu ve 

boyutuna, sayısına, uterusdaki hastalıklarına, kadının vücut şekli ve kondisyonuna, ruh 

haline veya birçok dış etkene bağlı olarak zor doğum gelişebildiği ayrıntılı bir şekilde 

anlatılmıştır. Klasik literatürde en ayrıntılı anlatımın Soranus’a ait olduğu birçok tarihçi 

tarafından kabul edilmektedir5,17.  

“Zor Doğumun Teşhisi Nasıldır” bölümünde, doğumu kolaylaştıran kadının vücut 

tonusunun çeşitli nedenlerle kaybı veya azalması, fetüsün boyutu, uterus içindeki 

fetüsün şeklinin muayene ile teşhis edildiğinden bahsedilmiştir 5. 

“Zor Doğuma Yaklaşım” bölümünde, zor doğumun nedenlerine göre uygulanan 

tedavi yöntemleri, zor doğumda kullanılan bitkiler ve karşımlar, anlatılmıştır.  

Kadının kuvvetlice sallanması, yatağının bacağı yükseltildikten sonra döşeme 

üzerine düşürülerek oluşturulan sarsıntı ile doğuma yardımcı olunduğu anlatılmış, 

fetüsün pozisyonuna göre ebenin nasıl doğuma yardımcı olduğu tarif edilmiştir 5.  

“Çengel İle Çıkarma ve Embriyotomi” bölümünde fetüsün el ile çevrilmelere yanıt 

vermediğinde uygulanan daha güçlü metotlar anlatılmıştır. Burada çengel ile çıkarma ve 

embriyotomi ile doğumun sağlandığı, eğer fetüs ölmüşse annenin sağlığına dikkat 

edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kadının doğum sırasındaki pozisyonu, yatacağı yatağı, 

uygulamanın fetüsün bulunduğu pozisyonlara göre nasıl değişeceği anlatılmıştır5.  

“Plasenta Retansiyonu” bölümünde doğumdan sonra plasenta çıkmadığında 

sıkıntı oluşturduğu, nedenleri, eşlik eden belirtileri, uygulanan tedavi yöntemleri, 

kullanılan bitkiler ve karışımlar anlatılmıştır 5.  

Dördüncü kitaptaki “Kadın Genital Apseleri”, “Uterus Ülseri”, “Uterus 

Kanseri”, “Uterus Fistülleri”, “Clitoris Genişlemesi”, “Cercosis”, “Kadın 

Genitallerinin Urları Siğilleri, Fissürler”, “Pürtüklü Şişme”, “Uterus Hemoroidleri” 

başlıklı bölümler kaybolmuştur. Diğer Antik Çağ hekimlerinin eserlerinde bu konular 

için Soranus’un uygulamalarına atıflar bulunmaktadır 5.  
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“Uterus Prolapsusu” bölümünde uterusun prolapsusunun nadir görüldüğü, 

tehlikeli bir durum olduğu; değişik biçimlerde görülebildiği, beceriksiz bir ebe 

tarafından plasentanın hızlı çekilmesi, kadının vücudunun zayıflaması veya kadının 

düşmesi gibi nedenlerle oluşabileceği anlatılmıştır. Bu duruma eşlik eden belirtiler, 

uygulanan tedaviler ve cerrahi yöntemden bahsedilmiştir 5.  

“Uterus Fimozisi” ve “Atrezi” başlıklı bölümler de kaybolmuştur.  

 

 

4.2. Şerefeddin Sabuncuoğlu 

 

Tezimizin bu bölümünde Sabuncuoğlu’nun yaşamı ve eserleri ayrı başlıklar 

altında incelenecektir. Aşağıda eserlerinden Akrabadin tercümesi ile Mücerreb-nâme 

hakkında kısa bilgi verilecek; en tanınmış eseri olan Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye ise daha 

ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. 

 

 

4.2.1. Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Yaşamı 

 

Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun soy kütüğünde adı Şerefeddin bin Ali el-Hacı İlyas 

olarak yazılmıştır. 1385 yılında Amasya’da doğmuştur. Düzenli bir eğitim alıp almadığı 

kesin olmayan Şerefeddin Sabuncuoğlu eserlerinde on yedi yaşından itibaren hem usta 

çırak usulüyle hem de okul eğitimi aldığından, okuduğu kitaplar ve yaptığı gözlemler 

sayesinde tıp bilgisini artırdığından bahsetmiştir 6,70,78.  

Ondört yıl Amasya Darüşşifasında çalışmış, Candaroğlu İsfendiyar Bey zamanında 

Kastamonu’da hekimlik yapmıştır6. Sabuncuoğlu klinikte hasta bakımı ve cerrahi 

müdahalenin yanı sıra araştırmalar ve deneyler yapmıştır6,78,79,80. Sabuncuoğlu eserlerinde 

Arapça ve Farsça, Yunanca bildiğini, yaşadığı dönemde Amasya da yaşayan Türkler yanı 

sıra gayrimüslim tebanın tedavileriyle ilgilendiğini belirtmiştir6.  

Şerefeddin Sabuncuoğlu Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye ve Mücerrebname eserlerini 80 

yaşından sonra yazmıştır son eseri Mücerrebname’yi yazdıktan sonra(-1468) öldüğü 

tahmin edilen Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun mezarı kayıptır70,78. 
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Sabuncuoğlu eserlerini Türkçe yazarak Arapça bilmeyen hekimlerin bilgisine 

katkıda bulunmuş; o dönem kullanılan Türkçenin günümüze aktarılmasını sağlamıştır. 

Eserlerindeki anlatımı tıp etkinliği içinde bulunan bir kişinin yapılan uygulamayı 

anlamasına olanak verecek şekilde80 açık ve yalındır, anlatımlarını çizimle zenginleştirmiş, 

“talib” olarak seslendiği okuyucunun veya tıp öğrencisinin tıbbi etkinliği kurgulamasına 

yardımcı olmuştur. Sabuncuoğlu yazılarında kendinden önce yaşayan hekimlerin 

eserlerinden ve tıbbi bilgilerinden yararlanmıştır. Özellikle İbn-i Sina ve Anadolu hekimi 

Hacı Paşa’nın (XV. yüzyıl başı) eserlerini incelemiş, kendi gözlem ve deneyimlerini 

eklemiş, eserlerinde yararlandığı hekimlerin isimlerini yazmaktan kaçınmamıştır6,70. 

Eserlerindeki çizimlerin tıbbi uygulamaları daha net açıklama amacıyla eklendiğini 

açık bir dille belirtmiştir6. Estetik kaygıdan uzak, tıbbi uygulayıcının anlamasına yönelik 

bu çizimler, çizim sanatının inceliklerini göstermemiş, teknik açıklama hedeflemiştir6,80. 

 

 

4.2.2. Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Eserleri 

 

Sabuncuoğlu’nun bilinen eserleri Akrabâdîn Tercümesi, Mücerreb-nâme, 

Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’dir. Tezimizde bu üç eserindeki kadın hastalıkları ve doğumla 

ilgili bölümler irdelenmiştir. 

 

 

4.2.2.1. Akrabâdîn Tercümesi 

 

Şerefeddin Sabuncuoğlu, İsmail bin Ahmed bin Muhammedü’l-Hüseynü’l-Cürcani 

nin Farsça eseri Zahire-i Harzemşahi’nin son bölümü olan Akrabâdîn kısmını Farsça’dan 

Türkçeye 1435 yılında çevirmiştir. Anadolu’daki hekimlerin Arapça ya da Farsça 

bilmedikleri ve okuyamadıkları için ondan Türkçe bir eser istendiğini kendisinin bu istek 

üzerine bir Türkçe “Krabadin” kitabı çevirdiğini belirtmiştir. Eserin aslı otuz bir bölümdür. 

Yirmi dokuzuncu ve otuz üçüncü bölümleri ekleyerek otuz üç bölüm halinde 

hazırlanmıştır. Şerefeddin Sabuncuoğlu eserinde hekimin tıbbi uygulamalarda ilaçların 

hazırlanışını, etki sürelerini öğrenmesini amaçlamış son bölüme terimler sözlüğünü 
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ekleyerek Arapça ve Farsça bilmeyen hekimlerin kitabı takip edebilmesini 

sağlamıştır6,70,79.  

Akrabâdîn’in bölümlerinin başında ilaçların fihristi sistematik olarak sıralanmıştır. 

Şerefeddin Sabuncuoğlu kitabında kendi tecrübeleri ve önceki hekimlerden aldığı bilgiler 

sayesinde müfred (tekli) ve mürekkeb (çoklu) ilaçların hazırlanışını, hangi hastalıklarda 

kullandığını, etki süresini anlatmış, geniş olarak tiryaklar, eyariçler (müshil), cevarişler 

(hazmı kolaylaştırıcı), şurublar, şerbetler, matbuh (haşlanmış) pişirilmiş ilaçlardan ayrı ayrı 

başlıklar altında bahsetmiştir79.  

Akrabadin eserinde tüm vücudun yanısıra kadın hastalıkları ve doğumla ilgili ilaç 

formülleri bulunmaktadır. Bu ilaç formülleri tezimizin Mücereb-name başlıklı 

açıklamasında daha detaylı aktarılmaktadır 6. 

 

 

4.2.2.2. Mücerreb-Nâme 

 

Mücerrebname, Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun temel tıp deneylerini, klinik tıp 

uygulamalarını ve buluşlarını aktardığı telif eseridir6,78. Eserde aktarılan deneyler basit  

düzenekler halinde ve kontrolsüz olup günümüzdekilerle eş tutulmaması gerekmektedir. 

Mücerebname onyedi bölümden meydana gelmiştir. Şerefeddin Sabuncuoğlu bu eserinde 

kadın hastalıkları, düşük ve doğumla ilgili hazırlamış olduğu birçok ilaç tarifini 

vermiştir6,78. 

Mücerreb-nâme’nin ikinci bölümünde “Felonya-Rumi”, “Esanasya-ı Kebir”, 

“Eyaric-i Levgaziya”, altıncı bölümde “Ferzece” ve yedinci bölümde “Şerab” adlı tekli 

veya karışım şeklinde reçeteler yer almaktadır. Bu ilaçların tarifleri daha ayrıntılı bir 

şekilde aşağıda verilmiştir 78. 

“Felonya-Rumi”; macun şeklinde olan ilaç, nezlelere ve ağrılara iyi gelir. 

Kulunç ağrısına, kan kusmaya, kanlı ishal yanında aşırı âdet görme ve bazı, âdet 

hastalığının iyileştirilmesine de çok iyidir. Beyaz biber, ban tohumu (benc bezr) her 

birinden 10 miskal(24 kıratlık bir ağırlık ölçüsü) zaferan, kereviz tohumu, ban, 

Makedonya maydanozu, 4 miskal sünbül, karaağız, yalan tarçın, sütleğen, belesan 

yağı, nezleotu, her birinden 1 miskal kereviz tohumu, banotu, bal ile macun yapılır. 

Altı ay saklandıktan sonra kullanılır 6,78.  
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“Esanasya-ı Kebir”; mide, ciğer hastalıklarında, balgam yanında rahim 

hastalıklarında, barsaklarda olan iltihapta yararlıdır. Öksürüğe de iyi gelir. 

Zaferan, mür, afyon, kunduz hayası, banotu tohumu, kist, yabani kimyon, kara 

haşhaş, hint sünbülü, kunduz hayası, dövülür, bal ile macun yapılır, altı ay saklanır 

kullanılır, son kullanımı üç yıldır 6,78  

“Eyaric-i Levgaziya” (Müshil); bedeni temizler, ishal yapar, ahlat (insan 

vücudundaki dört unsur, kan, salya, safra, dalak) etki eder. İnme, yarım inme, lekva, 

cüzam, baş dönmesi hastalığı (vertigo) sağırlık, vesvese, kadın hastalıkları saçkıran, 

daûl-hayye, iyileşmeyen iltihaplarda kullanılır. Şahm-ı hanzal acı elma, başşalul-

unsul adasoğanı, garikun çayır mantarı, mahmudiye, harbak (çöpleme), uskordiyun 

(su sarımsağı) sabır, yer meşesi, her birinden 3’er dirhem, ferasyun, koyun yavşanı, 

yalan tarçını, karabiber, çavşır, çıyan otu, sekbeni, kunduz hayası, mürr, Makedonya 

maydanozu, loğusa çiçeği, acı pelin, sütleğen, hint sünbülü, hamama, zencefil 2,5 

dirhem alınır. Reçineleri ıslatılıp, toplanıp ele alınır, macun haline getirilir. Altı ay 

saklanır 4 miskal şerbet içirilir. Aftimon, çördük, zübra Davut soğanı, çıyan, kabuli 

helile, sığırdili bitkisi suyu üstühüdüs (lavanta çiçeği) potasyum nitrat (hint 

güherçilesi) ile birlikte verilir. 6 dirhemi faydalıdır 6,78.  

“Ferzece”; ana karnında ölü veya canlı olsun çocuğu düşürür. Mür, uşak 

cavşir(oğlan aşı), kantaron hep beraber dövülür. Sığır ödü ile yoğurup fitil şeklinde 

verilir. Eğer âdet görmez, gebe kalamazsa, kadın âdet görmeye başlar ve gebe 

kalabilir78.  

Şerab; kadınların âdeti erken kesilirse tedavide kullanılır. Armut ağacından 

dokuz tanesini alıp şerab ile dövülür aç karnına kadına verilir78.  

Aynı zamanda bu formülün Erken menopoz durumunda kullanıldığı anlatılmıştır78. 

Şerefeddin Sabuncuoğlu Mücerreb-nâme’de Ferzece ilacının kullanılmasıyla ilgili 

bir vaka da anlatmıştır. Buna göre bir hoca gelip karısının bebeğinin ana karnında 

öldüğünü, üç gün geçtiğini Sabuncuoğlu’na söylemiştir. Sabuncuoğlu kadına Ferzece 

vermiştir. Kadın ertesi gün sabah benzi sarı bir şekilde elinde beze sarılı deniz balığına 

benzer bir nesneyle Sabuncuoğlu’nun yanına gelmiş ve üç parça düşürdüğünü söylemiştir. 

Sabuncuoğlu parçalara baktığında bunun rahim balgamından gelişen “reca hastalığı”na 

bağlı bir durum olduğunu söylemiştir. Reca hastalığının rahimin tamamen balgam ile 
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dolduğunu bebek var gibi hareket hissedilen bir hastalık olduğunu açıklayan Sabuncuoğlu 

kadının tamamen iyileştiğini yazmıştır78.  

 

 

4.2.2.3. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye  

 

Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye adlı eseri hakkında genel 

bilgiler ve içeriğindeki kadın hastalıkları ve doğumla ilgili konular tezimizin bu 

bölümünde ayrıntılı olarak irdelenmiştir. 

 

4.2.2.3.1. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye Genel Bilgiler  

 

Sabuncuoğlu Ebulkasım Zahravi’nin (ölüm 1013) kısa adı At-Tasrif (Kitab’üt-Tasrif 

Liman ‘Acaza’ani’t-Ta’alif) olan eserinin cerrahiye ayrılan 30. bölümü Türkçeye tercüme 

etmiş, kendi tecrübe ve deneyimlerini ekleyerek “Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye” adlı eseri 

yazmıştır. Zahravi de eserini Paulus Aegineta’nın yedi ciltlik eserinin altıncı cildindeki 

cerrahi hastalıkları anlattığı bölümden yararlanarak hazırlamıştır70, Cerrâhiyyetü’l-

Hâniyye’nin kadın hastalıkları ve doğumla ilgili olan bölümlendirilmesi At-Tasrif’e 

benzer.  

Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’nin bilinen üç nüshası vardır 6. Tezimizde Paris Nüshası, 

Fatih Millet Nüshası, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nüshası’nın kadın hastalıkları ve 

doğumla ilgili bölümleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir 6. 

a)Paris Nüshası: Bu nüsha halen Paris’te Bibliotheque National’de Supplement lurc. 

no. 693’de kayıtlıdır. Şerefeddin Sabuncuoğlu tarafından 1465 yılında Amasya’da 

yazılmıştır. Kahverengi ciltli, baş ve son yaprağında II. Bayezid’in (1481-1512) tuğralı 

mühürü vardır. Eser 205 varaktır. Yazı tipi harekeli, okunaklı nesihtir. Sayfalar 17 satır, 

yazı kırmızı çift çerçeve içindedir. Konuların sonunda uygulamaları gösteren tıbbi 

minyatürler ve alet resimleri vardır.  

Birinci kitapta 57 bölüm, 54 tedavi ve ameliyat resmi, 7 alet ve 4 insizyon resmi 

vardır. Birinci kitapta rahim dağlamasıyla ilgili bir bölüm ve bir minyatür resmi vardır.  
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İkinci kitapta 98 konudan sekizi kadın hastalıkları ve doğum ile ilgilidir, 

uygulamaları gösteren 5 tıbbi minyatür vardır. İkinci ve üçüncü kitapta eksik olan konular 

vardır6,70.  

b)Fatih Millet Nüshası: 1468 yılında Amasya’da yazılmış, Fatih Sultan Mehmet’e 

armağan edilmiştir. Kalın Abadi kâğıttan 199 varaktır. Bir bez cilt içindedir. Yazı harekeli, 

okunaklı nesih iledir. Bölüm başları kırmızı mürekkeplidir. Konuların sonunda 

uygulamaları gösteren tıbbi minyatürler vardır. Metinler içinde aletler ve insizyonları 

gösteren resimler vardır. Birinci kitap 57 konu olup eksikler vardır. İkinci kitapta 

eksiklikler vardır, üçüncü kitapta eksiklik yoktur. Fatih Millet Kütüphanesinde Ali Emir’i 

kitapları arasında 79 numarada kayıtlıdır. Ali Emiri tarafından kütüphaneye 

bağışlanmıştır6. 

c)İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nüshası: Kitabın yazım tarihi ve yeri 

belli değildir. Baş tarafı ve ön kapağı yoktur. Arka cilt kapağı meşin miklepli ve salbekli 

şemselidir. 188 varaktır. Sayfalar 12 satır, kırmızı çift çerçeve ile çevrilmiştir. Eserin 

birinci kitabı 25. konudan başlamaktadır. İkinci kitap 97, üçüncü kitap 35 konudur. Besim 

Ömer Akalın’ın (1862-1940) kişisel kütüphanesinden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi Anabilim dalı kütüphanesine (Kayıt No: 35) verilmiştir6. 

Tezimizde Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’nin kadın hastalıkları ve doğumla ilgili 

bölümlerinin incelemesi sonucunda İstanbul Tıp Fakültesi Nüshası diğer nüshalara göre 

daha özensiz bulunmuştur. Cümleler, eser içindeki eksiklikler nedeniyle tam metinden 

ziyade bir özet hissi uyandırmıştır. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’nin İstanbul Tıp Fakültesi 

Nüshası’nın eksik olan bölümleri nedeniyle diğer nüshalarıyla karşılaştırma yeterli 

olmayabilir 6.  

Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye tıp ve bilim tarihçilerine birincil kaynak olacak şekilde 

tam metin olarak tıpkı basımla İlter Uzel tarafından karşılaştırmalı hazırlanmış 1992 

yılında Türk Tarih Kurumu tarafından iki cilt halinde basılmıştır 6. 

Uzel, eserinin birinci cildinde Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye ile Sabuncuoğlu’nun 

kitabını yazarken yararlandığı Zahravi’nin At-Tasrif eserini tablo ile karşılaştırmıştır. 

Tezimizde kullanılan konu başlıklarındaki dil sadeliği Uzel’in tablosuna sadık kalınarak 

belirlenmiştir.  

Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’de bulunan minyatürler, alet resimleri ve müdahale 

şemaları metin içindeki yerlerine uygun bir şekilde Paris Biblioethegue National ve 
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Fatih Millet Nüshalarından karşılaştırmalı verilmiştir. Metinin dili XV. yüzyıl 

Türkçesidir.  

Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye üç kitaptan oluşmuştur. Birinci kitapta, 57 bölüm vardır, 

vücudun baştan ayağa kadar karşılaştığı hastalıklardan ve koterizasyon (dağlama) 

yöntemiyle tedavilerinden bahsedilmektedir6. İkinci kitapta 98 bölüm vardır, çocuklarda 

ve erişkinlerde görülen baştan ayağa kadar tüm vücudu ilgilendiren hastalıklar ve 

cerrahi tedavi yöntemleri anlatılmaktadır. Burada dokuz bölüm kadın hastalıkları ve 

doğumla ilgilidir6. Üçüncü kitap 36 bölüm olup, kırık ve çıkık tedavileriyle ilgili 

konular yer almaktadır6. Sabuncuoğlu kitabına, cerrahi tedavilerde kullanılan ilaç 

bilgilerinin yer aldığı Zahravinin eserinde bulunmayan bir bölüm (39. Bölüm) 

eklemiştir6. Bu bölümde Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye içinde geçen hastalıklarda kullanılan 

merhemler, karışımlar, bitkilerden bahsedilmekte, ilaçların nasıl hazırlanacakları 

kullanılma şekli anlatılmaktadır6. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’de bulunan kadın hastalıkları ve 

doğumla ilgili bölümler Tablo 5’de yer almaktadır.  

 
Tablo 5: Şerefeddin Sabuncuoğlu Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye adlı eserindeki kadın hastalıkları ve 
doğumla ilgili bölümler 
 Bölüm Konu Tıbbi illüstrasyon 
I. Kitap 39. Fasıl Rahim hastalığında dağlama  
II. Kitap 70. Fasıl Hermafroditizm Bir minyatür 

71. Fasıl  Kadınlarda klitoris kesilmesi  
72. Fasıl Vajinası kapalı veya atrezik 

çocukların tedavisi 
Paris nüshasında, bir 
minyatür, bir kesi çizimi 

73. Fasıl Vajinadaki fissür siğil ve kızıl 
sivilcelerin tedavisi, vulva 
kondilomunun (fercde siğil ve 
kızıl sivilce) tedavisi 

Paris nüshasında bir 
minyatür 

74. Fasıl Vajinadaki fibrioid dokunun 
kesilmesi 

Paris ve Millet nüshasında 
bir spekulum aleti  

75. Fasıl Anormal doğum  
76. Fasıl Ölü fetüsün çıkarılmaı 

 
 

77. Fasıl Ana rahminde ölen çocuğun 
çıkarılmasında kullanılan aletler 

Paris nüshasında bir 
minyatür, yedi cerrahi alet 
çizimi, Millet nüshasında 
ise bir minyatür sekiz 
cerrahi alet  

78. Fasıl Plasentayı çıkarmak Paris nüshasında bir 
minyatür, bir cerrahi alet 

III. Kitap 36. Fasıl İlaçlar  
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Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun kadın hastalıkları ve doğumla ilgili hastalıkların 

cerrahi tedavisindeki konuların bölümlendirmesi Paulus Aegineta’nın eserindeki konu 

akışına benzemektedir6,14.  

 

4.2.2.3.2. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’deki Kadın Hastalıkları ve Doğumla İlgili  

Bölümler  

 

I. Kitap 

“Rahim hastalığında dağlama” bölümünde kadının gebe olmadığı halde cinsel 

isteksizliği veya soğukluk, amenoresi, dismenoresi varsa sivri uçlu “mismari” adı verilen 

dağlama aracı ile göbek çevresine dağlama uygulaması yapılmasından bahsedilmiştir. 

Dağlama yapılırken sinirlere zarar vermeyecek şekilde dikkat edilmesi gerektiği 

anlatılmıştır 6. 

II. Kitap 

“Hermafroditizm” bölümünde iki çeşidi erkekte bir çeşidi kadında olmak üzere 

hermafroditizmin üç çeşidi olduğundan bahsedilmiştir. Erkekte olanın birincisi penis ile 

testis arasında vulvaya benzer bir şekilde olduğu; ikincisinin de bu şekle benzediği ama 

içinden su geldiği anlatılmış, kadındaki durumun ise kasıkta bir penis, iki testis görünümü 

olduğu anlatılmıştır. Erkekte su gelen kısmın tedavi edilemediği, diğerlerinin cerrahi ile 

kesilerek tedavi edildiğinden bahsedilmiştir6 (Şekil 6). 

“Kadınları Sünnet Etmek ve Vulvalarında Olan Eti Kesmek” veya kadınlarda klitoris 

kesilmesi bölümünde kadının vulvasında “tılak” adı verilen bir et parçasının olduğu, bunun 

bazen çok büyük olup kötü göründüğünü, bazen penise benzeyip erkek gibi cinsel ilişkiye 

izin verdiği, Arabistan’da bunun kesildiği anlatılmıştır. Fazla etin bir alet ile tutulup, 

çekilip derinden olmayacak şekilde kesildiğinden, hemen yara tedavisi yapılması 

gerektiğinden bahsedilmiştir. Kadında bazen bu etin rahmin içinde olduğu ve “canavar 

kuyruğu” gibi dışarı doğru sarktığı “maraz-ı zeneb” adını alan bu durumun tedavisinde de 

cerrahi işlem uygulandığı anlatılmıştır 6.  

“Vulvası Bitişik Doğan Kızların Tedavisi” veya vajinası kapalı veya atrezik kızların 

tedavisi bölümünde eski saray hekimlerinin “reteka” adını verdikleri bu durumun kötü bir 

hastalık olduğu; bazı kadınlarda vulvası bitişik olup açıklığın hiç olmadığı veya çok dar 

olduğu anlatılmıştır. Doğuştan veya sonradan bir hastalık nedeniyle oluşabilen bu 
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durumun, artık bir et, ince veya kalın olabildiği, rahmin içinde, iki tarafında üstünde veya 

altında olabildiği anlatılmış; bulunduğu yere göre kadının âdet görmesine, cinsel ilişki 

kurmasına, gebe kalmasına veya doğurmasına engel olduğundan bahsedilmiştir. Cerrahi 

tedavinin darlık veya kapalılığın bulunduğu yere ve şekline göre değiştiği belirtilmiştir. 

Eğer vulva girişinde görünecek yerde ince bir lif gibi ise kadının sırt üstü yatırılıp, 

ayaklarının yukarı doğru kaldırılıp, bacaklarının açılacağı ebenin başparmaklarına bez 

sardıktan sonra vulva iki yana açılıp cerrahi olarak yarılacağı, tekrarlamaması için bir yün 

parçası zeytinyağı içine koyulduktan sonra yerleştirileceği, hastanın bunu her gün yapması 

gerektiği anlatılmıştır. Eğer engel çok belirgin ise bir ince neşter ile mersin yaprağına 

benzer şekilde kesilmesi gerektiği anlatılmış, çizimle gösterilmiştir 6 (Şekil 7).  

Eğer vulva et ile kapalı ise, bir çengel ile tutulduktan sonra kesildiği, kan 

durdurucu ilaçlar kullanılacağı, tekrar oluşmaması için kalaydan bir borunun vulvası 

içine yerleştirileceği, yaranın iyileşmesi için keten bezinden fitil yapılıp yara bitirici 

merhem uygulanacağı anlatılmıştır. Eğer kanser olursa dokunulmaması gerektiğinden 

bahsedilmiştir. Kadının pozisyonunu ve yapılan uygulamayı gösteren bir tıbbi minyatür 

eklenmiştir6 (Şekil 8).  

“Fercdeki Hemoroidler ve Siğiller ve Kızıl Sivilcelerin Tedavisi” başlıklı vajinadaki 

(ya da vulvadaki) hemoroid, siğil ve kızıl sivilcelerin tedavisinin ve vulva kondilomunun 

ele alındığı bölümde dış genital organlarda görünmeyen ve palpe edilemeyen yerde 

hemoroid, siğil oluştuğunda cerrahi tedavi edilmemesi gerektiğinden bahsedilmiştir. 

Hastalığın görünür yerde olduğundaki tedavi şekilleri de anlatılmıştır. Kadın soğuk bir 

yerde tutulduktan sonra siğilin bir kerpeten veya bir bezle tutulup kesildiği, kan durdurucu 

ilaçların verilmesi gerektiği, kadının ayaklarının duvara dayandırılıp bekletildiği, kan 

durmadığında sumak, nar kabuğu, meşe ağacını kaynatıp içine oturtulduğu, yakı yapıldığı, 

kuru şişe çekildiği, merhemlerle yaranın pansuman edildiği anlatılmıştır. Kekik başına 

benzer şekilde siğil olduğunda çengel ile çekip kesildiğinden, merhemler kullanıldığından 

bahsedilmiştir. Paris nüshasında uygulamayı ve kadının pozisyonunu gösteren bir minyatür 

vardır6 (Şekil 9).  

“Vulvada Ortaya Çıkan Çıbanın Yarılması ve Tedavisi” başlıklı vajinadaki fibroid 

dokunun kesilmesini anlatan bölümde bazı rahimlerde kanser, taş gibi sert tümör, leke, 

çıban, yara, nevaşir, hemoroid memesi, şukak (bir çeşit hayvan hastalığı), siğil veya koyu 

renkli tümörler olabildiği belirtilmiştir. Koyu renkli tümörlerden ve tedavilerinden geniş 
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bir şekilde bahsedilmiştir. Bir tümörün tedavi edilebilmesi için onun çok iyi görülebilmesi 

gerektiği belirtilmiş, kadında eşlik eden belirtilere göre tedavi edildiği açıklanmıştır. 

Kadında, sayıklama, ağrı ve şişlik üzerinde kırmızılık olduğunda cerrahi tedavi 

uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir. Şişliğin pişmesi için üzerine münzic (bir tür 

karışım) konulduktan sonra kadının bir çatal üzerine oturtulması gerektiği kadının 

bacakları açılması, bir ebenin kadının sağ tarafına oturtulur. Uygulama sırasında levleb 

veya mifta-ul ferc (spekulum) kullanılması gerektiği anlatılmıştır. Paris ve Millet 

nüshasında tıbbi alet çizimleri vardır6 (Şekil 11). 

Bu aletin rahmin boyuna erişene kadar vulvasına yerleştirildiği, uzun olduğunda 

vulvanın iki yanına bez konulduğu, burgusunun rahmin boynu görülüp çıban ortaya çıkana 

kadar burulduğu tarif edilmiş; çıbanın parmak ile kontrol edildiği, yumuşak olduğunda 

ince bir bisturi ile delinip iltihabın boşaltıldığı, gül veya zeytinyağına batırılmış yumuşak 

bir fitil ucu dışarıda kalacak şekilde yerleştirildiği, kadının kasığı üzerine ebegümeci 

konulduğu merhemler ile pansuman edileceği anlatılmıştır. Fitil her değiştirildiğinde 

kadının loğusa çiçeği, boyan dibinin kaynatıldığı suda yıkandığı iyileşene kadar 

tekrarlaması gerektiği anlatılmıştır 6.  

“Çocuklar Doğaya Aykırı Doğarsa ve Tedavisi” başlıklı anormal doğum ve 

tedavisinden bahsedilen bölümün özellikle ebeler için gerekli olduğu belirtilmiştir. 

Kadınların ıkınıp nefesini sık alıp verdiğinde, çocuğun başı önde geldiğinde kolay ve erken 

doğurduğu anlatılmıştır. Çocuk başı önde ve plasentası doğsun diye kadının karnı aşağı 

doğru doğum alametleri görüldüğünde sıkıldığı anlatılmıştır. Bu açıklananlardan farklı 

olan doğumlar anormal doğum olarak tanımlanmıştır. Bazen, iki ayak, bir el bir ayak, iki el 

veya bebek bükülmüş olarak önden gelmesinin bilinmesinin ebenin hata yapmaması için 

gerekli olduğu belirtilmiştir 6.  

Çocuk başı önde geldiği halde kadının benzi solgun ve ağrısının çok olduğunda 

kadının kürsü üzerine oturtulduğu, ayaklarını sıcak hulbe içine konulduğu, yağlandığı, 

ebenin eline ince uçlu bir bisturi alıp veya tırnağı ile kadının plasentasını yırttığı suyunu 

akıttığı, kadının karnını aşağı doğru sıktığı bu sayede çocuğun doğumuna yardım ettiği 

anlatılmıştır.  

Eğer çocuk dışarı çıkmazsa şire-rugan yağı ile hulbeli (ağaç kabuğu) su ısıtılıp 

kadına şırınga edildiği, nefesini tutması ve kadının ıkınmasının istendiği, ağzı kapatılıp 

hapşırtıldığı bu sayede çocuğun doğmasına yardım edildiği anlatılmıştır6.  
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Çocuk iki eli önde geldiğinde yavaşça ebe tarafından içeri itildiği, çocuk normal 

doğum şeklini alana kadar döndürüldüğü, çocuk içeri girmediğinde çocuk normal doğum 

şeklini alana kadar, kadının kürsü üzerine yatırıldığı, bacaklarının havaya kaldırıldığı, 

kürsünün yukarı kaldırılıp bırakıldığı anlatılmıştır. Kadının düşmemesine dikkat edilmesi 

konusunda uyarı yapılmıştır 6.  

Çocuğun iki ayağı önde geldiğinde kadının iki ayağının yukarı kaldırıldığı; çocuk 

normal şeklini alana kadar yavaş yavaş çevrilmesi gerektiği anlatılmıştır. İki ayak ve iki 

uyluk önde geldiğinde kadının hapşırtılması ve ıkınması ile çocuğun sağlam doğduğu 

belirtilmiştir6. Bu şekilde çocuk doğmadığında bitkilerden bir karışım hazırlandığı, kadının 

vulvası ve karnına sürüldüğü, kadına oturma banyosu yaptırıldığı, siyaf-ı mür yapıldığı, 

rahmine fitil yerleştirildiği, kürsü üzerine oturtulduktan sonra ağzı ve burnu kapalı 

hapşırtıldığı, hapşırdığında karnının aşağı doğru sıkıldığı ve çocuğun bu yardımlarla 

doğduğu anlatılmıştır 6.  

Çocuk iki eli iki dizi önde geldiğinde yavaş yavaş içeri sokulduğu, kadının sırt üstü 

bir tahta üzerine yattığı, ayaklarını aşağı sarkıtıp kollarını göğsüne kavuşturduktan sonra 

kadının karnının aşağı doğru sıkıldığı, çocuğun doğduğu anlatılmıştır6. Çocuk bu yardımla 

doğmadıysa kadının iki ayağından tutup şiddetli bir şekilde çalkalandığı, kadının karnı 

çocuk yukarı çıksın diye sıkıldığı, ebenin çocuk normal şeklini alana kadar çocuğu 

çevirmeye çalıştığı tarif edilmiş, kadının kürsü üzerine tekrar oturtulduğu ve ıkınmasının 

istendiği bu şekilde doğumun gerçekleştiği anlatılmıştır 6. 

Çocuk bir eli önde geldiğinde, kadının kuvveti varsa yürütüldüğü, yoksa kürsü 

üzerine yatırıldıktan sonra kuvvetlice sarsıldığı, tarif edilen suları kullandıkları 

anlatılmıştır6. Doğum sancısı başladığında çocuğun eli içeri itildiği, kadının hapşırtıldığı, 

ıkındığı ve çocuğun doğduğu anlatılmıştır 6.  

Çocuk baş önde iki eli yanda ve kafası annesinin arkasına doğru geldiğinde ebenin 

çocuğun elini tutup yavaş yavaş çocuğu normal pozisyona döndürdüğü, tarif edilen suyun 

hastanın vulvası içine verildiği ve dışına sürüldüğü anlatılmış, kadın kürsü üzerinde sağ 

yanına yaslanarak oturtulduktan sonra ıkınmasının ve hapşırmasının istendiği ve bu 

yardımla çocuğun doğduğu anlatılmıştır 6.  

Çocuk yan ve plasenta ile doğduğunda plasentanın suyu akıldığı, çocuğun başına 

göbek kordonu dolanmışsa, göbek kordonunun kesildiği, çocuk ebe tarafından normal 

şekline getirildikten sonra doğurtulduğu anlatılmıştır 6. 
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İkiz veya daha fazla çocuk olduğunda canlı doğdukları, nadir olsa da doğduktan 

sonra ölmediklerine dikkat çekilmiştir. Birden fazla sayıda çocuk olduğunda tek plasenta 

olduğu tek göbek kordonu bulunduğu, farklı pozisyonlarda doğduklarında aynı kuralları 

sırasıyla uygulandığı anlatılmıştır. Kadınların gebeliklerinde çok sayıda çocuk olduğunda 

düşükle sonuçlanabildiği anlatılmış, Zahravi’nin örneği verilmiştir 6.  

“Anası karnında ölen çocuğun tedavisi” bölümünde ölü fetüsün anne karnından 

çıkarılmasından bahsedilmiştir. Çocuk tedavi ile doğmadığında, kadının dikkatlice 

muayene edildiği, eğer sağlığı müsaitse cerrahi tedavi ile çocuğun çıkarıldığı anlatılmıştır. 

Kadının taht üzerinde başı aşağıda olacak şekilde yatırıldıktan sonra bacaklarının yukarı 

kaldırıldığı, çocuk dışarı çekilirken debelenmesin diye kadının göğsünden bastırıldığı 

anlatılmış, ebe elini hastanın rahmine soktuktan sonra bebeği bulduğundan bahsedilmiştir. 

Ebenin çocuğu bulduktan sonra bebeği dışarı çekebilmek için çengellerden yararlandığı, 

bebeğin pozisyonuna göre çengelleri yerleştirdiği, yavaş yavaş oynatarak çocuk ilerledikçe 

çengelin yerini değiştirdiği çocuğu çıkardığı anlatılmıştır. Çocuğun önden geldiği 

pozisyona göre çengellerin uygun yere yerleştirildiğinden, çocuk çengelle dışarı 

çıkarılmadığında ince uçlu bisturi, daha kalın uçlu bisturi ile doğrandığı, baş, toraks veya 

karının boşaltıldığı, kerpetenle tek tek kemiklerin dışarı çıkarıldığı anlatılmıştır. Kadının 

rahim ağzı kapalı olduğunda ilaçlı tedavi yapıldığı, oturma banyosu uygulandığı 

anlatılmış, çocuk çıkarıldıktan sonra arkada hiçbir parça kalmaması için dikkat edilmesi 

gerektiği belirtilmiştir. Canlı çocuğu çıkarmak için tüm uygulamaların denemesi gerektiği 

çocuk öldüğünde çocuğun çıkarılması için doğranabildiği anlatılmış, anne karnında ölen 

bebekten sonra kadının iltihabi durumu ve sağlığına kavuşmasıyla ilgili Zahravi’nin 

örneğinden bahsedilmiştir 6.  

“Anne Karnında Ölen Çocuğu Çıkarmak İçin Kullanılan Aletlerin Şekilleri” başlıklı 

bölümde öğrencilerin faydalanması için ölen bebeğin çıkarılmasında kullanılan aletler tarif 

edilmiş ve şekilleri çizilmiştir6. Paris ve Millet nüshalarına spekulum aletinin nasıl 

kullanıldığını gösteren bir minyatür bulunmaktadır6 (Şekil 10). Tıbbi uygulamalarda 

kullanılan aletlerin değişik boyutlarda olmasının cerrahi işlemleri kolaylaştırdığı 

anlatılmıştır. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’de bu bölümde çizimleri bulunmaktadır tezimizin 5. 

bölümünde karşılaştırmalı şekilde anlatılacaktır6 (Şekil 11) .  

 “Oğlan Eşi Çıkarmanın Tedavisi” başlıklı bölümde plesanta retansiyonunda yapılan 

uygulamalar anlatılmıştır. Çocuğun anne karnından çıkmasından sonra plasenta 
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çıkmadığında rahmin ağzı açıksa kadının burnu ve ağzını kapattıktan sonra kadını 

hapşırtacak ilaçların verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Aynı ilaçların hastalığa bağlı olarak 

âdet kanaması olmadığında da kullanıldığı eklenmiştir. 

Kadının rahminin ağzı kapalı plasenta çıkmamışsa bir çömlek içine rahmin ağzını 

açıcı ilaçların konulduğu, çömleğin ağzına kapak konulduktan sonra kaynatıldığı 

belirtilmiş, bir kamış parçasının bir ucu kapağın deliğine diğer ucu kadının vulvasına 

yerleştirildikten sonra ilacın etkisinin göstermesini sağlamak amacıyla bir süre beklenildiği 

anlatılmıştır. Kadını hapşırtacak ilaçlar verildiği kadının bu uygulamalarla sıkıntıdan 

kurtulduğu anlatılmıştır. Paris ve Millet nüshalarında “mibhar” adını alan kamışlı çömleğin 

şekli ve nasıl kullanılacağı çizilmiştir6(Şekil 12). 

III. Kitap 

Sabuncuoğlu’nun kadın hastalıkları ve doğumla ilgili cerrahi tedaviden sonra 

kullandığı ilaçlar şunlardır: 

Sabuncuoğlu tarafından tüm cerrahi tedavilerinde kullanılan ilaçlar kadın 

hastalıkları ve doğumla ilgili müdahalelerde de kullanılmıştır6,70. Cerrâhiyyetü’l-

Hâniyye üçüncü kitap 36. bölümde ayrıntılı olarak tarif edilmiştir 

Ak Merhem: Sıcak cerahatları soğutur ve et oluşturur 

Maselikon Merhemi: Sinirli organların cerahatlerine yararlıdır,  

Zencefre Merhemi: Kanser hanazir (kötü şişlik) gibi yoğun şişleri olgunlaştırır 

Sirke Merhemi: Sivilce, sıcak cerahatleri iyileştirir 

Jengar Merhemi: kronik iltihap ve akıntıyı durdurur, cerrahi etmizliği sağlar 

Merhem-i Nura: Ateş yanığı, sıcak cerahata iyi gelir 

Deyahilun Merhemi: Organlarda oluşan aşırı şiş hanazir ve sil’a (ur) 

Merhem-i Havariyyun (Merhem-i Rusul veya Pesliha): Aşırı şiş, hanazir, vebaya 

kansere iyi gelir 

Kızıl Merhem (Merhem-i Kümi): Tüm iltihaplarda yararlıdır 

Kurşun Merhemi (Merhemü’r Raşaş): Akıntı kurutur 

Merhem-i Sabır: Tüm cerahatleri bitirir 

Merhem-i Ruba-i: Cerahat ilaçlarındandır 

Merhem-i Hirun: Cerahatlerin kabuğunu kopartır 

Merhem-i Mısri: İltihap veya cerrahi işlemlerde ağrıyı azaltır 

Deva-i Mısri: Cerahat ağrısını alır 
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Zamad: Cerahat ağrısını dindirir 

Zamad: Şişleri alır 

Sıfat-ı Lazuk: Damar kesildiğinde kullanılır  

Eski cerahatleri iyileştiren zerür: Cerrahi işlemler sırasında ağrıya dayanamayan 

kişilere Luffah’ın özü konularak ağızdan verilen ilaç 

Koyrutı (Mumrugan)  

Abzen: Oturma banyosu için kullanılır 

Bevasırı (hemoroid) Kesen Zerur (gözotu): 

Kâbız Şarab: Ferzece de denilir. Anne karnında ölü veya canlı fetüsü düşürmeye 

yarar. 

Frengi Zêruru: Nasırlı iltihaplarda kullanılır 

Zamad: Cerahattan sonra siniri yumuşatır 

Deva’ı-Müceffif (Kurutucu ilaç): Yaraları kurutur70. 



 75

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 8: Vulvası bitişik doğan kızlara tıbbi uygulama6 

Şekil 6: Hermafroditizm tedavisinde tıbbi uygulama6 
 

Şekil 7: Mersin Yaprağı: Cerrahi Kesi Çeşidi 6 
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Şekil 9: Vulvada basur siğil ve kızıl sivilce tedavisi6 
 

Şekil 10: Spekulum uygulanması6 
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Şekil 11: Kadın hastalıkları ve doğumla ilgili aletler6 

Şekil 12: Tütsüleme aletinin uygulanması6 
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5. KLASİK TIBBIN KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM 

BİLGİLERİ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME 
 

 

Klasik tıp paradigmasını sona erdiren XIX. yüzyıldaki bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler sayesinde kadın hastalıkları ve doğum tıbbın genel tıptan ayrı bir dalı haline 

gelmiştir81,82. Genel olarak kadın hastalıkları ve doğumla ilgili konularda, hasta hekim 

ilişkisi batı kültürünün etkisi altında ilerlemiştir85. Birçok uygulamada hastanın 

durumuyla ilgili hekimlik rolü, hekimin kadına ait düşüncesine göre şekillenmektedir59. 

Klasik tıp literatüründe hastalıkların tanımı, nasıl tedavi edileceği erkek hekimler 

tarafından belirlenmiş, tıbbi uygulamaların ise kadınlar tarafından yapılması tercih 

edilmiştir59.  

Klasik tıp literatüründe kadın hastalıkları ve doğum iki ayrı bölüm olarak 

belirlenmiştir. Kadın hastalıkları kadınların üreme organlarının yapısına ve işlevine ait 

bozukluklara, doğum hekimliği ise üreme sürecine odaklanmıştır. 

Klasik tıp eserlerinde kadın genital organları zamanın anatomi ve fizyoloji 

bilgilerine göre şekillendirilmiş, kadın hastalıkları tanıları koşullara göre belirlenmiş, 

üremeyle ilgili konular ve tıbbi müdahaleler anlatılmıştır. Vücut parçaları için kadına 

özel terminoloji kullanılmış, fizyolojik fonksiyonlarından ancak terapötik sürecin 

gerektiği ölçüde söz edilmiştir. 

Klasik tıp literatüründe kadın hastalıkları ve doğumla ilgili olarak, âdet 

düzensizlikleri, rahim hastalıkları, genital apseler, fissürler, kanser, kısırlık gibi kadın 

hastalıklarından, doğum süreci, loğusalık, zor doğum nedenleri, bebeğin öldükten sonra 

anne karnından çıkarılması, doğum kontrol yöntemleri ve provoke düşükten söz 

edilmiştir83,84. Soranus tüm klasik metinler arasında diğer Antik Çağ hekimlerine 

nazaran daha ayrıntılı bir şekilde kadın anatomisi, fizyolojik yapısı ve hastalıkları 

üzerinde durmuştur.  

Tıbbi eserlerdeki var olan bilginin, dönemin şartları göz önünde tutulup, sadece 

çok güçlü bir gözlem, fizik muayeneden yararlanarak oluşturulduğunun unutulmaması 

gerekir. Tezimizin bu bölümünde kadın hastalıkları ve doğumla ilgili konular 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Alt bölümlerin belirlenmesinde Soranus’un 

eseri esas alınmıştır. Ancak konuların sıralaması tarafımızdan yapılmıştır. 
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5.1. Antik Çağ’dan Günümüze Kadın ve Sağlık 

 

Klasik tıp paradigması içinde kadınla ilgili düşünceler kadına yönelik sağlık 

anlayışının ve kadın hastalıkları ve doğumla ilgili literatürün şekillenmesini 

sağlamıştır59. Tezimizin bu bölümünde kadınlara genel bakış, tıbbi literatürün özellikleri 

ve içerikleri hakkında bilgi verilmiştir.  

 

 

5.1.1. Kadınlara Dair Genel Bakış Açısının ve Tıbbi Literatürün Özellikleri 

 

Antik Çağ’da düşünürler tarafından doğanın kadına gebe kalma ve erkeğe çocuk 

verme sorumluluğunu yüklemiş olduğuna, bu görevi ancak erkekten farklı özelliklerle 

gerçekleştirebildiğine inanılmıştır5,52. Kadın hastalıklarının tanı ve tedavisinde kadının 

verdiği anamnezin önemi çok büyük olmuş, bu bağlamda hekim hasta ilişkisinin tedavi 

boyutu da kadının anlattıkları tarafından belirlenmiştir52,86. Tıbbi etkinlik, kadının içinde 

yaşadığı toplumun yargıları, hastalığı hakkındaki bilgisizliği nedeniyle sıkıntılarının 

çözümü konusunda kimi zaman çaresiz kalabilmiştir5,49,52,59,86. Toplumsal konumunun 

sorununu ifade etmeyi ve muayene olmayı sınırlayan etkisi, kadının nisai hastalıklar ve 

doğum bağlamlarında tıbbi destek almasının önünde önemli bir engel teşkil etmiştir 5,49.  

Soranus’un eserinde, kadının âdet kanaması, doğum ve laktasyon gibi normal olan 

özellikler ile zor doğum, amenore, kısırlık gibi doğaya ters olan anormal özelliklere 

sahip olduğundan bahsedilmiştir5.  

Antik Çağ hekimlerinden bazıları kadına ait özel bir durumun ve hastalıkların 

olmadığını, sadece kadının sahip olduğu, âdet, doğum ve laktasyon gibi özelliklerin 

rahimin bir fonksiyonu olduğunu düşünmüşlerdir5,49,85. Uterusun vücudun diğer 

organlarıyla aynı doku özelliklerine sahip olduğunu, hastalıklarının nedenlerinin diğer 

organlarınkine benzediğini, tedavilerinin aynı şekilde olduğunu belirtmişlerdir5,49. Bu 

bağlamda kadının hastalıkları erkeklerinkinden farklı değerlendirilmemiş, kasılma veya 

akıntıdan dolayı oluştuğu, akut ya da kronik olabildiği, mevsim farklılıklarının 

hastalığın derecesini etkilediği, hastanın güçsüz düşmesinin daha fazla zarara maruz 

kalmasına yol açtığı anlatılmıştır5,14,39,50,81,83. Sadece kadına ait özel durumlar, 
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belirtilerdeki farklılıklar üzerinden anlaşılmış, genel olarak tedavi erkeklerin 

hastalıklarıyla aynı anlayışa göre düzenlenmiştir5,81,85,86. 

 

 

5.1.2. Anatomi  

 

Klasik tıbbın anatomi, özellikle kadın üreme sistemi anatomisi hakkındaki 

bilgilerini içeren bu bölümün başında, terminoloji hakkında kısa bir saptama yapmak 

uygun olacaktır. 

 

 

5.1.2.1. Antik Anatomik Terimler 

 

Klasik tıp literatüründe kullanılan bazı sözcükler günümüzde kullanılanlarla 

aynıdır. Ancak aynı sözcük kullanılmış olsa dahi aynı anlamı ifade etmeden kullanılmış 

olabilmektedir. Günümüz eserleri ve Antik tıp eserleri karşılaştırmalı incelendiğinde 

anlam farklılıkları göze çarpmaktadır ve kastedilen anatomik bölge 

anlaşılmayabilmektedir87,88,89.  

Oribasius yazdıklarını Soranus’dan almıştır. Cornelius Celcus (M.Ö. 27-50) kısaca 

uterusu tarif etmiştir. Uterusu vulva olarak, vajinayı kanal olarak yazmıştır. Kızlarda 

küçük olduğunu erişkin kadınlarda büyük olduğunu belirtmiştir. Soranus kadın genital 

organlarının henüz bilinmeyen ayrıntılarının ancak diseksiyon ile öğrenilebileceğini 

fakat öğrenmek için diseksiyonun gereksizliğini belirtmiştir5. Soranus’un diseksiyon 

yapıp yapmadığı bilinmemektedir. Uterus (dölyatağı) sinonimlerini “metra”, “hystera” 

ve “delphys” olarak da adlandırmıştır5,49. Soranus uterusu kupaya veya ters çevrilmiş bir 

vazoya benzetmiştir5,36,41. İlk görünen parça ağız olup, tarif edilen uterus şimdikinden 

daha farklı bölümleri içermektedir. Soranus ardından gelen Antik Çağ hekimleri 

Soranus’un tariflerini tekrarlamıştır5,17,14. Vulva kelimesi Latinceden kaynaklanmış, 

kaplama, paketleme anlamındadır. Rufus pubis kılını, vulva ve klitorisi 

tanımlamıştır17,41. 
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Uterus Antik Çağ hekimleri tarafından “arvum”, “fovea”, “matriks”, “uterus”, 

“cavum”, “rahim” olarak, vajina terimi “vajina”, “concha” (yarım kubbe) olarak, vulva 

terimi ise “sulcus”, “navis/saltus”, “porcus”, “pubes” olarak yazılmıştır5,17,41.  

Kaynaklarda geçen tariflerin zamanın koşulları göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmesiyle günümüzdekiyle aynı anlamı vermeyebileceği, orijinal metni 

çeviren kişilerin bu ayrıntıya dikkat etseler bile aynı anlamı yakalayamayabilecekleri 

düşünülmektedir89,90. 

 

 

5.1.2.2. Klasik Tıp Anatomisi 

 

Anatomiyle ilgili bilgilerin elde edilmesi Antik dönemde hayvanlara benzerlik 

sayesinde veya zarar görmüş insanlar üzerindeki sınırlı çalışmalarla 

gerçekleşmiştir2,17,91. İnsana ait yapılar, Mısır, İskenderiye ve Yunan Tıbbında farklı 

biçimlerde şekillendirilmiştir. İskenderiye’deki kısa bir süre hariç insan kadavrası 

üzerinde çalışılmamıştır24. Rönesans’la başlayan anatomik çalışmalar sayesinde 

vücudun şematik olarak gösterilmesi, organların yerleşimi, ideal insan vücudu hakkında 

bilgilerin artışı XVII. ve XVIII. yüzyılda gerçekleşmiş, ancak vücudun mikroskobik 

analizine kadar yapıların fizyolojik, fonksiyonel farklılığı ortaya çıkmamıştır17,49,81. 

Klasik tıp dönemindeki incelemeler sadece “inspeksiyon”a ve “hastalığın 

gidişatını gözleme”ye dayalı olarak yapıldığı için kadın genital organları hakkında 

diseksiyon veya viviseksiyondan önceki dönemde vajinal tuşenin izin verdiği oranda 

anatomi bilgisi mevcut olmuştur49,24,55,81. 

Cinsiyet kavramının tam anlamıyla oturmuş bulunmadığı klasik çağda, kadın ve 

erkeğin iki farklı kategoriden varlıklar gibi değerlendirildiği görülmüş, hatta bu konu tıp 

yazarları arasında ihtilafa neden olmuştur62.  

Klasik tıp dönemi hekimleri kadınların genital organları ve vücut sıcaklıklarının 

farklılığına inanmışlardır. Kadınların erkeklerden daha soğuk olduğunu 

düşünmüşlerdir41,62. Vajinal tuşe ve gözlem sayesinde dış genital organ ağzı, dölün 

girmesine veya doğuma izin veren döl yolu (vajina) tarif edilmiş, devamında tuşenin 

izin verdiği ölçüde kadının gebe kalmadan önce ve sonrasında uterus ağzı, ayrıca uterus 

ağzının açıklığı, sertliği veya yumuşaklığı, vajinanın kasının düzgünlüğü, yumuşaklığı 
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hakkında bilgi sahibi olunmuştur88. Bu bilgiler her kadında muayeneyi yapan kişinin 

tecrübesine ve kuramsal alt yapısına göre farklılık göstermiştir49,88. Gebeliğin varlığı bu 

muayene ve gözlemler sayesinde tespit edildiği için muhtemelen birçok yanlış teşhise 

neden olmuştur.  

Spekulum kullanılması ve hayvan veya insandaki diseksiyon çalışmaları sayesinde 

bilgi artışı dikkati çekmektedir5,41,88. 

Antik Çağ hekimleri tarafından uterusun görevi meniyi kabul eden, koruyan bir 

kap, embriyo gelişimini sağlayan bir yapı olarak kabul edilmiştir5.  

Aristoteles hayvanlar üzerinde yaptığı çalışmalarla karşılaştırmalı anatomi 

alanında bilgileri artırmış, taksonominin kurucusu olmuştur55,62. Aristoteles çeşitli 

hayvanlarda uterusu tarif etmiştir17,62. Ancak o, insan uterusunun yedi hücreden 

yapıldığını, üçünün solda, üçünün sağda bir tane tepe bölgesinde olduğunu belirtmiştir. 

Bu düşünce etkisini XIV. yüzyıla kadar sürdürmüştür. Embriyo üzerinde ilk çalışmaları 

köpek, balık, tavuklar üzerinde Aristoteles yapmıştır17,62. İnsanlar üzerinde, prolapsus 

olan uteruslarda çalışmıştır. Uterusun dolaştığını ve güzel kokulardan etkilendiğini, 

tersine pis kokulardan kaçtığını anlatmıştır17. 

Erasistratus, anatomi alanında çalışmış, fallop tüpleri ve yumurtalıkları keşfetmiş, 

erkek testisleri ile karşılaştırmıştır24.  

Herophilus ilk kadavra çalışmasını yapmış, doğum ve anatomik detayları içeren 

bir kitap yazmış ama sonra bu kitap kaybolmuştur. Kadın testisi adını verdiği 

yumurtalıkları tarif etmiştir. Kartilaj doku ve kastan yapılmış serviksi mürekkep 

balığına benzetmiş, uterusu, ovadictusu ve overleri tarif etmiştir24.  

Galenos, Herophilus’un doğum ve kadın anatomisi ile ilgili kaybolan yazılarını 

kopyalamıştır27. Galenos, erken gebelik sırasında serviksin yumuşadığını, uterusun yer 

değişikliklerini, over ve uterin tüplerin var olduğunu belirtmiştir. Kadın ve erkek üreme 

organları arasında analoji kurmuştur, vajina ve labianın erkek sünnet derisine uterusun 

skrotuma benzediğini ileri sürmüştür49.  Galenos uterusun iki kaviteden oluştuğunu 

belirtmiştir. Sağ kavitenin kanlanmasının aorta ve vena kavadan olduğuna ve erkek 

fetüsün yerleşimine uygun olduğuna, sol kavitenin ise damarlarını böbrek venlerinden 

aldığına ve kız fetüsün yerleşimine uygun olduğuna inanmıştır49.  

Hekim olmayan Celsus uterusu, vulvayı ve vajina kanalını tarif etmiştir5.  
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Soranus’a göre uterusun boyutu fizyolojik duruma göre değişmektedir, çocuklarda 

mesaneden daha küçüktür (bütünüyle mesane altında yerleşmiştir), pubertenin ilk 

zamanlarında mesaneye eşittir5. Gebelikte gözle belirlenebilecek kadar büyüktür. 

Uterusun büyüklüğü periton ve karnı aşırı gerginleştirir, içinde membranlar, sıvı ile 

birlikte fetüs bulunmaktadır. Doğumdan sonra uterus kontrakte olmaktadır. Uterusun 

doğumdan sonraki boyutu gebelikten öncekinden büyük olup mesanenin altında daha 

geniş yer kaplamaktadır5. Uterus üzerindeki membranlarla mesane, rektum, sakrum ve 

kalçanın lateral ve posterioruna bağlantılıdır5. Bu membranlar inflamasyon tarafından 

kontrakte olurlarsa uterus aşağıya doğru yer değiştirir, zayıflamış ve gevşemiş olursa 

uterus prolapsus olur5.  

Soranus’a göre uterus bir hayvan değildir (Antik Çağ hekimleri uterusun bir 

hayvan gibi karın içinde gezindiğini söylemişlerdir), soğutucu ajanlarla kontrakte olan 

uterus gevşetici ajanlarla gevşer, dokununca bir hayvanın dokusuna benzer. Uterus 

hayvanlardaki gibi eğimli değildir, bir kupaya benzer5,88. Fundusta geniş ve yuvarlak bir 

şekilde sonlanır, orantılı bir şekilde dar orifis içine çizilir. Uterusun en dış parçası orifis 

olarak isimlendirilir; yakın parça boyun, onu izleyen parça isthmus, bu parçaların 

hepsine birden tüp denir. Verilen bu bilgilerin yanında Soranus eserinde bilinen ilk tıbbi 

çizimleri yapan kişidir hem uterusun şeklini hem de uterus içinde fetüsün nasıl 

yerleştiğine dair çizim yapmıştır ancak orijinal kitabı kaybolmuştur5,17,60(Şekil 13,14).  

Uterus ağzı ilişki sırasında semen (meni) kabulü, âdet sırasında kanın atılması ve 

doğum sırasında erişkin bir insanın elinin geçişine izin verecek kadar büyük, normal 

zamanda ise küçük olacak şekilde çok çeşitli boyutlarda olabilmektedir. Kadının bakire 

veya doğurmuş olmasına göre yumuşak, kallöz yapıda olabildiği açıklanmıştır5.  

Tüm uterus sinire benzer bir yapıyı andırır, yapının içinde ven, arter ve kaslar 

vardır. Sinirler orjinini spinal kordun membranından, arterler spinal kordonun yanında 

uzanan kalın arterden ve venler vena kavadan almaktadır. Soranus overleri “didymi” 

olarak isimlendirmiştir. Antik Çağ hekim ve düşünürleri kadın tohumlarının üreme 

üzerinde rolü olmadığını belirtmiştir5,17,62.  

Soranus’a göre uterus yapıları farklı olan iki tabakadan oluşmuştur. Dış tabaka 

fibröz, sıkı, beyaz ve düz, iç tabaka ise daha etli, kırmızı, damarlıdır17. Fundus 

bölgesinde damarların dikkate değer derecede fazla olduğunu belirten Soranus, adet 
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kanamasının bu bölgeden oluştuğunu anlatmıştır5. Membranlarla ve sinirlerle bağlantıda 

olan uterusun iç tabakası eversiyon göstererek prolobe olabilmektedir5.  

Kadın doğurmamışsa genellikle uterusun fundus bölgesi kırışık, kıvrılmış bir kaba 

benzer. Kadın doğurmuşsa uterus gergin ve yuvarlak olmuştur. Uterusun yaşamın 

vazgeçilmez bir organı olmadığı Soranus, Themission, Galenos tarafından belirtilmiş ve 

hayvan deneylerinde Galenos tarafından gösterilmiştir5,17,41. 

Vajina kadın kanalı olarak adlandırılır. Vajinanın iç parçası uterus boynu etrafında 

gelişir, erkeklerin glans etrafındaki sünnet derisine benzer, boyu yaş ile değişir. İlişki 

kurulmasını sağlar. Fakat bazı kadınlarda uterus boynu doğal olarak çıkıntı yapar, 

bazıları ise aşırı derecede küçüktür. Çoğu kadında vajinanın boyu altıparmak 

kalınlığındadır. Bakirelerde vajina düz ve orantılı olarak dardır, damarlar tarafından 

oluşturulan çizgiye sahiptir, onlar orjinini uterus damarlarından alır5,41,49.  

Labia vajinanın dışarı doğru uzanan görünür parçalarıdır, vajinanın dudakları 

olarak yerleşmiştir. Onlar kalın etlidir, küçük bir kas parçasına benzeyen taze et parçası 

vardır (klitoris). Deri çıkıntısı bir geline benzediği için nymph (su perisi) olarak 

isimlendirilir. İç ve dış dudaklar soğuğa karşı döl yolunu korumuştur49. 

Soranus tarafından kızlık zarı “hymen” tarif edilmiştir. Rufus tarafından “klitoris”, 

vulvanın ortasında asılı duran et parçası şeklinde tarif edilmiştir. Galenos fallop 

tüplerine benzer şekilde kadının yumurtalarını uterusa taşıyan tüplerden bahsetmiştir. 

Galenos’a göre kadın gebe kaldığında uterus boynu tamamen kapanmış, uterusdan 

hiçbir şey sızamaz, uterus genişlemiş, bebeğin büyümesini sağlamıştır. Galenos 

uterusun dışının sinirli, içinin damarlı yapıdan oluştuğunu belirtmiştir49.  

İbn-i Sina uterusdan “rahim” olarak bahsetmiş, iki bölümden oluştuğunu ve 

tüplerin varlığını kabul etmiştir. Kadın üreme sisteminin organları erkek penisine 

karşılık gelmektedir. Kadındaki her bir organa karşılık erkekte de organ olduğunu kabul 

eder, ancak kadındakilerin bir kaçı hariç içerde, erkek organları dışarıda yerleşmiştir 

diye kabul eder. Kadın testisleri karın içine yerleşir. Bir kordon bağlantısıyla uterusla 

ilişkisi vardır. Kadın spermleri kordondan geçer, erkek spermleri ile birleşir. Döllenme 

meydana gelir. Vulva dışarıda yerleşmiştir. İbn-i Sina Galenos’un anatomik bilgilerini 

kabul eder. Ancak uterusun karın içinde hareket ettiğine, dolaştığına inanmaz92. Galenos 

kadın ve erkeğin anatomisinin farklı olduğunu düşünmüş, kadının organlarının içerde 

erkeğinkinin dışarıda olduğundan bahsetmiştir41. 
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Rufus, Soranus, Galenos dişi maymun, domuz, keçi, koyun ya da köpekler 

üzerinde çalışmışlar, kadın anatomisini benzerlikler sayesinde açıklamışlardır17.  

 

 

5.1.3. Fizyoloji 

 

Klasik dönemde fizyoloji gibi bir disiplin olmamasına rağmen sonradan 

fizyolojinin konusu olan puberte, menarş, mensturasyon belirtileri ve ilişkili oldukları 

olaylarla ilgili konular dönemin kitaplarında yer almıştır90. Antik Çağ hekimleri 

gözlemledikleri fizyolojik değişikliklere göre kadının hayatını dönemlere ayırmışlardır. 

Çocukluk döneminden sonra ilk âdetin görülmesi ile çocukluktan çıkıp erişkinliğe adım 

atılmasından, üreme döneminden ve âdetin kesildiği dönemden bahsetmişlerdir5,14,17,41.  

İslam Tıbbında insan yaşamı; birincisi “nema (büyüme) yaşı” ve “hadâset (tazelik) 

yaşı” otuz seneye kadar, ikincisi “vukuf (bir halde olduğu gibi kalma) yaşı” ve “şebab 

(gençlik) yaşı” kırk yaşına kadar, üçüncüsü “kühûlet (olgunluk çağı) yaşı” altmış yaşına 

kadar, dördüncüsü “inhitat (düşme, aşağı inme) yaşı” olmak üzere ölene kadar devam 

eden dört döneme ayrılmıştır68.  

 

 

5.1.3.1. Puberte 

 

Roma döneminde hekimler puberte başlama yaşını on dört olarak vermişlerdir5. 

Onlara göre kız çocuklarda 14 yaş civarında üremeyi sağlayacak organların geliştiği 

gözlenmektedir. Olgun bir kadın halini almaya başlayan çocuğun memeleri büyümekte, 

pubik kıllanma, âdet kanaması, ağırlık artışı, vücut büyüklüğünün artışı görülmektedir5. 

Soranus ilk cinsel ilişki öncesi kadın genital organlarının gelişimini tamamlamış 

olmasının önemini vurgulamıştır. Kadın genital organlarının gelişimi erkeklerinki gibi 

olmamaktadır14,5. İslam Tıbbı kaynaklarında kızların 10 yaşından sonra âdet görmeye 

başladığı ve dokuz yaşından sonra pubertal değişiklikleri gösterdikleri 

belirtilmektedir68. 

Antik Çağ hekimleri, menarş, gebelik, laktasyon ve menapoz dönemlerinde 

memelerin büyüklüğünün değişmesiyle kadın üreme sistemindeki değişiklikler arasında 
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bağlantı kurmuştur. Bu değerlendirmeye göre pubertede memelerin büyümeye 

başlamasıyla birlikte uterusda büyümekte, âdet düzeni başlamaktadır. Uterus tohum 

verdiğinde ve laktasyonda memenin büyüdüğü ama âdetin olmadığı da belirtilmiştir5,88. 

İleri yaşta uterus kontrakte olduğunda ve gebelik sırasında embriyo zarar gördüğünde 

memeler küçülmektedir. Gebe kadınının memesi kırışmış ve kontrakte görülürse 

çocuğunu düşüreceği ileri sürülmüştür5,39,50.  

 

 

5.1.3.2. Âdet 

 

Soranus’un belirttiğine göre, Antik Çağ hekimlerinin bazıları âdetin günahtan 

arınmayı sağladığını düşünmüşler, üzerinde durup değerlendirme yapmamışlardır. 

Soranus’a göre ise âdetin sağlığa ve çocuk doğurmaya faydası olup olmadığının 

bilinmesi gerekir. Bazı metodist hekimler âdetin çocuk doğurmaya ve sağlığa yararı 

olmadığını düşünmüş, bazılarıysa adetteki kan akımından dolayı kadınların daha soluk 

ve daha zayıf olabildiğini, kadınların âdetsiz olduklarında erkek gibi daha sağlıklı 

olabildiklerini gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Soranus ise âdetin kadının sağlığına 

katkıda bulunmadığını ancak çocuk doğurmalarına yardımcı olduğunu belirtmiştir. 

Soranus döllenmenin âdetsiz oluşmadığını yazmıştır5.  

İlk adet meme büyümesiyle beraber 14 yaş ve öncesinde görülmektedir. Âdet 

başlama yaşı değişebilmektedir. Başlangıçta az olan âdet miktarı zamanla artar, âdet 

düzeninin 40 yaşından önce sonlanması beklenmez5,14. Ancak şişman kadınlarda 

menapoz yaşı otuz beş yaş civarındadır14. Âdet kanamaları genellikle 50 yaşına kadar, 

kimi hekimlere göre 60 yaşına kadar devam eder5,14. Kadınların âdet süresi genellikle üç 

ya da dört gündür ancak bir iki günden bir haftaya5 hatta 12 güne14 kadar uzayabilir. 

Düzenli periyotlar halinde her ay tekrarlar ancak periyot süresi de kadınlar arasında 

değişebilmektedir. Âdet kan akımının miktarı yaşa, mevsime, bünyeye, yaşam şekline 

ve buna benzer etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Pasif yaşayanlarda kan akımı 

artarken, aktif yaşayanlarda kan akımı azalmaktadır5,31. Bazı Antik Çağ hekimlerine 

göre âdet, ayın ışığından etkilenmektedir.  
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Antik Çağ hekimlerine göre şarkıcılık gibi yorucu uğraşlar, çocukluk, yaşlılık gibi 

dönemler âdetin doğal olarak görülmediği durumlardır. Uzun süren hastalıklarda kan 

tükendiğinden âdet görülmemektedir5,6,14,15,31.  

Âdet gecikmesinde kadının banyo, yürüme egzersizi yapması, kalamar ve ahtapot 

gibi besinleri yemesi önerilmiştir. İlaç olarak susam, biber, sedef otu ile birlikte 

kaynatılmış pırasa başları ya tek başına ya da şarapla birlikte kullanılmıştır5,14. 

Hippokrates, Galenos, Areteus, Oribasius, Rufus, Aetius, Moschion, İbn-i Sina, 

Serapion, Ali Abbas, Razi gibi hekimler eserlerinde âdet kanamasından ve 

hastalıklarından bahsetmişlerdir14,92,93.  

Soranus beklenen âdet zamanında, belde ağırlık hissi, hareket etmeye çalışınca 

ağrı, cansızlık, sürekli esneme, kol bacak gerginliği, avurtların kızarması, iç 

huzursuzluğu, kusma ve iştah kaybı ortaya çıktığını, keyifsizlik olduğunu belirtmiştir. 

Âdet sırasında istirahat yararlıdır, belirtileri gidermek için kadınlar yaşadıkları 

toplumun geleneklerine göre davranmaktadır5,15,49. 

Klasik tıp literatüründe adet görmeye başladıktan sonra erişkin çağda bir kadının 

kanamasının aniden durmasının normal olmadığı, nedenlerinin araştırılması gerektiği 

belirtilmiştir. Bu durum vücudun genelindeki veya uterusdaki hastalıklar sonucu 

olabildiği gibi yaşlı kadınlarda, gebelerde, laktasyon sırasında âdet görülmediği 

yazılmıştır5,6,14,15.  

Sabuncuoğlu ve Zahravi kadının âdet kanamasının olmayışının gebelikten 

kaynaklanabileceğini, eğer gebe değilse kadın hastalıkları yönünden 

değerlendirdiklerini belirtmişlerdir6,15. Doğal olarak yaşlı bir kadında âdet olmaması 

yaşam süresiyle ilişkilidir. Antik zamanda kadının yaşam süresi oldukça kısa olduğu 

için doğal olarak âdetin kesilmesi nadir bir durum olarak görülmüştür17,36. 

İslam Tıbbında kadınların âdet başlama yaşı 10 yaş ile 15 yaş arasındadır. Kadının 

10 yaşından önce kanaması olursa âdet sayılmayacağı, 15 yaşını geçtiği halde hala âdet 

olmuyorsa bedeninde kuruluk olduğu düşünülmüştür68. Kadının âdet görmeye başlaması 

bedeninin güçlü, mizacının dengeli olduğunu göstermektedir. Kadın 9 yaşından sonra 

cinsel ilişkiye girebilir, kırk yaşına kadar da cinsel ilişki için uygundur. 

İslam tıbbı hekimlerine göre bir kadın kırk yaşından önce menapoza girebilir. 

Kadının üretkenliği âdet olmasına bağlı bir şekilde 10 yaş ile 36 yaş arasında yaklaşık 

26 senedir. “Hadse” (tazelik), “atik” (genç kız) “şebabet” (delikanlılık), 
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“mütenâhiyetü’ş-şebab” (gençliğin sonu), “nasaf” (orta yaşlı) olarak beş devreye 

ayrılmıştır68. 

 

 

5.2. Kadın Hastalıkları  

 

Antik Çağ hekimleri uterusun kadın hastalıklarının nedeni olduğuna 

inanmışlardır41,5,14. Klasik tıp literatüründeki hastalık isimleri ve tanımları her ne kadar 

günümüzdeki isimlere benzese de karıştırılmaması gerekmektedir. Anatomik yapıyı 

farklı değerlendirmeleri, fizyoloji ve patoloji konusundaki sınırlı bilgi ve paradigmanın 

farklılığı hatırda tutulmalıdır90.  

 

 

5.2.1. Psikolojik Bozukluklar 

 

Soranus ve Paulus Aegineta eserlerinde günümüzde psikiyatri uzmanlık alanına 

giren histeri ve aşırı cinsel istek gibi sağlık sorunlarından söz etmiştir5,14. Ancak bağlı 

bulundukları tıp paradigmasının günümüzdekinden farklı olması çerçevesinde bu 

sorunları psişik olarak nitelememiş, günümüzde geçerliliğini yitirmiş olan kendi 

modelleri içinde etiyolojik açıklamalar yapmışlardır5. 

 

 

5.2.1.1. Aşırı Cinsel İstek  

 

Soranus tarafından satriyazis kadının aşırı cinsel isteği anlamında kullanılmıştır. 

Genelde erkeklerde oluşan bu hastalığın kadınlarda da görülebildiğini, kadınların 

genital bölgelerinde ağrı ile birlikte kaşıntı hissettiklerini, cinsel ilişki için sürekli arzu 

duyduklarını ve bir akıl hastalığı olduğunu anlatmış, uterus ile meninksler arasında bir 

tür bağlantı olduğunu bu hastalığa yakalanan kadınların utanma duygularının olmadığını 

belirtmiştir5. 
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5.2.1.2. Histerik Boğulma 

 

Hippokrates zamanından beri “histerik boğulma” hastalığı görülmekte, tarif 

edilmektedir5,94. Ancak bunun günümüzdeki tanımlamayla karıştırılmaması 

gerekmektedir. Antik Çağ hekimleri genel olarak histerik boğulmanın veya 

konvülziyonların uterusun hastalığından dolayı meydana geldiğine inanmışlardır5,14,41. 

Bazı Antik Çağ hekimleri uterusun vahşi bir hayvanın dışarı çıkması gibi davrandığını5, 

cinsel ilişkiyi uzun süre yaşamamış bir dul veya bakire kadının uterusunun hastalanıp 

histerik boğulmaya neden olduğunu düşünmekte, buna göre tedaviyi de 

yapmaktaydılar14. Hippokrates’e göre yaşlı bakirelerin veya dulların hastalığı olan bu 

durumda kadının aniden dili tutulur, dişleri kilitlenir, rengi solar. Güzel kokuların 

buruna uygulanması, pireotu ve sirke ile şarap verilmesiyle iyileşme görülür50. 

Galenos’a göre histeride uterus yukarı doğru çekilmekte, kadında yaygın bir ağrı, uterus 

sıkıntısının artmasıyla duyu ve hareket kaybı, nabız azalması ve asfiksi oluşmaktadır. 

Hastaya iyileşmesi için şarapla sinirotu ve çayır mantarı verilmektedir14. 

Soranus’a göre histerik boğulmada uterus normal olabilmektedir5. Histerisi olan 

kadında afoni, solunumun tıkanması, bayılma, zor nefes alma, duyuların felci, dişlerin 

sıkışması, hırıltı, ekstremitelerin konvülzif kontraksiyonu, zayıflama, üst karnın şişmesi, 

uterus retraksiyonu, toraks şişmesi, yüzdeki damarların kabarması, konuşma 

yeteneğinin azalması, aklın bütünlüğünün bozulması, vücut soğuması, terleme, nabız 

azalması ya da durması gibi belirtiler görülmektedir. Bu kadınlarda tekrarlayan çocuk 

düşürme, prematüre doğumlar gelişebilir. Çoğu vaka hızla düzelip, ne olduğunu 

anımsamaktadır5,14. 

Paulus Aegineta histerik boğulmanın uterusun kontraksiyonu ve yükselmesiyle, 

aşırı cinsel ilişki kurmuş, kısır veya tedavi ile kısır olan genç kadınlarda olduğunu, 

atakların uterusun gevşemesi ile rahatladığını belirtmiştir. Hastalığın epilepsiye 

benzediğini, belli bir periyodu olduğunu, atakların çoğunlukla düzeldiğini nadiren ani 

ölüm olabildiğini, bunların da ağustos ve kış aylarında görüldüğünü anlatmıştır. 

Klasik tıpta kadının histerik boğulması epilepsi, apopleksi, katalepsi, letarji ile 

karışabilir14. Epilepside nabız büyük ve dalgalıdır14. Histeride nöbet sırasında kadın 

ateşsiz ve gözkapakları kapalı, ağzında köpürme yoktur14. Celsus da aynı şekilde 

yazısında epilepsi ve histerik boğulma arasında ayrıma dikkat çekmiştir14.  



 90

Soranus tarafından önerilen histerik boğulma tedavisinde kadın hafif ışıklı ve ılık 

oda içerisinde yatırıldıktan sonra, çenesi hareket ettirilerek uyandırılmaktadır5. Kasılmış 

ekstremiteleri kibarca düzeltilir, çıplak el dokunuşuyla ısıtılır, ılık suyla ıslatılmış 

sünger ile yüzü yıkanır, kasık bölgesi, pubis ve etrafına kuru kupa çekme uygulanır, 

şekerli zeytinyağı ile nemlendirilir5. Tedavide aynı zamanda kan alma ve diyet yanı sıra 

boy otu, ebegümeci, zambak yağı, kına, zeytinyağı ile lavman ve fitiller yapılır, sitz 

banyosu uygulanır, şarap verilir5. Soranus, hastalık kronikse intervaller sırasında pasif 

egzersizler, yağlama, banyo, sert diyet, zift yakısı, kupa çekme, yoğun sıcaklık, güçlü 

lokal masaj, sitz banyo, sert içerikli fitiller ve yakı hardal yakısı ve periyodik tedavi 

uygulandığından bahsetmiştir5,14. Paulus Aegineta ise atak sırasında bütün vücudun 

ovulmasını, ekstremitelerin bağlanmasını önermiştir14. 

Soranus hariç klasik tıp dönemi hekimleri hastaya kötü koku uygulaması 

yapmışlardır. Hastaya yanık saç, sönmüş lamba fitili, kömürleşmiş geyik boynuzu, 

yanık yün, deri, cam sakızı koklatmışlardır5,14. Galenos ise zift, sirke, sedir reçinesi, 

amonyum karbonat koklatmıştır14. Buna karşılık Celsus, Galenos, Paulus Aegineta, 

Soranus gibi güzel kokuları uterusa enjekte (vajinal lavaj) etmişlerdir14. Paulus Aegineta 

Soranus’un yaptığı uygulamalara ek olarak gaz çıkaran ilaçlar ve rektal lavman 

uygulayarak uterusa baskıyı azaltmış, ataklar sırasında hastaya kusturucu ve hapşırtıcı 

ilaçlar vermiştir. Ayaklara lapa, oturma banyosu, fitiller, bel bölgesi, böğürlere kupa 

çekme yapmıştır. Hastanın genel durumunun düzelmesi için Paulus Aegineta flebotomi 

yapılmasını önermiştir14.  

Areteus bu hastalığın uterus kaynaklı olduğunu belirtmiş, güzel kokulu şeyleri 

tercih etmiştir. Histerik boğulma sırasında uterusun sempatik etki nedeniyle kalp ve 

akciğeri etkilediğini, karotidlere baskı yaptığını, baş ağrısı oluşturduğunu, hastalık 

ölümcülse nabzın düştüğünü, ani ölüm olduğunu belirtmiştir14.  

Hippokrates, hastalarına lahana dekoksiyonu içirmiş, uterusda barsaklar gibi 

tıkanma olduğunda vagina içine küçük bir boru yerleştirip, demircinin körüğü gibi 

vajina içine hava üfleyip dilatasyon oluşturarak tedavi etmeye çalışmıştır5. 

Hastanın burun deliğini sıkmak, hipokondriak bölgeye baskı ve bacaklara ılık 

sargı uygulamak, şarap içine zift ve hint yağı koyarak içirmek, büzücü bandajlar ile 

hipokondriak bölgeyi bandajlamak, yüksek sesle bağırıp burun içine sirke üflemek bazı 
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Antik Çağ hekimleri tarafından kullanılsa da Soranus bunların iltihaplı organa zarar 

verdiğini belirtmiştir5. 

İslam hekimleri diğer Antik Çağ hekimlerinden farklı bir tedavi uygulamamıştır14. 

Mesela Serapion, ekstremiteleri bağlamış, barsakları temizlemiş, burna kötü kokulu 

şeyler uygulatmış, uterusun güzel kokulu şeylerle tedavi edilmesini önermiştir 14. İbn-i 

Sina ve Ali Abbas hastalığı âdet kanamasının etkilediğini, genç kadınların özellikle 

dulların hastalandığını ve tablonun epilepsiye benzediğini belirtmiştir14. Hastanın 

ekstremiteleri bağlanmakta, vücudu ovulmakta, yüzüne gül suyu serpilmekte, kötü 

kokulu şeyler koklatılmakta, hipogastrik bölgeye kuru kupa çekme yapılmaktadır. 

Tedavi için nöbet araları tercih edilmiş, mercanköşkü, defneyaprağı içirilmiş, 

defneyaprağı ile hazırlanmış ılık banyo önerilmiştir. Belirtilerden yüz kızarıklığı 

olduğunda ayak bileğinden kan alınması tercih edilmiştir. Klasik tıp dönemi 

hekimlerine göre bu hastalığa sahip olan kadın evlenmemişse hayatında değişiklik 

yapmalıdır14. Razi de kendisinden önceki hekimlerin yazdıklarını aktarmıştır14. 

 

 

5.2.2. Âdet Bozukluğu  

 

Antik Çağ hekimlerine göre âdet kanamasının gecikmesi ilaçla veya diyetle tedavi 

edilebilen bir hastalıktır5. Uterusun önemli bir fonksiyonu olan âdetin ağrılı ve zor 

olması, gecikmesi idrar retansiyonundan farklı olarak değerlendirilmiştir5. Onlara göre 

retansiyon (gecikme), kanın uterus boyunca akımının tam alıkoyulması, zor âdet ise 

tahliyesine engel olması anlamında idi5,14, böylece Antik Çağ hekimlerince adet 

gecikmesinin genel olarak patolojik olduğu belirtilmiştir5.  

Klasik tıp dönemi hekimlerine göre âdet olmaması yaş (genç veya çok yaşlı), 

gebelik, cinsiyet, iş (şarkıcı, atlet vb.) gibi nedenlerden dolayı fizyolojik olabilmektedir. 

Uterusun hastalığı bağlı da olabilmektedir. Ayrıca vücudun istirahatı, inflamasyon, 

uterus ağzının skarla kapanmasından, uzun süren dulluktan, iyi beslenmemekten, aşırı 

zayıflamaktan, kısırlıktan, yağlı vücuttan, ateşten, uzun süren rahatsızlıklardan, 

hemoroidlerden ve kusma, burun kanaması gibi nedenlerden dolayı patolojik olabileceği 

anlatılmıştır5,14. 
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Soranus, kadını muayene sırasında yaşının, gebe olup olmamasının, hayat şeklinin 

ve alışkanlıklarının, rahatsızlıklarının öğrenilmesi gerektiğini belirtmiştir5.  

Paulus Aegineta vücudun zayıflığı, konjenital bozukluk, lokal soğuk ya da 

darbeye bağlı yaralanmalar, uterusun bazı hastalıkları ve abortus, karaciğerin ya da 

karın ve göğüs gibi vücut bölgelerinin primer enfeksiyonları, kronik hastalıklar gibi 

nedenlerden dolayı âdette bozukluk meydana geldiğini belirtmiştir5. 

Soranus genel olarak uterus bölgesi içinde daralma olduğunda âdetin tamamen 

engellenebildiğini; zor ve ağrılı olabildiğini, bel, kasık ve pubis bölgesinde ağrı, gerilme 

olduğunu belirtmiştir5. Âdet kanamasının olup olmamasının direkt hastalığın altında 

yatan nedenleri gösterdiğini anlatmıştır5. Âdet zamanında kasıkta, belde ve pubik 

bölgede, baş içinde, boyun tendonlarında, gözler, kalçalar, uyluklarda ağrı olduğunu, 

memelerde şişlik, iştah kaybı geliştiğini, genital bölgenin sıcak ve kuru olduğunu 

belirtmiştir5.  

Ayrıca Soranus kadının yaşından dolayı fizyolojik olarak âdet kanaması 

görülmezse tedavi edilmemesi gerektiğini belirtmiştir5. 

Zahravi’ye göre adet retansiyonu birçok hastalığın belirtisi olabildiği gibi bizzat 

kendisi de hastalıklara neden olabilmektedir. Dolayısıyla ona göre öncelikli olarak âdet 

kanamasını engelleyen hastalığın tedavi edilmesi gerekmektedir 15. 

Soranus, kadının yaşam şekli âdet kanamasını etkiliyor, gebe kalmaya engel 

oluyorsa kadının vücudunun kadınsı olmasını sağlayacak şekilde kibar yaşaması 

gerektiğini, âdet kanamasının retansiyonuna neden olan hastalık ise tedavi edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir5. Kadın çok zayıf veya şişman ise uygun kiloya getirilmesi 

gerektiğini, ek olarak hastalığı varsa ateşi olanlara banyo önerilmesini, kronik 

hemoroid, kusma ve burundan kanamaların tedavi edildiğini, uterus hastalıklarında 

masaj ve pekiştirici çarelerin belirli bir sıraya konulduğunu anlatmıştır5.  

Soranus, âdetin olmaması ya da ağrılı olması halinde kadının ılık ve hafif ışıklı, 

sessiz bir odada yatırıldığını, ekstremitelerine hafifçe baskı yapıldığını, relaksasyon 

sayesinde ağrının azaldığını belirtmiştir5. Ağrı azalmadığında ılık giysi, ılık su, ılık 

şekerli zeytinyağı ile pubis, kasık, bel ve kalçalara pansuman uygulayıp, kadının 

uyumasına izin vermiştir5. Keten tohumu, ekmek ile yoğrulup lapa şeklinde uygulanır, 

oturma banyosu yapılır, merhemlerle aşağı doğru ovulup, kadına basit yiyecekler verilir. 

Ağrı bununla geçmemişse, çok şiddetliyse veya üç günden daha fazla ağrıyorsa kan 
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alınır5. Kadın sağ kolunu kullandığı için sol kolundan kan alınması tercih edilmiştir. 

Kadında inflamasyon olmamasına dikkat edilir5.  

Soranus vücudun ovulmasını, oturma banyosunu, çemen otu ile keten tohumu 

veya ebegümeciden yapılmış karışımı yumuşak yün parçası ile genital organlara 

uygulanmasını önermiştir5. Kadının içecekleri düzenlenmiş, susuzluğu azaltılmış, 

yiyeceklerin sindirimi kolaylaştırılmıştır. Su, bal, buğday ve zeytinyağı ile bulamaç 

yapılmasını, dereotu, tuz ve su ile ıslatılmış ekmek, yumurta verilmesini, hastalık 

sonlanana kadar kısıtlanmış diyet ile kadının korunması önermiştir5. Bunların yanında 

kadına kupa çekme veya sülük, relaksan etkili yara lapası, dekoksiyon uyguladığını 

anlatmıştır5.  

Soranus eserinde; beklenen zaman içinde âdet olmadığında banyo ve çeşitli 

yiyecekler verilmesini, şarap içirilmesini, uterusun etrafındaki bölgeye masaj 

yapılmasını önermiştir. Kadının sallanmasını, zıplamasını hafif egzersiz yapmasını da 

önerilerine eklemiştir5. Hasta kadının uterusuna çıplak elle lokal olarak yapılan masajın 

tahrişe yol açabildiğini belirtmiş bu yüzden kadının yeterli genişlikte bir kaba 

oturmasını, masaj sırasında sünger kullanılmasını önermiştir5. Mercanköşk yağı veya 

benzer yağlar damla damla akıtılarak uterusun boynu ve orifise doğru yayarak 

kullanılmasını tarif etmiştir ayrıca balmumu, terebentin, öküz yağı ile yeterli zeytinyağı 

veya kına yağı özsuyu ile hazırlanmış güçlü fitiller kullanmıştır5.  

Soranus kronik vakalarda ataklar sırasında aynı tedavi yöntemini uygulamış, su ve 

yemek sınırlaması yapmış, konserve edilmiş balık, yumuşak besinler, sebzeler, domuz 

eti, kuş eti ve şarap vermiştir5. Sert acı diyet yerine lokal çareler önermektedir5. Kupa 

çekme yöntemi, ateş, pansuman bazen sitz banyosu (deniz suyu içinde) deriyi kızartan 

şekilde veya duş şeklinde banyo önermiş, zift yakıyı pubik bölge ve bel üzerine 

uygulamıştır5.  

Âdete yakın zamanda şiddetli ve rahatsız edici tedavilerin bırakılmasını tercih 

etmiştir5. Ayrıca sedef otu toprağı, bal, şifa otu, kuru üzüm, tabii kaya tuzu, topraksız 

karbonat, tuz, kimyon, pelin, biber, züfa otu, tereyağı, eski zeytinyağı ve benzer 

şeylerden yapılan bir fasulye tanesi genişliğinde fitillerin uygulanmasını, şekerli 

zeytinyağı veya zambak yağı ile rahmin ağzı, kasıklar ve anüsün yağlanmasını, 

akçöpleme nefesinin düzenlenmesini ve seyahat tavsiye etmiştir5.  
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Paulus Aegineta, yaş, alışkanlıklar ve diğer şeyler ile beklenen periyot zamanında 

âdet kanaması olmuyorsa flebotomi uygulamıştır14. Bu uygulamanın, âdetin beklenen 

zamanından 10 gün sonrasında yapılmasını, kanama miktarının az olmasını önermiştir14. 

Yürüme, alt ekstremitelerin ovulması ve banyo, kolay sindirilebilen, tüm yeşillikler, 

balık, kümes hayvanları, kıkırdaklı deniz balıkları, kabuklu deniz hayvanları, sedef otu, 

biber, pırasa önermiştir14. Âdet kanaması beklenen zamanda oluncaya kadar alt 

ekstremitelere üç dört gün bağlama uygulanmasını, dördüncü günden sonra ısıtıcı bir 

yakının karın, bel ve uyluk bölgelerine uygulanmasını, üç gün hardal ve ıslatılmış 

ekmek ile hazırlanmış yakı yapılmasını, âdet görene kadar uygulanmasını önermiştir14. 

Kuru incir, çemen otu, ebegümeci, yaban fesleğeni, sedef otu, pelin, mercan köşkü ve 

zambak yağı karıştırılıp vajen içine enjekte edilir. İlaçla doyurulan uterus fitili 

uygulanır14. Danaayağı kökü, Çin tarçını, kediotu, sarı sakız, fasulye, şıra, kaynamış 

geyik otu, amonyak gibi bitki ve karışımlar kaynamış balın içinde daha güçlü ilaçlardır. 

Rezene, kimyon, maydanoz, Girit havucu, yabani ot, nohut ardıç meyvesi ve bütün 

diüretikler daha az keskindir. Pelin, acı bakla, sarı sakızın dövülmüşü, sedef otu, reçine, 

yabani zeytin zamkı ve sedef otu suyu göz damlası formunda yapılıp vajinaya 

uygulanmıştır14. Kantaron kökü, çöpleme, mahmude otu suyu ve vahşi su kabağının 

parçası, şeytantersi, sedef otu ile karıştırılmış pelin buhar şeklinde uygulanmıştır14.  

Soranus sert ve acı şeylerden kaçınarak mülayim ve gevşeten ilaçlar tercih 

etmiştir5. Hippokrates kuduz böceği, sarı sakız, arpa mayası, eşek hıyarı, ada soğanı, 

sedefotu, ısırgan, adaçayı, gibi bitkileri ilaç şeklinde ağızdan vermiş veya uterus ağzına 

uygulamıştır14.  

Aristoteles ardıç ağacı ve üstübeç, Aetius şarap ve şeytantersini karıştırarak 

kullanmıştır14.  

Tüm bu bitkiler İslam hekimleri tarafından da düşük yapıcı, gebelikten korunma 

amaçlı ve âdet kanaması bozukluklarında kullanılmıştır14,40. İbn-i Sina âdet kanamasını 

kolaylaştıran ilaçlardan karaardıç, misk, sarı sakızı önermiştir14. Ali Abbas İbn-i 

Sina’nın önerdiklerini tekrarlamış, rezene, sedefotu, sarıpapatya, karaardıç, çöpleme, acı 

elma, pelin gibi bitkileri eklemiş, uterus fitilleri, rektal fitiller ayrıca tütsüleme ve buhar 

banyosu önermiştir14. Klasik tıp dönemi hekimleri bu gibi maddelerin fetusu çıkarmak 

için de kullanılabileceğini yazmıştır14.  
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İbn-i Sina âdet kanamaları arasında 28 gün olduğunu belirtmiştir. İbn-i Sina eğer 

âdet gecikiyorsa inversiyon, uterus veya çevresindeki organlardaki iltihaplardan dolayı 

olduğunu yazmıştır92. Şerefeddin Sabuncuoğlu ve Zahravi tarafından dağlama 

bölümünde âdet kanaması bozukluklarında dağlamanın nasıl yapılacağı tarif 

edilmiştir6,15. Zahravi vahşi nane, ardıç, siyah çöpleme, sakız ağacı, elma, yılan otu gibi 

bitkiler ve ılık banyo ile hafif egzersiz önermiştir14. Şerefeddin Sabuncuoğlu yukarıda 

genel bilgiler bölümünde anlattığımız şekilde Mücerreb-nâme ve Akrabâdîn adlı 

eserlerinde âdet kanaması bozukluklarında kullandığı ilaçların tariflerini vermiştir78,79. 

 

 

5.2.3. Uterusa Ait Hastalıklar  

 

Antik Çağ hekimleri anamnez, inspeksiyon, palpasyon sayesinde kadının genital 

organlarındaki hastalıklara tanı koymuşlardır. İnspeksiyonu araçsız veya spekulumla 

gerçekleştirmişlerdir. Alt abdomene palpasyon ve vajinal tuşe de değişiklikleri 

saptamalarına yardımcı olmuştur5,6,14,95.  

 

 

5.2.3.1. Uterus İnflamasyonu 

 

Uterusdaki inflamasyon soğuk, abortus, kötü yönetilen doğum5,14, yaralanma, 

bozuk döllenme ve âdet gecikmesi14 gibi birçok nedene bağlı olarak görülmektedir. 

İnflamasyonun uterusun etkilenen bölgesine göre belirtilerinin değiştiğinden söz 

edilmektedir5,14.  

Soranus, tüm uterus inflame olduğunda, boynu, fundusu, kavitesi, yukarısı, aşağısı 

ve tüm kenarlarının tutulduğunu; ateş, ağrı, etkilenen bölümün şişmesi, sertliği ve baskı 

hissinin oluştuğunu yazmıştır5. Kadında gözlerde, göğüste, belde, karında, kalçada, 

kasık bölgesinde, uyluklarda ağrının yanı sıra ayaklarda hissizlik, dizlerde soğukluk, 

titreme, çok terleme, küçük ve çok hızlı nabız, baygınlık hissi, halsizlik, hıçkırık tutması 

olabildiğini, idrar, dışkı veya her ikisinin birden engellenebildiğini anlatmıştır5. Paulus 

Aegineta bunlara akut ateş, baş ve kaslarda ağrının eklendiğini, nabzın yavaş ve küçük 

olduğunu, rahmin ağzının kapandığını belirtmiş, inflamasyon şiddetli olduğunda ağrının 
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çok ve atımlı şekilde olduğunu eklemiştir14. Ayrıca Soranus, inflamasyon kötü 

olduğunda ateşin, karın şişmesinin arttığını, delirium, diş gıcırdatması ve konvülziyon 

oluştuğunu belirtmiştir5.  

Soranus, inflamasyon uterusun orifisindeyse; hafif bir ağrı görüldüğünü kalça ve 

genital bölgelerin gergin olduğunu, bu durumda lokal tedavinin uygun olduğunu; eğer 

uterusun boyun bölgesindeyse şişmenin orifise uzandığını; sağ veya sol parçanın 

inflamasyonuna göre o taraf kasığın şiştiğini, bacağın etkilendiğini; eğer uterusun aşağı 

parçasında ise bunun rektumu etkilediğini, dışkı geçişini engellediğini; önde ve aşağıda 

olduğunda ağrının daha fazla olduğunu, idrar zorluğu görüldüğünü; uterusun 

kavitesindeyse önde ve aşağıda olduğunda karında şişme görüldüğünü ve idrar geçişine 

engel olduğunu; arka ve aşağıda ise kalçada ağrı, gaz ve dışkı çıkışına engel olduğunu 

belirtmiş, bu bölgedeki inflamasyonun rektal muayene ile rektal apseden ayrılabildiğini; 

uterusun fundusundaysa; ağrı ve gerginlik hissinin göbek yanında, bel bölgesine doğru 

olduğunu anlatmıştır5. 

Uterus inflamasyonunda karında şişlik olursa bunun postürle değişmediğini, 

kızarıklık olmadığını, parmakların iteklemesiyle deri hareketinin izlendiğini, karnın dış 

ağrısının çok olduğunu, idrar zorluğunun olmamasıyla diğer şişliklerden ayrıldığını 

belirtmiştir5.  

Soranus uterus inflamasyonunun tedavisinde ağrılı âdetteki tavsiyelerin 

uygulandığını yazmış, hastayı ışıklı ve ortalama sıcaklıkta bir odada yatırdıktan sonra, 

bacaklar ve bilekleri rahatlatıcı ılık şekerli, zeytinyağlı yün bezle ovmuştur5. Sitz 

banyosu, sıcak su banyosu, yulaflı yiyecekler önermiş, gevşetici lapalar, kupa çekme ve 

deriyi soyma, sülük yapıştırma uygulamıştır5. Soranus vajinaya ılık zeytinyağı enjekte 

etmiş ve basit fitiller uygulamıştır. Ateş geliştiğinde tedavide değişiklik 

yapılmadığından bahsetmiştir5. Antik Çağ hekimlerinin tersine keskin fitillerden 

kaçınmak gerektiğini belirtmiştir5.  

Paulus Aegineta, inflamasyon hangi noktada sınırlanmışsa ağrının orada olduğunu 

belirtmiştir. Uterusun arka bölgesindeyse belde ağrı, rektuma bası sonucu kabızlık, ön 

bölgedeyse mesaneye bası nedeniyle idrar zorluğunu belirtmiştir. İnflamasyon 

fundustaysa göbek etrafında şişlik, ağız bölgesindeyse hipogastriumda şişlik 

görüldüğünü, parmakla muayenede uterus ağzının sert ve dirençli olduğunu yazmıştır14. 

Paulus Aegineta inflamasyon tedavisinde, karnın şarap, yağ ve gül yağı ile yağlandığını, 
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yağlamaya afyon başının eklendiğini, diyet verildiğini, kontrendikasyon yoksa kan 

alındığını, un keten tohumu ve çemen otundan yapılmış bir yakı uygulandığını, 

anlatmıştır14. Paulus Aegineta inflamasyon erizipele benzediğinde, ateş olmadığında 

sarı yonca, kızarmış yumurta, gül yağı, elma yağı ve safrandan yapılmış yakı 

kullanıldığını, dilüe edilmiş şarap, hurma ile merhem yapıldığını, şikâyetler azaldığında 

Hint sümbülü, kurt baharı yağı eklendiğini, tüm tedavi boyunca ketentohumu, 

ebegümeci, pelin ve yağ kaynatılmasıyla hazırlanmış suda oturma banyosu 

uygulandığını, oturma banyosuna tahammül edemeyen kadınlara bu maddelerden 

hazırlanmış fitiller uygulandığını anlatmıştır14. Karışım tarifleri veren Paulus Aegineta, 

inflamasyon fazla olduğunda eritilmiş merhemlerin vajinaya enjekte edildiğinden 

bahsetmiştir. Şikâyetler uzadığında diyet tedavisinin eklenmesini, şikâyetler azaldığında 

genel diyete geçilmesini önermiştir14.  

Serapion uterus inflamasyonu tedavisinde, koldan ve ayak bileğinden kan almayı, 

laksatif ilaçları önermiş, şikâyetler çok olduğunda nar kabuğu, hindiba, pireotu, çemen 

otu, sarıpapatya, dereotu gibi sedatiflerle pansuman yapmış, inflamasyon azalmadığında 

çemen otu, arpa unu, incir, güvercin gübresi içeren yakıcı ilaçlardan yapılan yakılarla 

cerahat oluşturmayı önermiştir14. Zahravi bu hastalıkta kadının kol veya bileğinden kan 

almayı tercih etmiştir. Ayrıca opium, çemen otu tohumu, muz, kaya koruğu içeren lokal 

uygulamaları ve ılık banyoyu önermiştir14. 

Razi’ye göre, uterus yer değiştirdiğinde distansiyon nedeniyle şiddetli ağrı, idrar 

ve dışkı retansiyonu olmakta, kadın ayağa kalkma ve oturmakta çok güçlük 

çekmektedir. Uterusun bu pozisyonunu düzeltmek için çekme manipülasyonunu 

önermiştir14.  

 

 

5.2.3.2. Fleksiyon, Eğilme, Yükselme 

 

Sadece Soranus tarafından uterusun pozisyonları ayrı bir başlık altında geniş bir 

şekilde anlatılmıştır. Diğer klasik tıp dönemindeki hekimler pozisyon değişikliklerinin 

uterusun hastalıkları ile ilişkili olduğunu, Soranus ise inflamasyona ve sklerosize bağlı 

olduğunu belirtmiştir5. Soranus’a göre parmak ankilozunda görüldüğü gibi uterus ağzı 

ve boynu yana, öne, arkaya, yukarı veya aşağı bükülmüş, tamamen yerinden 
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oynamıştır5. Soranus’a göre pozisyon değişiklikleri parmak muayenesiyle dokunarak ve 

hastalığa eşlik eden belirtilerle anlaşılmaktadır5. Lateral fleksiyonda; gerginlik, ağrı ve 

aynı taraf bacakta artan uyuşukluk, atrofi, soğukluk ve yürüyememe, düz oturmaya 

engel olan ağrı, ileri ve yukarı fleksiyonda; ayakta durmakta ağrı, idrar çıkışı 

engellenmesi, pubik bölgede gerginlik hissi, geri ve aşağı fleksiyonda, özellikle anüse 

doğru olduğunda; dışkı ve gazın çıkışınının engellenmesi tespit edilmektedir5.  

Paulus Aegineta uterusdaki pozisyon değişikliklerini uterus inflamasyonu ile 

birlikte anlatmıştır14. Uterus pozisyonu tedavilerinin, ataklar sırasında inflamasyon gibi 

tedavi edilebileceğini belirtmiştir14. Paulus Aegineta uterus inflamasyonunun 

alevlenmesi sırasında her türlü acı ve irrite edici şeyin yasaklandığını belirtmiş, düzelme 

sırasında sağlık kazandırıcı çareler kullanıldığını yazmıştır14. Hastalık kronikleştiğinde 

lokal ve diyetle tedavi önerilmektedir.  

Soranus’un yazdığına göre Caelius Aurelianus tarafından oblik fleksiyonun 

parmaklar anüse sokularak düzeltildiği, kantaron ile katranlanan yünün anüs içine 

yerleştirildiği belirtilmiştir. Bu karşıma ertesi gün gülyağı ekleyerek uygulamış, kadına 

suyla karıştırılmış kokulu maddelerle fumigasyon yapmıştır5.  

Razi, uterus yer değiştirdiğinde kadının oturmasına ve ayağa kalkmasına engel 

olan ağrı olduğunu, idrar ve dışkı çıkışının engellendiğini, tedavide uterus ağzının 

parmakla düzeltilebileceğini belirtmiştir14. 

 

 

5.2.3.3. Uterus Hemorajisi, Aşırı Âdet Kanaması ve Uterus Kanaması 

 

Klasik tıp döneminde aşırı kanama nedenleri genellikle zor doğum, düşük, 

ülserasyon ve âdet gecikmesi olarak düşünülmüştür36,49. Muayene sırasında parmakların 

baskısı, çengelin çekerken yırtmasıyla oluşan kanama şiddetliyse tedavisinin mümkün 

olmadığını, doğumdan sonra gelişirse kendiliğinden sona erebildiğini belirtilmiştir. 

Düşük nedeniyle olduğunda çok tehlikeli bir durum olarak değerlendirilmiştir 5,14,49.  

Kadın ani kan kaybı nedeniyle soluk, iştahsız görünmektedir. Kan akışı uterusdan, 

zayıf, sarımsı ve ılık ise spekulumla görülebilmektedir5. 

Tedavide kadının küçük, karanlık ve normal sıcaklıkta odada sert bir yatakta 

hareket etmeyecek şekilde yatırılıp, ayaklarının kaldırıldığı, bacakların baskısını 
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artırmak için çapraz yapıldıktan sonra istirahat ettirildiği, kol ve bacakların sıkıca 

tutulduğu, sargılandığı, soğuk su ve sirkeyle ıslatılmış yumuşak deniz süngerinin 

kalçaya, pubis, bel bölgesine, göğse sürüldüğü ve kadının hapşırtıldığı anlatılmıştır5. 

Başın soğuk su ile yıkandığı, oturma banyosu, soğuk sitz banyosu, su veya dilüe sirke, 

ham sirke, mersin meyve tanesi, kurumuş gül, omphakitis, meşe ağacı, mersin, 

mercimek, nar kabuğu, böğürtlen çiçeği, söğüt parçası ya da sumak tanesi kullanılarak 

dekoksiyon yapıldığı, her birinin özsuyu, çimen gece ışığı, pire otu, perdikionun 

(madımak benzeri) küçük lavman tüpü ile vajinaya enjekte edildiği belirtilmiştir5. 

Soranus tarafından kanama dirençli olduğunda yer narı özsuyu, akasya, afyon, 

sirke karıştırılıp yumuşak bir yün parçası, bir parmak ya da prob ile uterusun ağzına 

yerleştirilmektedir. Soranus parçanın üzerinden kanama başladığında yün parçası içine 

takoz koyarak akıntıyı engellediğini veya yumuşak deniz süngeri küçük dikdörtgen 

şekilde aynı maddelerle ıslatıldıktan sonra yerleştirilip kanamanın absorbe edilebildiğini 

anlatmıştır5. Pıhtı olmadığında süngerin değiştirilmesini önermiştir5. Beraberinde kupa 

çekme uygulamakta aynı yere deniz süngeri veya sirke, gül merhemi, ayva ağacı, 

muşmula, şap, sarısabır, yabani asma çiçeği, yer narı, akasya, omphakist, meşe ağacı 

safrası, taze yapılmış zeytinyağı, gül yağı, mersin, sakız, ayva ağacı, ekşi şarapla günlük 

ıslatılmış yakı eklemektedir5. 

Soranus eserinde kanı durduran ve soğutucu olan semizotu, banotu, sinirotu, pire 

bitkisi, madımak benzeri (perdikion), düğüm otu, hindiba, arpa tozu, sirke ve günlük 

gibi bitkilerden yapılmış yakıları günlük olarak değiştirip, vajinal fitiller uygulanmasını 

önermektedir5. Kadının yüzüne soğuk su sürülmektedir5. Soranus hasta kadına buğday, 

ekmek, sirke içinde haşlanmış yumurta, taze hindiba, sinirotu, sumağı, soğuk su içinde 

hazırlanmış pirinç içeriği, zeytin, iyi kaynatılmış küçük mersin taneleri, keklikten 

oluşan yiyecekler yemesini, şarap içmesini, banyo yapmasını önermektedir5. 

Soranus bu durumdaki hastadan kan almanın zarar verdiğini, hemorajisi varken 

başka bir kanamanın kadını bitkin düşürdüğünü, gevşettiğini, kontraksiyon yaptığını 

belirtmiştir5. 

Soranus, bazı insanların mıknatıs, Asya taşı, yoğurt, peynir mayası, keskin muska, 

ya da nazarlık gibi maddelerden etkilendiğini belirtmiş, bunların kullanımını 

yasaklamamıştır5. Muska doğrudan etkilemezse bile hastanın muhtemelen daha mutlu 

olacağını düşünmüştür5.  
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Paulus Aegineta, kadının vücudunun, şarap, yağ, gülyağı, elma yağı ve mersin 

yağı emdirilmiş bir yün parçası ile ovulmasını önermiştir. Paulus Aegineta kadının 

şarap içmesini yasaklamakta, bal şerbeti içmesine izin vermektedir. Ayrıca kadına, 

narçiçeği, yer narı suyu, akasya, ham üzüm kurusu, ravent, mantar külü, susam 

verilmesi önerilmiştir14.  

Paulus Aegineta tarafından kanamayı durdurmak için vajina içine, yer narı suyu, 

sirke ile öğütülmüş kudret helvası, akasya, şarap veya sıvı çamsakızı içinde ıslatılmış 

sünger uygulanması önerilmiştir. Paulus Aegineta hurma ve ayvadan yapılmış 

karışımlardan yakı olarak yararlanmıştır14. Safra tozu, biberiye narçiçeği, tatlı nar, 

çobandeğneği tozunu karıştırarak uterus fitili olarak kullanmıştır. Hemorajisi devam 

eden kadına oturma banyosu yapılmasını önermiştir. Oturma banyosu mersin, gül, acı 

çehre yaprağı, hindiba, çobandeğneği, itüzümü, böğürtlenden eşit miktarda karıştırarak 

hazırlamıştır14. Ayrıca tatlı nar kökü, kabuğu, mersin, selvi kabuğu, mazı, 

eklenebilmektedir14. Kadındaki kanamayı durdurma amacıyla Paulus Aegineta uterus 

ağzına kaynamış mazı, hindiba, çobandeğneği, it üzümü, pire otu, yernarı, akasyadan 

hazırlanan karışımın uterin şırınga ile enjekte edildiğini belirtmiştir. Aynı karşımı yün 

parçasıyla, parmakla, spekulum veya uzun bir kuştüyü kullanılarak, uterus ağzına 

uyguladığını anlatmıştır14.  

Galenos, gebe bir kadında uterus ağzındaki venlerden kanama olabildiğini 

belirtmiştir. Aetius uterus hemorajisi konusunun önemli olduğunu ancak soğuk 

uygulamanın kadına zarar verdiğini belirtmiştir14. Antik Çağ hekimleri genel olarak kan 

büzücü ve durdurucu bitkilerin kaynatılmasından elde edilmiş buharın uterus ağzına 

doğrudan veya yün beze emdirilerek uygulanmasını önermişlerdir14.  

Razi, kan alma ve narçiçekleri, safra, antimon, akasya ve şap karıştırılmış 

maddelerle vajinal tütsüleme uygulanmasını tavsiye etmiştir14. Doğumdan sonra uterus 

kanamasında soğuk büzücülerin uygulanmasını, bacak ve kollara bandajı önermiştir. Ali 

Abbas, uterus kanamasının kan fazlalığından kaynaklandığını kan alma ile tedaviyi 

önermiştir14. İbn-i Sina, uterus kanamasının kan fazlalığından ileri geldiğini söylemiş ve 

koldan kanama ile kanamanın şiddetinde azalma oluşturmayı, ataklar sırasındaki 

vücudun genel tedavisini, su, sirke, kâfur, şap ve safra gibi maddeleri önermiştir. İbn-i 

Sina bazı tariflerinde opium kullanmıştır14,92. 
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5.2.3.4. Uterus Paralizisi 

 

Soranus eserinde, uterusun sık düşükler ve diğer nedenlerden paralize olduğun 

belirtmiştir. Soranus’a göre hastada cinsel ilişkiye karşı isteksizlik olabilmektedir5. 

Uterus ağzının soğuk ve aşırı atrofik, gevşek ve bitkin, uterus boynunun hissiz olduğunu 

bu durumdaki kadında bazen âdetin tamamen gecikebildiğini belirtmiştir. Bazen 

sempatik etki ile idrar veya dışkı boşalmasının engellendiğini yazmıştır. Soranus’a göre 

hastalık alevlenmelerle remisyonlarla seyretmektedir5. 

Soranus kanamanın bazen artabildiğini tedavide adet kanamasının gecikmesinde 

veya ağrılı âdette önerilenlerin seçilmesi gerektiğini yazmıştır5.  

 

 

5.2.3.5. Uterus İçinde Hava Oluşması, Uterus Şişmesi 

 

Soranus normal veya zor doğumundan, düşükten, soğuktan uterusun ağzının 

kapanması nedeniyle uterusda havalanma olduğunu belirtmiştir5. Soranus’a göre uterus 

ağzı bir pıhtı ile de kapanabilmektedir. Bu durumda kas ve baş ağrısının 

gözlemlendiğini belirtmiştir. Soranus karındaki şişliğe parmak uçları ile hafif 

bastırılınca çukur, vurulunca timpanik ses olduğunu yazmıştır. Soranus belirtilerin 

aralıklarla veya sabit olabildiğine dikkat çekmiştir. Ağrının bazen bıçak saplanır gibi ani 

olabildiğini, alevlenme sırasında havanın yer değiştirdiğinde dışarıdan ses şeklinde 

duyulabildiğini belirtmiştir5. Paulus Aegineta benzer nedenlerden uterusda havalanma 

geliştiğini, pubis etrafında ve hipogastiumda şişkinlik, sertlik, diyaframda, mide ve 

kalçalarda sızı şeklinde ağrı olduğunu yazmıştır14.  

Soranus tarafından tedavide gevşetici enjeksiyonlar, yara lapası, kuru kupa çekme 

yapılmasını kadının zor sindirilen, acı veya gaz oluşturabilecek yiyeceklerden sakınması 

önerilmiştir5. Soranus’un ve Paulus Aegineta’nın yazdığına göre ebe parmaklarını 

yağlayıp sırt üstü uzanan kadını muayene ettikten sonra uterus ağzındaki pıhtının yerini 

değiştirip engelleri boşaltmaktadır5,14. Uterus içinde kronik şekilde hava olduğunda 

ataklar sırasında rahatlatıcı çareler, remisyonda vücut kuvvetlendirici çareler 

kullanılmaktadır5. Ilık merhemlerle genel veya bölgesel olarak bacaklara ve etkilenen 

bölgelere masaj yapılıp, bazen kuru keten lifi ile ovulur. Soranus bel ve karnın 
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yağlanmasını, yara lapası, merhem, yakı, sitz banyosu, uterus fitili kullanılmasını 

önermektedir. Yara lapası içeriği hardal bitkisi, kurutulmuş, kaynatılmış incir, 

hüdaverdi otu, bal ve arpadır5. Yakı veya lapa (cataplasm) sodyum, pelin, toprak bir 

kapta haşlanmış incir, hüdaverdi otu ile yapılmıştır. Merhem Polyarchus tarçın, 

balmumundan hazırlanmıştır. Sitz banyosu içeriğinde havuç, Girit bitkisi, İngiliz nanesi, 

karaısırgan, şeker, defne ağacı, Çin tarçını, sümbül, kaynatılmış su bulunmaktadır5. 

Uterusa uygulanan fitillerin içeriği sedef otu, İngiliz nanesi, bal, sodyum karbonat, ve 

terebentin reçineli sakız, iris, sedef otu, hüdaverdi otu, öküz safrasıdır5. 

Soranus tarafından mide bozulmasından dolayı aromatik maddelerle tütsüleme ve 

ekşi şarap, vahşi üzüm asmasının yaprağı, akasya, nar kabuğu, ayva ile yapılmış, kan 

durdurucu yakılar önerilmemiştir5.  

Paulus Aegineta eserinde kadının genel durumuna göre flebotomi önermektedir. 

Paulus Aegineta kadının genel durumu uygun olmadığında, alevlenmeler sırasında 

keskin yiyeceklerden diyeti tercih etmiştir. Vücudu ovmak için sedefotu yağı 

kullanmıştır. Oturma banyosu için kullanılan suyun içeriğinde sedefotu, yaban 

fesleğeni, pelin, Çin tarçını, maydanoz tohumu, kimyon, rezene, anason, tatlı şarap, 

irisin çiçeği vardır. Paulus Aegineta kuru kupa çekme yapılmasını, şikayetler 

azalmadığında, hardal ile kızartı yapılıp doğal banyolar uygulanmasını önermiştir14, 

Tedavide kullanılan lapalar incir, potasyum nitrat, pelinden; trombusu yumuşatıcı 

kremler Polyarchion tohumlarından, yer çileğinden; uterus fitili sedef otundan, bal ve 

potasyum nitrattan yapılmıştır14. 

Ali Abbas flebotomi yapmamış, karındaki gazı gidermek için banyo, tütsüleme ve 

uterus içine enjeksiyon önermiştir. Kullandığı bitkiler maydanoz, sedef otu, loğusa otu, 

rezenedir14. Zahravi flebotomi önermiştir. Tedavide uterus yağlanmasında sedef otu 

yağı oturma banyosunda sedef otu, sarıpapatya, kimyon kullanmıştır. Ayrıca pubise 

kupa çekme uygulamıştır. İbn-i Sina ile Razi, şikâyetleri aynı tarzda tedavi 

etmişlerdir14. Hacı Paşa gebe kalmayı gazdan dolayı uterus hastalığı varsa uterusun 

içinin guruldadığını, tarçın, akgünlük, küçük Hindistan cevizi, keçi böbreği, 

çadıruşağından elde edilen karışımı yıkanmamış yün içine fındık kadar konulup uterus 

ağzına yerleştirdiğini yazmıştır40. 
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5.2.3.6. Uterusun Yumuşak Şişmesi 

 

Soranus’un eserinde ayrı bir bölüm halinde bahsedilmiş, uterusun kavuniçi sünger 

gibi görünümü olduğu, parmak baskısıyla yumuşak tümör olduğunun anlaşıldığını 

belirtmiştir. Karın yüzeyi aynı renkte olduğu ve parmaklar bastırılıp ile çekildiğinde 

çukurlaşıp yükseldiği tarif edilmiştir5.  

Uterusun içinde hava oluşmasında tanımlanan çareler, fitiller ve ılık zeytinyağı, 

kına yağı veya bir bitki yağı ile irrigasyon (yıkama) uygulanması önerilmiştir5.  

 

 

5.2.3.7. Uterus İçinde Schirhus ve Sklerotik Değişiklikler  

 

Soranus, eserinde uterus infalamasyonundan sonra total ya da kısmi katılaşma 

gelişebildiğini belirtir. Soranus’a göre hastanın yürümesini engelleyen bel, kasık ve 

karında ağrı vardır5.  

Paulus Aegineta, uterusda gelişen urların bazen herhangi bir nedene (şikâyete) 

bağlı olmadan bazen de inflamasyon veya apseden sonra olabildiğini belirtmiştir14. 

Scleroma (ur) scirhusun ise tümöral oluşum olduğu, uterus boynunda bir şişlik şeklinde 

saptandığını yazmıştır. Paulus Aegineta’ya göre urun büyüklüğüne orantılı olarak 

ağrısının tahammül edilebilir olduğu, hareket sırasında zorluk ve ağırlığın tüm vücuda 

yayılmaktadır14. Paulus Aegineta eserinde uygun tedavide iyileşme olmadığında 

flebotomi yapılmaması gerektiğini belirtir. Paulus Aegineta urların tedavisinde kuru 

incir, yün yağı, pelin, potasyum nitrat ile yakı; kupa çekme; yatıştırıcı merhemler; kuru 

incir, pelin, yarpuz ile dekoksiyon; yabanmersini, terebentinli neft yağı ile uterus ağzına 

fitil; şeytantersi, kokulu sakız, iris (Ruşen otu), yün yağı ile banyo; tohumlardan, küçük 

kabuklu meyvelerden hazırlanmış suyla oturma banyosu önermektedir14. Paulus 

Aegineta, uterusdaki scleroma için fitilin nasıl hazırlandığını tarif etmiştir14. Ali Abbas, 

uterusda ur olduğunda ek olarak kadınlarda solukluk, zayıflama, iştah kaybı, amenore, 

memelerin şişmesinin eklendiğini belirtmiştir. Ali Abbas’ın bu hastalıktaki tedavisi 

Paulus Aegineta’nın önerdiği şekilde olmuştur14.  
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5.2.3.8. Uterus Prolapsusu 

 

Soranus, uterus prolapsusu olarak adlandırdığı uterus kısmi eversiyonunun 

tehlikeli bir durum olduğunu, deve kuşu yumurtasına benzediğini, eversiyonun oranına 

göre büyük ya da küçük olabildiğini, nadir görüldüğünü ve birkaç çeşidi olduğunu 

anlatmıştır5. Soranus’un eserine göre uterus prolapsusu, yüksekten kalça üzerine toprağa 

düşme sonucu olabilmektedir. Diğer bir önemli nedense doğum sırasında koryonun 

beceriksiz veya tecrübesiz biri tarafından çengellerle şiddetli dışarı çekilmesidir. 

Özellikle prematüre doğumlarda görülmektedir5. Soranus’a göre diğer nedenler fetüsün 

doğumu sırasında kadının nefesini tutması, sıçrama, ağırlık kaldırma, darbe, mental 

stres, vücudun zayıflaması, yaşlı kadınlarda uterusu bağlayan ligamentlerin 

gevşemesidir. Ona göre herhangi bir nedene bağlı olmadan da görülebilmektedir5. 

Kanamayla birlikte böğür, bel, karın, pudentada ağrı ve konvülziyon tehlikesi vardır. 

Soranus durum kronikleştiğinde prolobe uterusun hissizleştiğini ve ağrının yer 

değiştirdiğini, tehlikeli olduğunu belirtmiştir5.  

Soranus, paraliziden dolayı prolapsus olduğunda, kanama ve zayıflama 

görülmediğini, uterusun bir yumurtaya benzediğini, önce kızılımsı olduğunu sonra 

beyazlaştığını anlatmıştır5. Soranus eserinde, diğer hekimlerin uterusu destekleyen 

membranların, kasların darbe aldığında, rüptüre olduğunda gevşediğine, paraliziye 

benzer bir sıkıntı ortaya çıktığına inandıklarını belirtmiş, Herophlius tarafından 

yumuşak prolobe uterusun ahtopot başına benzetildiğini yazmıştır5. İnflame uterusun 

prolapsus görüntüsü verdiğini, uterusun iki kaplamasının olduğu, prolapsus olduğunda 

kaplaması dışarıda veya içerde olabildiğini, uterusun ligamentleri zayıfladığında dış 

kaplamasının içeri doğru kıvrıldığı, kanlı görüldüğünü belirtmiştir5.  

Paulus Aegineta, uterus prolapsusunun nadir olduğunu belirtmiştir. Uterusun 

pozisyonunu sağlayan ligamentlerin, kadının düşmesi, sürekli kalçası üzerinde yatması 

sonucu rüptüre olmasıyla uterus prolapsusu olabilmektedir. Zor doğum sırasında 

yapışıklıklar boyunca uterusun sürüklenmesi, beceriksiz doğum yardımı, mental 

bozukluk veya tehlikeli seyahat ile tüm sistemin gevşemesi sonucunda uterusun aşağı 

uterus ağzına doğru inmesiyle de olabilmektedir14.  

Soranus eserinde, kendisinden önceki hekimlerin tedavilerinden örnekler 

vermiştir5. Hippokrates’in kadın hastalıklarında anlattığı kısma benzer şekilde, uterus 
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aşağı kaydığında kadının sırt üstü yatırıldığını, bir çorapla hastanın ayaklarının 

asıldığını, arpa özü yedirildiğini, diyet yapıldığını, gaz yapan yiyeceklerin 

engellendiğini belirtmiştir5,50.  

Soranus eserinde Euron’un öküz etini vajinaya koyduğunu, etin çürümesiyle 

onların acılığı ve keskinliği ile akıntı (iltihaplı kötü) olduğunu, ülserasyon oluştuğunu 

belirttiğini yazmıştır. Ayrıca Soranus eserinde Diokles’in kadın hastalıklarıyla ilgili 

kitabında uterusu düzeltmek için demirci körüğü ile hava üflenmesini, vajinaya sirke 

içine nar kabuğu batırılıp konulmasını önerdiğini anlatmıştır5. Soranus hava ile kolik 

meydana geldiğini, nar kabuğu ile zedelendiğini, sert ve zorlu kabızlık yapıcı ilaçlarla 

kanı durdurduğunu belirtmiştir. Soranus bazı hekimlerin kadına hoş aromalar 

koklatıldığını, uterusuna ise fumigasyonla kötü kokuların uygulandığını bu sayede bir 

hayvan firarı gibi hastalığın kovulduğuna inandıklarını anlatmıştır14. 

Soranus, prolapsus yeni olduğunda uterusun kanlı görüldüğünü, iltihaplı 

olmadığını belirtmiştir5. Soranus uterusun soğuk suyla çalkalandığını, sirke ile dilüe 

edildiğini, parmaklarla düzelmesinin sağlandığını anlatmıştır5. Uterusda düzelme 

olmadığında bacakların yükseltildikten sonra becerikli personel tarafından sirke ile 

sulandırılmış yuvarlak deniz süngerinin bir parçasının vajina içine sokularak 

ilerletildiğini, bir yün parçası ve bir bandaj ile bağlandığını, bel bölgesi altına minder 

yerleştirildikten sonra yatağın ayakucu alçaksa kaldırıldığını belirtmiştir5. Kadının üç 

gün diyet yapıp, basit yiyecekler yediğini anlatmıştır. Soranus yaşlı kadınlarda uterus 

prolapsusunun düzeltilse bile sıklıkla tekrarladığını belirtmiştir5.  

Soranus uterus prolapsunun idrar ve dışkı çıkışına engel olduğunu belirtmiştir. 

Soranus ve Paulus Aegineta dışkı ve idrarın boşaltılması gerektiğini belirtmişlerdir5,14. 

Her ikisi de muayene sırasında kadının sırt üstü yatırıldığını, kalçasının yukarı 

kaldırıldığını, bacaklar ayrılıp, dizlerin büküldüğünü belirtmişlerdir5,14. Soranus’un 

eserinde ılık zeytinyağı ile yünlü tampon yapıldığını, sirke, akasya özü, şarap, yer narı 

ile karıştırılıp vajinanın çapına uygun çok ince keten bezi ıslatıldıktan sonra uterus içine 

yerleştirdiğini belirtmiştir. Uterusu düzgün hale döndürmek için kibarca iteklediğini, 

bütün alt karın bölgesine sirke ile sulandırılmış yün ile baskı yaptığını, karın altı, pubis 

ve belin bandajlandıktan sonra, kadının bacakları ayrılıp yatırdığını, kadının göbek 

yanına ve böğrüne kupa çekme ile alevleme uyguladığını anlatmıştır. Soranus bu 

işlemler sırasında kadının burnuna şekerli kokulu aromaların sürekli koklatıldığını, 
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kadının vajinası içinde yünün üç gün tutulduğunu belirtmiştir. Sonra siyah ekşi şarap, 

böğürtlen, sakız ağacı veya nar kabuğu ile dekoksiyon yaptığını, sitz banyosu 

yaptırıldığını, vajinadaki yünün çıkarılıp, karına mercimekli dövülmüş arpa, nar kabuğu 

ile yapılmış yara lapasının uygulandığını, tamamen iyileşene kadar bu işlemlerin üç 

günde bir tekrarlandığını belirtmiştir5.  

Paulus Aegineta şarap içinde çözünmüş yer narı ile akasya yağına batırılmış bir 

yün parçanın silindir haline getirilip yuvarlak yapıldıktan sonra uterusa uygulanıp, 

görünen parçaların yavaşça vajina düzeltilene kadar yukarı doğru itildiğini, pubisin 

dışardan sirkeli ve sulu karışıma batırılmış yün ile ovulduğunu anlatmıştır14. Paulus 

Aegineta’ya göre kestane, mercimek, nar kabuğu sirkeli, ballı şerbet ile yapılan yakılar 

hipogastriuma dışarıdan uygulanmakta ve aynı şeyler tamamen iyileşene kadar üç 

günde bir tekrarlanmaktadır14. Paulus Aegineta prolapsus düzeltilemediğinde zamanla 

prolobe uterusun kangrenleştiğini, bu nedenle cerrahi olarak ayrılması gerektiğini 

anlatmıştır14. Paulus Aegineta, uterusda kangren olan bölümün cerrahi olarak 

ayrıldığında kadının hemen canlandığını belirtmiştir14.  

Soranus, uzun zaman dışarıda kalan uterusun beyazlaştığını, iltihaplandığını ve 

ağrılı olduğunu belirtmiştir5. Uterus prolapsusu paralizi nedeniyle oluştuğunda ılık su, 

yağ, çemen otu, keten tohumu, ebegümeci ile kaynatılıp banyo yapılmasını önermiştir. 

Durum kronik olduğunda kadının ılık su ile dilüe edilmiş sirke ile yıkanmasını 

önermiştir5. Soranus kuru kupa çekme, günlük yakı, kan durdurucu şeylerden sonra 

pubis, bel ve karın bölgesinin yoğun bir sıcaklık ile irrite edilmesini, prolobe uterusun 

tuz ve doğal sodyum karbonat ile sürekli olarak sulanması gerektiğini belirtmiştir5. 

Soranus, uterusun prolobe olan parçasının uzun zaman dışarıda kaldığında 

siyahlaştığını, kesilmesi gerektiğini, kronik prolapsusda ülserasyon olduğunda labianın 

büyüdüğünü, barsak ve periton yapışıklığına benzeyen yapışıklıklar oluştuğunu, 

tedavide büyüyen labia parçalarının kesildiğini anlatmıştır5. 

Hippokrates, uterus prolapsusunu tarif etmiş, tedavisinde genital organlara kan 

durdurucu ilaçlar ve soğuk uygulama ile kupa çekme yapmıştır14.  

Celsus, prolapsusu tarif etmiş, tuzlu ve kan durdurucu karışımlı suda oturma 

banyosu, lokal uygulamalar yapıldığını yazmıştır14. Areteus, prolapsus nedeni olarak 

düşük, zor doğumu göstermiş. Melankoli halindeki doğurmuş kadının uterus 

ligamentlerinin rüptüre olduğunu açıklamıştır14. Ali Abbas, uterusun prolobe olduğunda 
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çürüdüğünü, İbn-i Sina ise tüm uterusu çıkan (prolobe olan) bir vaka gördüğünü 

belirtmiştir. Razi uterus prolapsusu tedavisinde kan durdurucu ilaçlarla banyo 

önermiştir14.  

 

 

5.2.3.9. Uterus Apsesi  

 

Paulus Aegineta, inflamasyonun apseye dönüştüğünde tüm semptomların daha 

şiddetli hale geldiğini belirtmiştir. Uterus apsesinde belirtilere titreme ile ağrının eşlik 

ettiğini, düzensiz atakların olduğunu, süpürasyon oluştuğunda ise remisyon geliştiğini 

anlatmıştır14. Paulus Aegineta apse patladığında kadının hissettiği ağrının çok keskin 

olduğunu, bu duruma hafif ateşin eşlik ettiğini, idrarda bazen de dışkı çıkışında engel 

olduğunu eklemiştir14. Paulus Aegineta, apse birçok bölgeyi etkilediğinde dioptra 

(Antik Çağ hekimleri tarafından kullanılan spekulum aleti) adlı cerrahi alet 

kullanıldığını, parmakla dokunulduğunda kadının dokunulan yerde ağrı hissetiğini 

belirtmiştir14. Paulus Aegineta’ya göre apsenin yerine göre belirtiler değişmektedir. 

Pubis bölgesinde şişlik, hassasiyet ve fluktasyon vermekte, fundusta ve vajinada 

olduğunda ise kadının hissettiği ağrı azalmakta, şişlik olmamaktadır14. Paulus Aegineta 

süpürasyon tedavisinde çemen otu, keten tohumu, arpa, buğday unu, kaynamış incir ve 

güvercin pisliği karıştırılıp oluşturulan yakıyı kullanmıştır14. Paulus Aegineta 

inflamasyon için hastaya sık oturma banyosu, neft yağı, sarı sakız, yün yağı ve tereyağı 

uygulamıştır14.  

Paulus Aegineta uterus apsesi patlayıp irin mesaneye geçtiğinde kadına süt 

içirilmesini önermiştir. Mesaneye salatalık tohumu enjeksiyonu uygulamıştır. Eğer irin 

rektuma geçerse nar kabuğu ve mercimek enjeksiyonu önermiştir14. Uterus içine doğru 

olursa cerahatin temiz olduğunu, gül yağı, beyazlatılmış yağ, baselikonun uterusa 

enjekte edildiğini yazmıştır14. Paulus Aegineta sulu kokuşmuş cerahat boşaldığında 

ülserin yayıldığını düşünmüş, büzücü olarak mersin, hurma, kurutulmuş mercimek 

enjeksiyonu yapılmasını, inflamasyon oluştuğunda ise oturma banyosu ve yakı ile 

tedavi edilmesini önermiştir14. Uterus ağzına yerleşen apse patlamadığında etrafı ince 

bir irinle çevrildikten sonra cerrahi olarak irinin boşaltılmasını önermiştir14.  
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Aetius, apsede vajinaya sünger ile pansuman yapılmasını ve uterusa bir tüp ile 

buhar verilmesini, ağrı şiddetlendiğinde kullanılan yakıya haşhaş tohumu eklenmesini 

önermiştir14. Serapion da tedavide kullandığı çeşitli yakıların içinde haşhaş kullanmıştır. 

İbn-i Sina’nın tedavisi de benzerdir. Oribasius, apsenin uterus ağzına, mesane ve 

rektuma boşalabildiğini belirtmiştir14. Ali Abbas, rektuma apsenin boşalması 

durumunda mercimek, nar çiçeği, Armenian earth, gül yağı, üstübeç, kırmızı reçine 

(ejderha ağacı), arpa zamkı, yumurta yekli ve sirke gibi maddelerle lavman yapılması 

gerektiğini, uterus fitilleri, yakılar, vajina içine enjeksiyon uygulanmasını önermiştir14.  

 

 

5.2.3.10. Uterus Ülseri 

 

Uterus ülserinin nedenleri zor doğum, provoke abortus ve keskin ilaçların yan 

etkisi, defluksiyon tarafından apselerin patlatılmasıdır14. Paulus Aegineta, ülserasyonun 

dioptra tarafından teşhis edilebildiğini, görünmeyecek yere yerleştiğinde akıntının 

çeşidine göre tanınabildiğini belirtmiştir14. Ülser iltihaplı olduğunda akıntının kanlı, 

bulanık, ülser yayıldığında pis kokulu ve siyah renkte olduğunu, çok fazla ağrının eşlik 

ettiğini, ülser temiz ise akıntının beyaz, kokusuz ve yoğun olduğunu, ağrı hissinin 

katlanılabilir bir derecede olduğunu belirtmiştir14. Ülser inflamasyonlu ise ballı üzüm 

suyu, ıhlamur, susinium olarak isimlendirilen yağlı baselikon merhem, yarayı 

temizlemek için ballı su içerisinde çemen otu, ebegümeci, kepek, mercimek, kara 

ısırgan, baklagillerden herhangi bir bitki eklenebildiğini, baklagillerden bir bitki unu ile 

bal karışımı, iris (süsen), şapın yaralara enjekte edilebildiğini anlatmıştır14. Safran, 

kadın (anne) sütü, kaz etinin yağı, güllü balmumu merheminin toz haline 

getirilmesinden sonra yün üzerine sürülüp uygulanmasını anlatmıştır. Şiddetli ağrılar 

olduğunda gelincik başları kızgın şıra, pekmez, gül yaprakları, safran, ezilip 

kaynatıldıktan sonra kullanılmıştır. Balmumu, gül yağıyla yağlanan bir ovul üzerine 

eklenmiştir14. Yumurta, safran, gül yağı, kaz yağı ve erkek geyiğin iliğinin 

hazırlanmasından yeni bir ilaç elde edilmiş, bakır pası olmayan mısırlı merhem 

ülserasyonda iyi sonuçlar vermiştir14. Ülser yayıldığında ve inflamasyonlu bir durum 

aldığında hurma yağı, çemen otu, hatmiçiçeği, hydromel ve ekmek karışımından 

yapılmış yakı kullanıldığını; çayır otu ve hindibanın enjekte edildiğini; sirke veya sert 
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şarap verildiğini; ülser yaygın ve inflamasyonsuz ise zeytin filizleri, güller, nar kabuğu, 

ayva, böğürtlen, mersin, sumak, şarap içinde kaynatıldıktan sonra dokuyu büzücü 

etkisinden dolayı lokal olarak kullanıldığını; şap, akasya, yer narı enjekte edildiğini, 

oturma banyosu yapıldığını belirtmiştir14. İyileşme olmadığında, balmumu, sirke, başak 

tozu, demirsülfat aynı oranda karıştırılıp enjeksiyon şeklinde kullanıldığını anlatmıştır14. 

Az miktarlarda sağlığa yararlı yiyeceklere ve şaraba izin verildiği, ülser iyileştikten 

sonra vücudun kuvvetlenmesi, derisinin kendini yenilenmesi için çok sık banyo 

yapılması gerektiği belirtilmiştir14.  

Antik Çağ hekimleri iltihaplı akıntının kokusuna göre hastalığın şiddeti hakkında 

karar vermişler, tedavilerini belirlemişlerdir14. Tedavilerinde uterusdaki kokuşmuş 

ülserler için kireç, yanık kağıt, arsenik, arseniğin kırmızı sülfidinden hazırlanmış 

yuvarlak droglar kullanmışlardır14. İbn-i Sina kurşun oksit, üstübeç, gülyağı, 

balmumundan merhem yapıp kullanmış, Ali Abbas gül yağı, sinir otu, safra 

benzerlerinden oluşan uterus fitili veya enjeksiyonlar önermiş, ağrıyı azaltmak için 

kurşun oksit, günlük, tütsüleme uygulaması önermiştir14. Soranus’un eserinde bu bölüm 

kaybolmuştur.  

 

 

5.2.3.11. Uterus Kanseri 

 

Paulus Aegineta, uterusdaki kanserleri ülserasyonlu veya ülserasyonsuz olarak 

ikiye ayırmıştır14. Paulus Aegineta’ya göre ülserasyonsuz kanserde uterus ağzının, 

düzensiz kenarlı, katı nasırlı, kırmızı veya kurşuni bulanık renkli görüldüğünü 

belirtmiştir. Göbeğin altında, kasıklarda, bel bölgesinde şiddetli ağrı oluşturmaktadır. 

Paulus Aegineta’ya göre ülserasyonlu kanserde ülserlerler çeşitli büyüklerdedir. Uterus 

sert ve şişmiştir. Ülserler üzerinde rengi bulanık, mor, kırmızı veya kanlı görünümlü 

yara kabukları bulunmaktadır14. Ülserli kanserden sulu siyah cerahatli, sarımsı 

kahverengimsi ve pis kokulu akıntı olabilir, bazen de kanama eşlik edebilir. Paulus 

Aegineta şikâyetlerin azaltılması için ballı suyla ebegümeci veya hatmiyi kaynatıp, gül 

yağıyla karıştırıp kullandığını belirtmiştir. Kanser tedavisinde yakı, oturma banyosu, 

merhem, vajinaya ilaç enjeksiyonu ve ovüller kullanmaktadır. Kullandığı yakı içinde 

hindiba, çayırotu, kişniş, afyon, un, yumurta, hurma, turnipin yağla dövülmüş, günlük, 
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sedef otu, kokulu yonca ve kurutulmuş incir vardır14. Merhemi ağrı şiddetlendiğinde 

kullanır, içinde hurma, elma, yabani asmaların çiçeklerinin yağı, mersin ağacı yağı ve 

gül yağı vardır. Vajina enjeksiyonunda kullanılan karışım içinde sinir otu, anne sütü 

bulunmaktadır. Paulus Aegineta kanserde kanama olması durumunda yıkanmamış 

yünün tortusu, afyonun özsuyu, kadın sütü ve safranla ovüller, kurşun oksit, 

yıkanmamış yün tortusu, tereyağı, hindiba, gülyağı ile hazırlanmış karışımlar 

kullanmıştır. Paulus Aegineta sağlığa yararlı ve kolay sindirilebilen yiyeceklerin 

yenmesini, sindirim zorluğu olanlara sulu şarap önermiştir14. 

Hippokrates, uterus kanserinin genellikle tedavi edilemediğinden bahsetmiştir. 

Ancak uterus kanserinin tedavisinde çömleğe eklenmiş bir borunun diğer ucunu 

vajinaya yerleştirip tütsüleme uygulamıştır. Paulus Aegineta eserinde Hippokrates’in 

kanserin iyi bir hastalık olmadığını düşündüğünü belirtmiştir. Aetius, ülserli kanseri 

kronik ve ölümcül hastalık olarak tanımlamıştır14.  

Ali Abbas, uterus kanserinin tedavisinde pancar, kişniş, afyon, boy otu, keten 

tohumu, papatya ve benzerlerini enjeksiyon şeklinde veya ovul yaparak kullanmıştır14.  

 

 

5.2.3.12. Uterusun Hemoroidleri, Kondilomaları ve Fissürleri 

 

Paulus Aegineta, fissürlerin zor doğumdan sonra uterus ağzında oluştuğunu, 

doğum yaklaştığında sızıntı şeklinde veya cinsel ilişki sırasında sürtünmeden dolayı 

kanama ile belirti verdiğini belirtmektedir. Ona göre doğumdan sonra elle yapılan 

muayenede daha iyi teşhis edilmektedir. O bu vakalarda cerrahi işlem yapılmamasını ve 

irrite edici ajan kullanılmamasını istemiştir14. 

Basit oturma banyosu ve fitillerle ilaç tedavisinde dilüe edilmiş reçine, gülyağı, 

illyron iris, terebentin, kurşun oksit kullanmıştır. Fissürlerin kronikleşerek genital siğile 

dönüştüğünde, nasırlaşma olduğunda benzer çareler önermiştir. Siğil skatrize 

edilmiştir14.  

Paulus Aegineta, uterusun boyun ve ağız yüzeyinde çıkıntılar şeklinde olan 

hemoroidlerin spekulumla teşhis edilebildiğini belirtmiştir. Hastalığın şiddetlenmesi 

sırasında kanama, kızarıklık ve ağrı olduğunu, remisyonlar sırasında morumsu bir renk 

aldığını, buruştuğunu ve ağrı olmadığını, basit bir akıntı olduğunu belirtmiştir. 
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Remisyon sırasında forsepsle dışarı doğru çekilip kesildiği, akut durumlarda kurutucu 

ilaçlarla tedavi edildiği anlatılmıştır. Kurutulmuş nar kabuğu, öd veya uterus 

hemorajisinde önerilen ilaçlar kullanılmıştır14.  

Aetius, kan durdurucu olarak şap, yanmış kurşun (toksik etkili bazik tuzu 

kurşunun bir formu olan litharge), yer narı uygulamıştır. Kondiloma için bazı Antik Çağ 

hekimleri arsenik kullanılmasını tavsiye etmişlerdir. İbni Sina ve Razi bu şikâyetleri 

Paulus Aegineta’nın anlattığına benzer şekilde tarif etmişler, hemoroid tedavisi 

yapmışlar, kan durdurucuları kullanmış veya ligatür uygulamışlardır14. Ali Abbas, 

yakıcı tedavinin uterusa zarar vereceğini belirtmiş, cerrahi tedaviyi tercih etmiştir. 

Fissürlerde direkt olarak baselikon, tavuk ve ördek yağı merhem veya yakı şeklinde 

uygulamıştır14. 

Antik Çağ hekimlerinin hemoroid, siğil tanımlamasının günümüzdeki aynı 

isimdeki hastalıklarla karşılaştırılmaması gerekmektedir.  

Zahravi’ye göre hemoroidler kan damarlarının şişmesiyle oluşur. Kronikleşirse 

siğile dönerler. Eğer görünmeyen yere, uterus derinine yerleşirse palpe edilemez ve 

ameliyat edilemez15. Palpe edilebilen yere yerleşmişse kadını uygun bir pozisyonda 

yatırdıktan sonra bir forsepsle ya da kalın bir bez parçası ile tutulup gerildikten sonra 

köküne zarar vermeyecek şekilde kesilir. Akasya, kardeşkanı, akgünlük) gibi kan 

durdurucu ilaçlar toz halinde kullanılır. Zahravi kadının bacaklarını duvara yükseltir, 

soğuk su uygular. Kan durmazsa nar kabuğu, sumak, mazı, meşe ödü, benzerleri su 

içine konulduktan sonra oturma banyosu yaptırır. Arpa unu, bal ve sirke ile yoğurup 

yakı olarak kullanmaktadır. Kan durmazsa memelere, damarlara kupa çekimi uygular15. 

Bir parça yünü sinirotu, yabangülü özsuyuna batırdıktan sonra meşe ödü suyuyla 

birlikte yaraya iyileşene kadar uygular. Kırmızı püstüller kekikbaşına benzer pürüzlü 

görünmektedir. Hemoroide ya da siğilde uygulanan tedavi yüzeyel olanların hepsinde 

kesilme ve iyileşene kadar pansuman yapılması şeklindedir15. 

Sabuncuoğlu’nun eserinde eğer vulvadaki hemoroid tedavi edilmezse siğile 

dönüştüğü yazılmıştır. Eğer hemoroid uterus içindeyse, görünmeyen yerdeyse cerrahi 

ile tedavi edilmemesi gerektiğini, görünür yerdeyse soğuk yerde yatırılıp bir kerpeten ya 

da bez ile tutulup kesildiğini, kan durdurucu ilaç verildiğini belirtmiştir6. Hasta 

ayaklarını duvara dayayıp bir saat bekler, kan durmazsa sumak, nar kabuğu, meşe ödü 

kaynatılır, oturma banyosu yaptırılır, arpa unu ve sirke yoğrulup yakı yapılır, kan 
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durmadığında uterus ve memelere kupa yapılır. Bir yün parçası taraşiş, lisan’ül Hamel 

suyu, böğürtlen suyuna batırılıp, ham şarap ile karıştırılıp şiş inene kadar uygulanır, 

iyileşene kadar pansuman yapılır. Eğer görünür yerde yabani kekik başı gibi olan 

siğiller çengel ile çekilip kesilmekte, merhem ile tedavi edilmektedir6. Cerrâhiyyetü’l-

Hâniyye’nin İstanbul Tıp Fakültesi Nüshası’nda, farklı olarak kan durdurucu akasya, 

kendir kullanıldığı belirtilmiştir. 

 

 

5.2.3.13. Klitoris Genişlemesi/ Sünnet  

 

Zahravi eserinde doğal ya da herhangi bir nedenle klitorisin büyük olabildiğini, 

bazen ete benzediğini, cerrahi olarak tedavi edildiğini belirtmiştir6. Bir tür pensle 

tutulup kesildiğini, kanamayı durdurmak için pansuman yapıldığını anlatmıştır. 

Pansumanda kullanılacak ilaçlar Zahravi tarafından belirtilmemiştir6.  

Şerefeddin Sabuncuoğlu “kadınları sünnet etmek ve vulvalarında olan eti kesmek” 

başlıklı bölümde vulvada fazladan tılak olarak adlandırdıkları et olduğunu, büyük olursa 

bunun kötü göründüğünü penise benzeyebildiğini, Arabistan’da pensle tutulup 

kesildiğini anlatmıştır. Bazen rahmin içinde oluşan et parçasının dışarı çıkabileceğini 

belirtmiştir. Marazi Zenebi denilen bu oluşumun yine aynı şekilde kesilerek tedavi 

edildiğini eklemiştir6. Sabuncuoğlu ve Zahravi tarafından tarif edilen işlem hastalık 

olduğu zamanda yapılan tedavidir.  

Antik Çağ hekimleri kaslı bir yapı olduğunu belirttikleri klitoris veya uterusun 

görünür yerinde oluşan tümöral oluşumları bir forsepsle tutup kestiklerinden 

bahsetmişlerdir. İbn-i Sina da klitoris genişlediğinde bir bıçakla düzeltildiğinden 

bahsetmiştir91. 

Soranus tarafından hipertrofik klitoris kesilmiştir. Bu sadece kozmetik amaçlı 

yapılmamış, aşırı cinsel isteği azaltmak amacıyla da yapılmıştır91. 
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5.2.3.14. Uterus İçindeki Zar  

 

Paulus Aegineta, uterusun ağzının etrafında zarın, ülserasyon sonucu olarak ya da 

urun son döneminde oluştuğunu yazmıştır14. Tedavide yumuşatıcı, yağlı ve sulu oturma 

banyoları uygulamış, çemen otunu dekoksiyon veya yakı olarak kullanmış, yağlı fitiller 

yerleştirmiştir. Şikâyetler arttığında aromatiklerle tütsüleme ve buhar banyosu 

kullanmıştır. Zarın, uterus ağzında tıkanıklık yapan yıkanmamış yün, nitrit ve terebentin 

fitilleri ile karışabildiğini belirtmiştir14. Zarın tedavisi cerrahi olarak önerilmiştir, 

imperfore hymen veya uterus ağzını tıkayan diğer konularda karşılaştırmalı olarak 

anlatılmıştır14.  

 

 

5.2.4. Genital Apseler / Urlar 

 

Soranus’ta bu bölüm kaybolmuştur. Paulus Aegineta, apsenin uterus ağzında 

olduğunda opere edilebileceğini ancak eğer apse olgun değilse acele edilmemesi 

gerektiğini belirtmiştir14. Sabuncuoğlu Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’de iltihap toplayan 

tümörlerin tedavisini anlatmış6, Paulus Aegineta gibi apse görüldükten sonra eğer şişlik 

kırmızı, hastanın sancısı, ateşi varsa hemen yarılmaması gerektiğini belirtmiş, iltihabın 

pişmesi (olgunlaşması) için münzic konulmasından bahsetmiştir14.  

Paulus Aegineta, operasyonda kadın supin pozisyonda yatırıldıktan sonra 

bacaklarının karnına çekilmesini, uylukları ayrılmış, kolları bacaklarının yanına 

boynundan bağlanması gerektiğini belirtmiştir14. Operatör kadının yaşına uygun 

spekulum ile muayene edebilmek için kadının sağ tarafında oturur14. Spekulum 

takıldıktan sonra spekulum yaprakları çok uzun olmasın diye kadının vajinası bir prob 

ile ölçülmesi gerektiğini, yukarıdan uterusa baskı uygulanmasını anlatmıştır14. Eğer 

spekulumun yaprakları büyükse bükülmüş kompresler üzerine yerleştirileceğini, üst 

parçasında vida olan spekulum cerrah tarafından tutulurken vidanın bir asistan 

tarafından çevrileceğini tarif etmiştir. Böylece stalkın tabakası vajinayı ayırarak 

gerilmesini sağlamıştır14. Parmak ile dokunarak apsenin yumuşaklığı belirlendikten 

sonra, bir bıçak ya da iğne ile tepesinden kesilip, irin boşaltıldıktan sonra gül yağlı 

yumuşak dikdörtgen fitil ile silinmesi, insizyonun içine doğru veya kadının vajinasının 
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içine dışardan kompresyon uygulanması anlatılmıştır14. Sabuncuoğlu’nun eserine göre, 

kadın çatal bir kürsü üzerine oturmuş, bacaklarını karnına doğru çek, dizlerinin altında 

ellerini birleştirmiş, (butlarının) kalçasının arkasına bağlamıştır. Hastanın vulvasını 

açacak alet levleb ya da miftah-ul ferc (ferc açan alet) kullanılmıştır6. Zahravi bu aletten 

daha sonra bahsedeceğini söylemiş15, ancak Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’de ise hem alet 

isimlendirilmiş hem de çizimi yapılmıştır. Uterusun boynuna erişene kadar alet 

ilerletildikten sonra uzunluğundan dolayı içeri girmesin diye vulvanın iki tarafına bez 

yerleştirilmesi önerilmiştir6. Şerefeddin Sabuncuoğlu uterusun boynu görülüp siğiller 

ortaya çıkana kadar aletin yapraklarının açılmasını tarif etmiş, çıbanı ebenin parmakla 

kontrol edebildiğini, yumuşak olduğunda cerrahi kesi ile iltihap boşaltıldıktan sonra gül 

yağı ya da yeşil zeytinyağı ile yağlanan yün fitilin bir ucu dışarıda kalacak şekilde 

yaraya yerleştirmesini anlatmıştır6. Zahravi aynı yağları kullanmayı önermiş ancak 

uterusa konulan fitilden iki gün sonra pansumana başlandığını eklemiştir15.  

Paulus Aegineta, pubis bölgesinin yıkanmamış veya yağa bandırılmış temiz bir 

yün ile silinmesini, üçüncü gün kadının sıcak yağ veya kaynamış su ile oturma banyosu 

yapmasını, ebegümeci dekoksiyonu ile temizlenmesini önermiştir14. Yara içine 

tetrapharmacon merhemin tek başına veya bal ile sürülmesini, merhemin keskinliği yağ 

veya gül yağı ile azaltılıp, inflamasyon azalana kadar temiz tutmak için dış parçaların 

yakı ile kaplanması, iyileşme süresince şarap ile dilüe edilmiş calamine merhem 

uygulanması ve sargı sarılması önerilmiştir14. Apse uterusun ağzının içinde ise yine 

opere edilmelidir diye belirtmiştir14. Şerefeddin Sabuncuoğlu kitabında kaynatılmış 

ebegümeci suyuna batırılan yün ile kasıkların silinmesini, pansuman edilmesini, fitil her 

çıkarıldığında uterusu ve yarayı bal ve antiseptikli solüsyonla yıkmayı da 

önermişlerdir6. Fitil çıkarıldığında boyan dibi, loğusa çiçeğinin kaynatıldığı suda 

yıkanır. Eğer çıban derindeyse cerrahi tedaviden kaçınılır. İlaçlı tedavi başarılıdır6. 

Paulus Aegineta aynı şekilde uterus ağzının derininde olan apselerde cerrahi 

işlemlerden kaçınmıştır14.  

Benzer tedavi metotları Aetius tarafından vajina içindeki apseler için 

bahsedilmiştir14.  
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5.2.5. Atrezi  

 

Soranus’un kitabında atrezi başlıklı bölüm kaybolmuştur. Ancak âdet bozuklukları 

bölümünde eğer âdet akışı hymen veya açık olmayan bir doku nedeniyle olmuşsa 

kesilmesi gerektiğini belirtmiştir5.  

Paulus Aegineta ve Şerefeddin Sabuncuoğlu, doğuştan ya da sonradan geçirilen 

hastalığa bağlı genital organlarda kapalılık olabildiğini belirtmişlerdir. Paulus Aegineta, 

yerleşiminin görünür yerde olabildiği gibi daha derinde olabileceğini, bazen membran 

şeklinde bazen de et parçası şeklinde olabileceğini, adezyona bağlı da gelişebileceğini 

belirtmiştir6,14.  

İbn-i Sina, uterusun boynu veya vulvanın atrezisinde kelimelerin hangi anlamlarda 

kullanıldığını aktarmıştır. Uterusun ağzındaki dokunun aşırı toplanmasıyla oluşur. Bu 

durum ilişkiyi önleyebilir. Yaraların iyileşmesi sırasında yapışıklarla olabilir. Bozukluk 

doğumsal veya daha sonradan gelişebilir. İbn-i Sina atrezili bir kadının gebe 

kalabileceğini ama doğum yapamayacağını düşünmektedir. Cerrahi işlem gerektirir, 

aksi takdirde hem anne hem bebek ölebilir92.  

Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye “vulvası bitişik doğan kızların tedavisinde” bölümünde 

vulvanın kapalı veya dar olabildiği reteka adı verilen kötü bir hastalık olarak tarif 

edilmiştir6. Doğuştan ya da sonradan olabileceği belirtilmiş, imperfore hymen 

durumuna uygun bir tariftir. İlişki kurmaya, gebe kalmaya ve doğurmaya engel 

olabildiği anlatılmıştır6. 

Vulva, görünür bir yerinde ince bir zar ile kapalı olduğunda, küçük bir insizyonla 

açılabilir6. Kadın sırt üstü yatar, ayaklarını yukarı kaldırıp bacaklarını iki yana açar, ebe 

başparmaklarına bez sararak hastanın vulvasını iki yana ayırıp sıfak-i rakik-i yararak 

girişi açar, zeytinyağına bir parça yün batırır rahatsızlık tekrarlamasın diye içine 

yerleştirir her gün tekrarlanır6. Eğer et parçası büyükse ve kalınsa ebe ince bir neşter ile 

mersin yaprağı şeklinde yarar. Zahravi de bu kesi şeklini anlatmış ama çizimi yoktur15. 

Zeytinyağına batırılmış yün ile pansuman yapılır, eğer giriş bir et parçası ile kapalıysa 

çengel ile tutulur, et kesilir, kan durdurucu ilaçlar kullanılır, akasya, kardeş kanı, günlük 

yumurtanın beyazı ile karıştırılır, yaraya pansuman yapılır, kalaydan bir boru etin 

birleşmemesi için yerleştirilir, birkaç gün keten bezinden fitil yapılır yerleştirilir15. Eğer 
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kanser şişliği, katı olursa, “levni kemid” olursa müdahale edilmemelidir diye 

belirtmiştir6.  

Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye kitabında kadının ameliyat sırasındaki pozisyonunu ve 

yardımcı kadının nasıl durduğunu gösteren bir minyatür vardır6 (Şekil 8). 

Zahravi de aynı şekilde uterus içindeki kanserlere dokunmamak gerektiğini 

belirtmiştir. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye Paris ve Millet nüshasının üçüncü nüshası ile fark 

yoktur. Zahravi ve Sabuncuoğlu’nun bitki isimleri aynıdır6,15. Sadece Zahravi’de kurşun 

borunun diğerinde kalaydan yapılmış borunun kapanmayı engelleme amacıyla 

kullanıldığı belirtilmiştir6,15.  

Sabuncoğlu bu bölümde operasyonları ebenin yapacağını belirtmiştir. Çizdiği 

minyatürde ebe ve yardımcı kadın bulunmaktadır6 (Şekil 8).  

Paulus Aegineta, tıkanıklığın bir et parçasıyla oluştuğunda çengellerle 

gerileceğini, fistül yapmak için bir bıçakla ayrıldığını, yara iyileşmesi için ilaçlardan 

yararlanılması gerektiğini, bu operasyonun derin yerleşimi olmayan vakalarda uygun 

olduğunu, uterus ağzında olunca da aynı şekilde uygun olacağını belirtmiştir14.  

Aristoteles imperfore vajinadan bahsetmiştir14. Aetius eğer tıkanıklık bir membran 

parçası ile oluşmuşsa kesilerek ve yara dudakları uygun millerle açık tutularak 

yapışıklığın önlenmeye çalışıldığını; et parçası ise disseke edildikten sonra kaşık ve mil 

ile yara dudaklarının ayrıldığını belirtmiştir14. Paulus Aegineta kitabının yazarı 

Adams’a göre aynı tedavi Soranus tarafından da tarif edilmiştir14.  

Celsus, obstrüksiyonun membran nedeniyle oluşmuşsa iki transvers insizyon 

yapılırken üriner parçaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir14. Obstrüksiyon et 

parçası ile oluşmuşsa düz bir insizyon yapılmasını, bir forseps ve kanca ile tutup disseke 

edilmesini yazmıştır14. Dikdörtgen milin ucunda bir mil sirke ile ıslatıldıktan sonra 

eksternal olarak üç gün uygulanır, yapışmayı önlemek için yara merhemi kullanılır14. 

Razi kısaca zarı tarif eder ve demir bir aletle perfore etmemiz gerektiğini ve sonra bir 

fitili damar büzücü bazı şaraplar ile ıslatmayı tarif eder14. Ali bin Abbas uterusdaki 

obstrüksiyonun doğal olarak veya daha sonradan ülserasyon etkisiyle oluştuğunu tarif 

eder. Ebenin obstrüksiyon nedenlerini bir bıçak veya benzeri bir aletle tedavi etmesini 

tarif etmiştir14. 
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5.2.6. Kadının Genital Akıntısı 

 

Klasik tıp döneminde kadınlarda görülen genital akıntılar, hastalık sonucu olabilen 

ve normalde görülebilen akıntılar olarak iki farklı şekilde değerlendirilmiştir. 

 

 

5.2.6.1. Kadının Anormal Genital Akıntısı  

 

Soranus eserinde, Antik Çağ hekimlerinin genital akıntının uzamış periyota bağlı 

kan akışının artışıyla oluştuğunu ifade ettiklerini belirtmiştir5. Soranus, genital akıntının 

farklı zamanlarda olabildiğini, kronik, kanlı, artmış bir sıvı sekresyonu olduğunu 

belirtmiştir5. Soranus, Asclepiadese ve bazı hekimlerin uterus akıntısının biri kırmızı 

diğeri sulu ve beyaz iki çeşidi olduğunu ifade ettiklerini yazmıştır5. Soranus, 

Demetrius’un akıntıyı renk ve eyleme göre ikiye ayırdığını, beyaz renkli akıntının arpa 

özüne benzer soluk, diğerinin sulu, yıkanmış ete benzer şekilde kırmızı siyah kanlı 

görünümde olduğunu ifade ettiğini belirtmiştir5.  

Soranus, akıntının vücut, uterus veya uterusun parçalarından kaynaklanan 

hastalıklara göre şekillendiğini belirtmiştir5. Nereden kaynaklandığını aramanın yararsız 

olduğunu genel olarak bütün vücudun, lokal olarak da uterusun tedavi edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir5. Beyaz akıntının kırmızı akıntıdan daha inatçı olduğunu 

belirtmiştir5. 

Soranus, genital akıntıda hastanın soluk, zayıflamış, iştahsız, sıklıkla yürümüş gibi 

nefes nefese, şişmiş ayaklara sahip olduğunu anlatmış, akıntının ağrısız veya ağrılı, 

ülserasyonsuz veya ülserasyonlu, inflamasyonlu olabildiğini belirtmiş, eşlik eden 

bulgulara göre tedavisini şekillendirmiştir5.  

Soranus akıntı ağrılı, ülserasyonlu olmazsa uterus hemorajisindeki benzer nilüfer 

çiçeği ağacının testere talaşının infizyonu, ekşi şarap, yoğurt mayası, dana, kuzu, geyik 

kuagulasyon sağlayan maddeler toprak üzümü, mersin, nar kabuğu, çam kabuğu gibi 

çareler kullanmıştır5. Günlük ayva ve elma ile dekoksiyon yapmıştır5. 

Soranus akıntı, ağrılı olursa buğday, arpa uterus şırıngası ya da küçük kanallı 

lavman ile uterusa enjekte etmiş, ılık etkiye sahip yara lapası uygulamıştır5. Hafif 
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yiyecekler önermiş, akıntı ülserasyona eşlik ettiğinde veya ülserasyon yapmadan akut 

ağrı olduğunda aynı şeyleri uygulamıştır5.  

Soranus remisyonlar sırasında, hastaya çeşitli pasif egzersizler, gezinti, vokal 

egzersiz, banyo, ölçülü bir şekilde şarap, çeşitli yiyecekler, yoğun sıcaklık, güneş 

banyosu, metasenkritik kupa çekme, zayıf bandajlama, çıplak elle masaj, keten tohumu, 

metasenkritik merhemleri, mustard, kusma yapıcı bayır turpu, acı diyet siklik kür, 

yüzme, doğal suyla banyo, hava değişimi, deniz seyahati, sitz banyosu, vajinal fitiller 

(irritan etkilidir) önermiştir. Kanlı akıntıda şiddetli ağrı olmadıkça flebotomiyi kabul 

etmemiştir5.  

Paulus Aegineta, uterus akıntısıyla tüm vücudun temizlendiğini, rengine göre 

nereden olduğunun belirlenebildiğini anlatmıştır14. Kırmızıysa vücudun irinli bir 

bölümünden, beyazsa balgamdan, soluksa acı safradan, siyahsa kara safradan olduğunu, 

kan boşaldığında uterusda erozyon olabildiğini belirtmiştir14. Akıntıya eşlik eden 

semptomlar; solukluk, beslenememe, yemeklerden tiksinme, yürürken nefes darlığı, 

gözlerinde şişlik olabildiğini anlatmıştır14. Tedavide genel sistemi düzeltmek için vücut 

ovalanması, bal ile yağlanma, suda kaynatılmış maydanoz ve diüretikler verilmesi, 

barsakların boşaltılmasını önermiştir14. Vahşi narçiçekleri, böğürtlen çiçekleri, meşe 

ağacının alt kısmı ve meşe palamudu kabuğunu kullanmış, atkuyruğu, su ve şarap veya 

yer narı ve şarapla ıslatılmış lenstik meyvesi, yabani tavşan, oğlak, kuzu, buzağı veya 

geyik işkembesinden yapılan peynir mayası, mersin, üzüm, çam kabuğu gibi maddeleri 

uterus hemorajisinde önermiştir14. Akıntı ağrılı olduğunda uterin bir şırınga ile veya 

lavman malzemesi ile arpa suyu, pirinç suyu, uyuşturucu bazı ilaçlar ile enjekte 

etmiştir14. Alevlenmeler sırasında yatıştırmayı, remisyon sırasında yürüyüş, bağırma, 

yağlama, kupa çekme, yukarı kısımlara ovma ile masaj, güneşlenme, hardal yakısı, 

merhemler, emetikler, diyetler, banyo, şarap ve değişik yiyecekler ile sistemin 

düzeltilmeye çalışılmasını önermiştir14. 

Hippokrates anormal akıntıyı tanımlamış, hastada beraberinde görülen belirtileri, 

yüzde şişlik, solgunluk, karında büyüme, basmakla çukurlaşan kol ve bacaklarda ödem, 

sık soluk alma ve zayıflama eşlik ettiğini belirtmiştir14. Hastaları diüretik, kurutucu 

diyet ve egzersizle tedavi etmiştir. Areteus, beyaz ve kırmızı akıntılardan bahsetmiş, 

uzun sürdüğünde kanama şeklinde olanın öldürücü olduğunu belirtmiştir14.  
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Aetius, akıntı kırmızı ise flebotomi, kaynatılmış damar büzücülerin içinde 

ıslatılmış sünger parçasını uygulamış, akıntı beyazsa hamilelik, bağırma, yürüyüş, ovma 

ve damar büzücü ve deterjanların birlikte uygulanmasını tavsiye etmiştir14. 

Bazı Antik Çağ hekimleri ise damar büzücü ve kurutucu diyetleri kullanmışlar, 

turp ile kusturma, egzersiz, sık hava değişikliği, ısıtıcı plasterler, hardal yakısı 

uygulamışlardır. Ali Abbas ise, kanlı akıntıda flebotomiyi önermiştir14. 

 

 

5.2.6.2. Semen Akıntısı  

 

Soranus semen akıntısının sadece erkeklerde değil kadınlarda da olduğunu, 

akıntının cinsel arzusuz ve ereksiyonsuz görüldüğünü, kısa aralıklarla oluştuğunu, 

vücutta güç kaybı olduğunu, hastalığın kronik olduğunu belirtmiştir5. 

Soranus tedavide dekoksiyon için hastayı sandalyeye oturtmuş, kan durdurucu ve 

soğuk (güller, mersin, sakız ağacı, böğürtlen ve benzer şeyler ) akasya ile ovalamış, ekşi 

şarap içinde yer narı, akasya, balmumundan, günlükten, ayva ağacı ve mersinden 

yapılmış yara lapası merhemi karın altına, kalça üzerine sürmüş, yumuşak yatakta 

yatırdığı kadının belinin altına zayıf kurşundan tabak yerleştirmiştir5. Yemeklerden 

sonra kusma, egzersiz yapma, ovma, yağlama önermiştir5. Kenevir, sedef otunun 

tohumu, yulafa benzer bitkiler semen meydana getirdiği için önermemiş, hastanın kuru 

şeyler yemesini, şarap içmesini önermiştir5. Cinsel stimulanlardan kaçınılmasını, resim 

gösterilmemesini, erotik hikâyeler anlatılmamasını önermiştir5. 

Soranus kronik olduğunda jimnastik, masaj, soğuk banyo önermiş, gül yağı ile alt 

karın yağlanması, remisyon olduğunda tonikler, metasentrik çareler vermiş, banyo 

yapmasını önermiştir5.  

 

 

5.3. Gebelik ve Doğum 

 

Kadın hastalıkları ve doğumla ilgili literatürün incelemesı sırasında gebelik ve 

doğum sürecinde olması gerekenlerden sorunlu durumlarda bahsedildiği tespit 
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edilmiştir. Gebelik ve doğumla ilgili konular iki ana alt başlık altında 

değerlendirilmiştir.  

 

 

5.3.1. Gebelik  

 

Klasik dönemde kadının en önemli görevlerinden birisi gebeliktir. Literatürdeki 

gebelikle ilgili konular kadının gebe kalmasını sağlayan, kolaylaştıran ve engel olan 

durumlar, gebelik süreci ve bakımı, fetüsün imajı ve cinsiyetinin belirlenmesi olarak 

değişmektedir90. 

 

 

5.3.1.1. Döllenme 

 

Klasik tıp dönemi hekimleri kadının üremesini bir çiftçinin tarlaya tohum ekmesi 

işlemine benzetmektedir5,41. Onlara göre erkeğin spermi kadının uterusu içinde çevresel 

faktörlerden etkilenerek beslenip yetişmektedir. Burada kullanılan döllenme kelimesi 

bugün kullandığımız anlamdan daha farklıdır. Gebe kalma meninin ilerlemesi, 

tutulması, embriyo gelişmesiyle oluşan bir süreçtir5,41,62. Meni bir özden bir varlık 

haline dönüşmektedir5,41. Gelişen fetüs kadından ayrı bir nesne olarak kabul edilmiştir61. 

Kadın erkekten daha fazla sıvı absorbe edebilir ve dışarıya daha fazla sıvı -âdet gibi- 

atabilmektedir41. Soranus, gebelik boyunca kadındaki değişimlerden bahsetmiştir5.  

Döllenme için cinsel ilişki ve erkek spermi gerekmektedir41,62. Bazı Antik Çağ 

hekimleri kadın dölünün de gerekli olduğunu ileri sürmüş ama diğerleri bunun gerekli 

olmadığına inanmışlardır41. Hippokrates, kadın ve erkekte ayrı ayrı döl olduğunu, 

ikisinden gelen dölün anne karnında kaldığını aktarmıştır5. Ancak kadının yumurtası ile 

erkeğin sperminin döllenmesinden bahsedilip bahsedilmediği açık değildir. Aristoteles, 

döllenmede ve embriyonun gelişiminde kadının erkek kadar rolünün olmadığına 

inanmıştır41,62. Anatomik çalışmaların ilerlemesiyle döllenme konusunda da fikirler 

oluşmuştur. Herophilus, kadın fallop tüplerini, yumurtalıklarını tanıtıp kadına ait bir 

döllenme sıvısından bahsetmiş, bu sıvıyı dişi spermi olarak tanımlamışlardır41. Erkek 

spermi daha sıcak ve hareketli, kadın spermi ise soğuk, pasif ve ıslaktır41,62. Her ikisinin 



 121

gerekli olduğunu ileri sürmüştür. Erkek ve dişi spermin kökeninin aynı olduğu 

belirtilmiştir41.  

Cinsel ilişki ve döllenme için hem erkek hem kadında arzu ve istek gereklidir, 

isteksiz erkek tarafından atılan tohumlar yararsız olduğu gibi kadın isteksizse de gebelik 

olmayabileceği düşünülmektedir41. Soranus’a göre vücudun kondisyonu uygun 

olmadıkça ilişkiye istek hissi yetersiz olmaktadır5. Erkek ile kadın arasındaki en önemli 

fark, erkekte istek olmadığında meni olmaması, ancak kadın isteksiz olduğunda bile 

içgüdülerinin döllenmeyi sağlayabilmesidir5,41. 

 

 

5.3.1.2. Gebe Kalma Yeteneği  

 

Soranus’un yazdığına göre kadın genellikle çocuk isteği ve başarı için 

evlenmektedir5. Empedokles, Hippokrates, Aristoteles’e göre tüm hayvanlar ovumdan 

orijin almış, Democritos’a göre ise mikroskobik hayvancıklardan üremişlerdir5,62. Antik 

Çağ hekimleri aynı zamanda döllenme amaçlı cinsel ilişkiden önceki tüm hazırlıkların 

özenli olmasını, mevsime, güne, tarihe, ortamın uygunluğuna, sıcaklığına, kadın ve 

erkeğin sağlık durumuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir41. Antik Çağ 

hekimlerinden bazıları ise ayın hareketlerinin uterusda etki gösterdiğini, döllenme 

üzerinde etkisi olduğunu belirtmiştir5. Ayrıca kadınlar döllenmenin olmasını istiyorlarsa 

kolay sindirilebilir yiyecekler yemeli, sürekli kabız, ishal olmamalıdır. Kronik 

hazımsızlık fetüsün yerleşimine engel olmaktadır5. İslam Tıbbında kadının üretkenlik 

çağı on ile kırk yaş arasındadır62,68.  

Soranus’a göre kadının konsepsiyon (ilişki-döllenme) için yaşı 15 ile 40 arasında 

olmalıdır68. Uterus vücuda benzer, çok nemli, kuru, çok gevşek, sıkı değilse 

konsepsiyona uygundur. Eğer âdet düzenli oluyorsa döllenme gerçekleşebildiği ancak 

kanama irinli ise, çok ya da az ise döllenmeye uygun olmadığı düşünülmüştür5. 

Uterusun ağzı vajinanın arkasına doğru olursa döllenme için uygunluğu azalmaktadır5.  

Döllenme uterusun fonksiyonu olduğu için hastalık durumlarından 

etkilenmektedir5. Uterus çok zayıfsa fonksiyonlarından geri kaldığı, tohumun kadının 

beslenmesinden etkilendiği, içki ve hazımsızlığın döllenmeye zarar verdiği 
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düşünülmüştür5. Genel kural kadının vücudu iyiyse uterus normal durumdadır, vücut 

sağlıklı ise döl yerleşebilmektedir5. 

Soranus eserinde kadınların yüz ifadelerinin gebelik durumuna göre neşeli ya da 

üzüntülü olabildiğini yazmıştır5. Eserde Diokles’e göre gebe kalabilen kadının beli ve 

böğrünün etli, teninin kırmızı olduğu, kısır olanların ise karakteristik olarak çok zayıf, 

şişman, genç, yaşlı kadınlar olduğu belirtilmiştir5.  

İbn-i Sina çok zayıf, uzun boylu kadınlarda pelvislerinin dar olmasından dolayı 

gebeliğin riskli olduğunu belirtmiştir92. 

 

 

5.3.1.3. Döllenme İçin En Uygun Zaman 

 

Toprak tohum ekmek için her zaman elverişli olmadığı gibi insanlar için de ilişki 

elverişsiz zamanda gerçekleştiğinde döllenme olmadığına inanılmıştır. Döllenme için 

cinsel ilişki âdet bittiğinde, ilişki arzusu ve dürtüsü mevcut olduğunda uygun 

olmaktadır. Âdetten önceki zaman uygun değildir5,41. Uterusun boş veya dolu olmasının 

gebeliği etkilediği, uterus dolu olduğunda akacak kan nedeniyle spermin tutunamadığı, 

akıntı ile döllenmenin olmadığı, spermin kan nedeniyle yoğunluğunun azaldığı 

düşünülmüştür. Âdet kesildiği anda uterus orta sıcaklıkta, döllenme için nemli uygun bir 

hale gelmiştir5.  

Eğer kadının vücudu sağlıksızsa uterusa ulaşan spermleri tutmaz, vücudunun 

hastalığı tohumu öldürür5. 

Galenos, adetten önce gebe kalınmadığını, damarların kapalı olduğu için spermin 

tutunamadığını belirtmiştir41. Soranus, gebe kalmak için âdet belirtilerinin olması 

gerektiğini, kadının bu belirtileri takip ederek en uygun zamanı belirleyebildiğini 

aktarmıştır5.  

İlişkide pozisyon spermin uterusa ulaşabilmesi için çok önemli bulunmuştur5. 

Uterusun normal yerinden sapması spermin ilerlemesini, yerleşmesini etkileyeceği 

düşünülmüştür5,14. Antik Çağ hekimleri tarafından döllenmenin gerçekleşmesi için ilişki 

pozisyonları hakkında bilgi verilmiştir41. Bazı Antik Çağ hekimleri erkeklerin de vücut 

yapılarının döllenmeyi etkilediğini ileri sürmüşlerdir41. Aristoteles zamanında erkeğin 
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erkek evladı olma şansının artması için pozisyonlar geliştirilmiştir. Bu düşünce yapısı 

aynı kalmış, sonraki yüzyıllarda sadece teknikler değiştirilmiştir41,62. 

Soranus’a göre mideye aşırı yüklenildiğinde yiyeceğin alıkonulmasına isteksizlik 

olmakta, kusma oluşmaktadır5. Aynı prensibin uterus için de geçerli olduğuna 

inanılmıştır5. Ayrıca âdet zamanı kanın tahliyesinden dolayı tohumun tutulması ve 

alınması için uygun bulunmamaktadır5. Güzel bir yemek yenildikten, masaj yapıldıktan 

sonra en iyi zaman oluşmaktadır. Masaj, içeri alınacak tohumu daha hazır hale 

getirebilir5. Masaj yiyeceğin dağılımına, tohumun alıkonmasına yardım eder5,41.  

Bazı Antik yazarlar döllenme için uygun zamanın dış faktörlerin etkisinde 

oluştuğunu belirtmiş, yükselen ayın elverişli olduğuna inanmışlardır41. Bazılarına göre 

kışın büyüme önlenmekte, yazın çok fazla buharlaşmadan dolayı gebelik için gerekli 

tüm parçalar zayıflamaktadır5. Soranus bu inanışlar için yeterli delil olmadığını, 

başarıyla sonlanan döllenmelerde mevsimlere dikkat edilmediğini belirtmiştir5. Yine de 

Soranus’a göre vücudun döllenme kondisyonu bu durumlardan etkilenebilmektedir5. 

 

 

5.3.1.4. Döllenmenin Belirtileri  

 

Soranus, döllenmenin birçok belirtisi olduğunu yazmış, ilişki sonunda bilinçli 

kadının titreme heyecanı hissettiğini belirtmiştir5. Gebelik sonucu uterus ağzının 

kapandığını, dokunmayla yumuşak ve dirençsiz olduğunu tespit etmiş, uterus ağzı 

soğukluk ve inflamasyon nedeniyle kapanmışsa kaba ve sert olduğuna dikkat çekmiştir5. 

Antik Çağ hekimleri bilinçli bir kadının gebeliğin ilk günlerinde uterusun 

dalgalandığını, hareket ettiğini hissettiğini belirtmişler, eğer hissedilmezse uterusun 

spermi kabul etmediğini düşünmüşlerdir41. Gebelik isteyen kadınların ilişkiden sonra 

hemen uzanması, bacaklarını üst üste atması gerekmektedir. Bazı kadınlar anahtar 

şeklinde muska taşıyıp, medet ummuşlardır41. 

Antik eserlerde, gebelikte aylık âdet olmadığı ya da biraz olduğu, belde ağırlık 

hissi, memelerde şişme, ağrı, memelerin çıkıntısı üzerinde damarlanma, mide 

bozulması, gözlerin alt bölgelerinde yeşilimsi renk değişikliği, gözlerin üst bölgelerinde 

çil olarak isimlendirilen siyahımsı gölgeler görülmekte olduğu yazılmıştır5,41. Hemen 
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sonrasında oluşan pika, fetüsün büyümesiyle orantılı karın şişmesi, fetüsün hareketliliği 

hissedilmektedir5,14,41.  

Soranus tıpkı yumurta içindeki membranlar gibi gebe kadında uterusda tohum 

etrafında membran geliştiğini belirtmiştir 5. Eserinde uterusun fundusunun büyüdüğü, 

sinirler, venler, arterler ve etle kaplı olduğu, eflatun renkli bir keseye benzediği 

yazılmıştır. Korion olarak isimlendirilen membran birçok parçadan meydana gelmekte, 

embriyo sıvı bir kap sandığın içinde bulunmaktadır5. Göbek kordonu embriyoların 

vücudu içinde büyüyen parçaları damarlardan meydana gelmiş, hava ve kanla dolu iki 

ven iki arterden oluşmuş, embriyonun beslenmesi için gerekenleri taşımaktadırlar. 

Empedokles’e göre damarlar karaciğerde gelişir 5.  

Embriyolar amniyotik keseye sahiptir, bu yüzden embriyo sıvı içinde kayarken 

zarar görmez, doğal kaplama sayesinde embriyo canlı durur5. Uterus içindeki sulu 

materyaller embriyonun yüzmesini sağlar (sal gibi), chorion patladığında kayganlık 

sayesinde bebek dışarı çıkar 5,41.  

Soranus’a göre ebenin parmaklarıyla sürekli olarak membranları kontrol etmesi 

gerekmektedir. Bu membran parçalanırsa sıvı boşaldığı, fetüs boşalan sıvıyı izlediği için 

takip önemli bulunmuştur5.  

 

 

5.3.2. Gebelik Süreci  

 

Gebelik dikkatle izlenmesi gereken bir süreç olarak kabul edilmiştir5,14.  

Klasik dönemde her doğal süreç gibi gebeliğin de doğal bir olgu olduğuna, 

gebeliğin sağlıklı geçeceğine ve yardıma gerek duyulmayacağına inanılmıştır. Âdette 

çok zorluk ve acı çeken kadınların sıkıntısının gebelikten sonra yok olduğu 

düşünülmüştür5. Kadın için sağlıklı olmasa da âdet ve gebelik erkeğin yavrulaması için 

uygun olmaktadır. Aynı zamanda döllenme sağlığın korunması için gerekli 

görülmemiştir5.  

Soranus’a göre gebe kadın ağır bir yük ve pikadan dolayı zahmete girmiştir. 

Kadının aldığı yemek fetüse harcandığı için arta kalanların yeterli gelmemesi yüzünden 

gebeliğin sağlıklı olmadığı belirtmiştir5. Yaşlı gebelerin olumsuzluklardan daha çok 

etkilendiği düşünülmüştür5. Ayrıca ağaçların meyve vermesiyle benzerlik kurulmuş, 



 125

meyvelerin ağaçların besinlerini tüketmesinden dolayı her sene ağacın meyve 

veremediği açıklanmıştır5.  

 

 

5.3.2.1. Fetüsün İmajı 

 

Klasik tıpta annenin imajının fetüs üzerinde etkisine uzun yıllar inanılmıştır. 

Soranus’un eserinde belirtildiği üzere Empedokles’e göre annenin döllenme sırasındaki 

düşüncesi fetüse şekil vermektedir. Antik Çağ hekimleri genellikle kadının aşk içindeki 

durumlarda ve imajlarda doğurduğu düşünülmüştür5. 

Bu inanışa göre bazı kadınlar maymunları görürse çocukları doğduğunda 

maymunu andırmaktadır5. At sahipleri gebe kalma sırasında atlarını soylu atların 

kısraklarına bakacak şekilde yerleştirir, böylece yavruları daha güzel olmaktadır5. 

Kadınların ilişki sırasında ayık olması, yabancı fantazilerin kurbanı olmaması gerektiği 

düşünülmektedir5. Evlatlar annenin sadece vücut değil ruhuna da benzemekte, annenin 

iyiliğini de aldığına inanılmaktadır5,62. 

Gebe kadının davranışlarının fetüsün imajının üzerine etkisi Antik Çağ hekimleri 

tarafından belirtilmiştir5. Hippokrates’e göre, bir kadın uzun süre toprak ve kömür 

yediğinde çocuğun başı üzerinde bu gibi şeyler görülmektedir5. Galenos, benzer şekilde 

uterus içindekilerin fetüsün görüntüsü üzerine etkisi olduğuna inanmıştır. Birçok Antik 

eserde bu konudan bahsedilmiştir5,14,41,62. 

 

 

5.3.2.2. Fetüsün Cinsiyetini Belirleme 

 

Hippokrates’e göre eğer bebek erkekse, gebe daha iyi renkte, huzur ile hareket 

etmekte, sağ memesi daha büyük, sıkı, sert, özellikle emzik bölümü şişmiş diye tarif 

etmiştir. Hâlbuki kız bebekte, kadın soluk, sol meme ve meme başı şişmiştir5,39,50. 

Tohumdan bir erkek bebek oluşursa tohum uterusun sağ tarafına, kız bebekse uterusun 

sol tarafına yerleşmektedir5,41. Bazı Antik Çağ hekimlerine göre fetüs erkekse gebe 

kadın onun hareketini daha şiddetli ve daha canlı, kız bebekse daha yavaş, daha tembel, 

cansız hissetmekte, gebe kusmaya eğilimli olmaktadır. Onlara göre erkek fetüsün 
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hareketi egzersize neden olur, bu da kadının daha iyi renkli olmasına, kız bebeğin 

hareketsizliğinden dolayı kadının renginin soluk olmasına neden olur, bazen farklı 

şeyler görülebilmektedir5. Eğer kadın gebe kaldığını anladığı anda erkek ayı ödü içerse 

oğlu, dişi ayı ödü içerse kızı olacağına, ayrıca eğer erkek tavşan mayası şarapla 

karıştırılıp içilirse oğlu, dişi tavşan mayası kullanılırsa kızı olacağına inanılmıştır68.  

 

 

5.3.2.3. Gebe Bakımı 

 

Antik Çağ hekimlerine göre gebe kadının bakımında üç aşama vardır. İlk aşamada 

enjekte edilen tohumun saklanması; ikinci aşamada gebelikte görülen belirtilerin 

azaltılması, örneğin pikanın tedavisi; son aşamada ise embriyonun mükemmel olarak 

doğması ve doğuma tahammül edebilmesidir5,14.  

Birinci aşamada kadının döllenme olduğunda aşırı egzersizden, vücudun fiziksel 

ve bedensel değişikliklerinden kaçınması önerilmiştir5,14. Korku, keder, ani neşe, 

genellikle ciddi mental bozukluk, kuvvetli egzersiz, nefesin alıkonması, öksürük, 

hapşırık, esnemek ve düşme (özellikle kalçaların üzerine), ağır yük kaldırma, sıçrama, 

büyük sandalyeye sertçe oturma, ilaçlar tarafından acı maddelerin uygulanması, 

hapşırtıcılar, içkililik, kusma, diare, burundan, hemoroidlerden veya diğer yerlerden 

kanama, bazı ısıtıcı ajanlar tarafından relaksasyon, yüksek ateş, titreme, kramplar 

nedeniyle tohum olmasına rağmen döllenme olmayabildiği açıklanmıştır5,14.  

Antik Çağ hekimlerine göre bu gibi şeylerden sakınılmasıyla gebe kadın 

korunmakta, beraberinde basit tarzda yağlama uygulanması ve iştahının 

kuvvetlendirilmesi önerilmektedir5. Eklenen tohum hareket etmesin diye karının alt 

bölümlerine masaj yapılmasına izin verilmemiştir5. Ham zeytinyağından yapılmış ürün 

ile yağlanması, tahıl tipinde daha az yiyecek verilmesi belirtilmiştir5. Yedi gün içki 

içilmemesi, hareket etmemesi, diyet yapılması, hareket ettirici ajanlarla sarsılmamasıyla 

uterus içinde tohumun sağlam implante olduğuna inanılmıştır5.  

Diğer taraftan vücut şarap ve yiyecek yoksunluğundan bitkin düştüğü için bu 

tedavinin çok sürdürülmemesi önerilmiştir5. Kısa yürüme egzersizleri her gün 

artırılarak, rahat bir tarzda yürünmesi, yağlı olmayan balık, et, acı olmayan sebzeler gibi 

nötral karakterde yiyecekler alınması belirtilmiştir5. Kadının sarımsak, soğan, pırasa, et, 
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balık, çok nemli yiyecekler, parçalara ayrılmış yiyecekler gibi her şeyin acısından 

kaçınması gerekmektedir, acı maddeler gaza neden olmaktadır5. Bütün vücut ve 

özellikle uterus istirahata ihtiyaç duymaktadır5.  

Kısa süreli ılık banyolar önerilmiş, vücudun az kuvvetlenmesi sağlanmıştır. Uterus 

bölgesinde atoni varsa bu parçalar ile bütün vücudun kuvvetlendirilmesi için 

uygulamalar yapılmıştır5.  

Gebe kadının en bıktırıcı şikâyetlerinin devamlı kusması, mide ekşimesi, 

yiyeceklerden tiksinti olduğu belirtilmiştir. Gebelikteki şikâyetlerde yürüme egzersizi, 

şekersiz yiyecekler, şarap gibi çareler önerilmiştir14. 

Klasik tıpta gebelik sırasında mide büyük oranda bozulmuşsa veya suyla doluysa, 

karnın taze toprak, ham zeytinden yapılmış kan büzücülerle ovulması ve karnın yün ile 

bağlanması önerilmiştir5. Gül yağı, ayva, mersin, sakız ağacı, sümbül yağı, midenin 

üzerine sürülmüş ve kuvvetlendirilmiştir5. Balmumu merhemi yapılabildiği, kusma 

varsa daha fazla kan durduruculara ihtiyaç olduğu, kuru günlük ile ıslatılmış veya 

kaynatılmış ekşi şarap veya sirke ile dilüe edilmiş elma ve benzer şekilde kaynatılarak 

yakı uygulandığı belirtilmiştir5.  

Kadının gücünü artırabilmek için ıslak veya kuru şap, sarısabır, gül, safran, vahşi 

asma çiçeği, nar kabuğu, meşe ağacı, yer narı, akasya veya iyi kalite arpa unu 

kullanılmıştır5. Kusma ve yiyeceklerin atılması dirençliyse kol ve bacakların 

bağlanması uygun görülmüştür5. Geniş ağızlı kupalarla kupa çekme yapılmış, kan 

durdurucu etkisi olan toprak tahılı, arpa unu, elenmemiş buğday sirke ile sulandırılarak 

küçük lapa yapılmış, ılık uygulanmıştır5.  

Paulus Aegineta tarafından gebeye önerilen bitkisel çarelerde farklılar göze çarpar. 

Gebelik şikâyeti ve kusma tedavisinde madımak, dereotu kullanılmıştır14. Vahşi asma 

çiçeği, yer narı, rezene tohumu, günlük, ekşi şarapla lapa şeklinde karıştırılarak 

verilmiştir14. Mide ekşimesi ılık su içilmesiyle hafifletilmiş, kibarca yürüme egzersizi, 

yumuşak yün ile hipokondrium bölgesinin sarılması önerilmiş, yiyeceklerden tiksinen 

vakalarda çeşitli doğal lezzetli yiyecekler ve nişasta verilmiştir14.  

Gebeye kolayca sindirilen, kolayca çürümeyen yiyecekler, haşlanmış yumurta, 

buğday yulafı soğuk su ve sirke ile sulandırılıp, nar çekirdeği, arpa unu, dövülmüş tahıl, 

pirinç, su veya sütle pişirilmiş lapa hazırlanmıştır14. Çok yağlı olmayan kuş (örneğin 

keklik, ringdove (kuş türü), vahşi ördek, ardıç, karatavuk, güvercin ve tavuk gibi 
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hayvanların özellikle göğüslerinin yenilmesi, vahşi hayvanlardan bazıları (yabani 

tavşan, ceylan, keçi yavrusu, körpe domuz), deniz hayvanları (tekir balığı, kerevit, 

karides) ve kabuklu deniz hayvanlarının (istiridye ve midye morbalık, vb.) seçilmesi 

önerilmiştir14.  

Pişmemiş, iyi haşlanmış hindiba, yabani havuç, semizotu, muz, vahşi kuşkonmaz, 

salamura turşu, zeytinler, tercihen kurutulmuş elma, ayva yedirilmiştir14. Çiğ olanların 

sindiriminin oldukça zor olduğu, su içinde haşlanmış olanların kan durdurucu etkisini 

kaybettiği düşünülmüştür14. Fakat iyi ezilmiş ve yeterli kurutulmuş ise kalitesini 

koruduğu, haşlanarak da kullanılabildiği belirtilmiştir. Sebzeler çubuk üzerinde, suyun 

buharı ile armut, muşmula, üvez, salkım üzümün topraktan yapılmış bir kap içinde 

haşlanması önerilmiştir14. Taze üzüm ve bademler, şekerli şarabın gaz yaptığına, turpun 

sindirimi zorlaştırdığına, macunlaştırmanın sindirimin yavaşlamasına, yiyeceklerin 

ayrışmasına neden olduğu belirtilmiştir5. Midedeki hastalık durumunun fetüs yeterli 

büyüklüğe erişene kadar devam ettiği eklenmiştir14 Plinius, limona benzer yiyecekler de 

önerir14. 

Yemekten önce bazı içecekler kusma oluşturduğu için alınması engellenmiştir. 

Kusma istenirse alınabildiği, ilk önce su içilip sonra parmakların sokulması ile kusma 

oluşturulduğu anlatılmıştır5. Eğer kusma çoksa mideyi inflame edebildiği için semizotu, 

kavun, salatalık, şekerli kretan şarabı, kara pelinotu, pelinotu veya Suriye çim 

sümbülünün infüzyonu, kretan mercan köşkü verilir5. Eğer bununla birlikte koyu ve 

visköz sıvı varsa sirkeli ballı şerbet ile birlikte turp, balık, et, hardal, züfa otu kaynatılır, 

bunlar nonmethodictiri. Turp ve şekerli şarap gaz yaptığı için yasaklanmıştır5. 

Gebelerin farklı zararlı şeylere karşı iştahı artmıştır5. Bu gibi şeyler kadını 

memnun etse bile fetüse zararlı olabildiği düşünülmüştür5. Kadının zararlı şeylere karşı 

arzusu yerine getirilmediğinde kendini mutsuz hissetse bile önemsiz olduğu 

belirtilmiştir5. 

Paulus Aegineta, ayakların şişmemesi için bacakları büzücü uygulamalar ve 

Anthyllis (yara otu, çoban gülü) ile bandaj yapmıştır. Ayaklar sirke içinde ıslatılıp, 

üzerine lahana konulur, yağlanır, şarap veya sirke ile karıştırılıp masaj yapılır5. Yaşam 

şeklini değiştirip hareketlenmesi, yürüme gezintisi önerilmiştir. Yiyeceklerden 

tiksinmemesi için buruk yiyecekler, hardal yedirilir14.  

                                                
i Methodik tedavi: metodistlerin uyguladığı diyetlere göre düzenlenmiştir5  
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Kadının güçlenmek için pasif egzersiz, gezinti, vokal egzersizler yapması, yüksek 

sesle okuma, alışılmış banyolarını yapması, şarap içmesi, bol yemesi, yeterince uyuması 

önerilmiştir. Arpa unu doğum ağrısına karşı gücünü artırmış, embriyoya daha fazla 

besin gitmesini sağlamıştır5. 

Gebeliğin başlangıcında tohum eklenmediğinden ve kolayca yerinden ayrılabildiği 

için hareketin tehlikeli olduğuna dikkat çekilmiştir5. Gebeliğin daha sonraki 

periyodunda hareketin tehlikeli olmadığı, fetüsün küçük boyutta güvenli bir şekilde 

uterusda yerleştiği belirtilmiştir5. 

Yedinci ayda gebeye fazla hareket verildiğinde doğum olabildiği için daha fazla 

dikkatli olunması gerektiği belirtilmiştir5. Yedi aylık çocuğun yaşama yeteneği olduğu, 

memelerin genişlediği, ovarken kolayca apse gelişebildiği için ucunun sıkıştırılmaması, 

geleneksel meme bantlarının gevşetilmesi gerektiği belirtilmiştir5. 

Gebe kadınlara genel olarak gebe kadının kafa karışıklığından, korkudan, 

kederden uzak durması, ciddi egzersiz, belin altını esnetme, ağır yükler taşıma, aşırı 

dans, sert zemin üzerine oturma yapmaması gibi Aspasia’nın (Miletli, M.Ö. 470-400)  

önerileri uygulatılmıştır5. Benzer şekilde gebe kadın buruk, acılı ve gazlı yiyeceklerden 

sakınmıştır. Burundan veya hemoroidlerden kan akıntısının gebe kadında tehlikeli 

olduğu belirtilmiş, kibar yürüyüş, yumuşak ovma ve egzersiz uygulanmıştır5. 

Gebe kadında Soranus tarafından 8. ay kolay bir ay olarak görülse de sıkıntı 

verici, keyifsizliğe ve hastalıklara neden olabildiği belirtilmiştir5. Kadının yiyecek 

alışını kısıtlaması ve yorgunluğa dikkat ederek egzersiz seyahatlerini koltukta yapması, 

birkaç günlük diyetler yapması önerilmiştir. Gebe kadın için tehlikeli olan cinsel ilişki 

ve banyodan kaçınması gerekmektedir5. Paulus Aegineta 8 aylık gebeliğin en kritik 

periyot olduğunu belirtmiş, diyeti daha fazla kısıtlamış, egzersizi artırmıştır. Uterus 

genişlediği ve rektuma baskı yaptığı için kabızlık geliştiğinden laksatif olan ezilmiş arpa 

ya da ebegümeci önermiştir14. 

Son ay olan dokuzuncu ay içinde gebe kadının diyetinin gevşetici tarzda olması 

önerilmiştir. Karın büyüyerek kadını rahatsız ettiğinde geniş keten bir bandaj ile 

altından yükseltilmesi, deri tonusunu koruyup, kırışıklıkları gideren, hızlı doğuma 

yardımcı olan balmumu, ham zeytin ve mersin yağından yapılmış bir merhem ile geniş 

bir şekilde yağlanması önerilmiştir5. Kadının rahatlamasına yardımcı olan gevşetici ılık 

suda yüzme, banyo14 tütsüleme tavsiye edilmiştir. Sitz banyosu, keten tohumu, 
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ebegümeci, çemen otu ile dekoksiyon yapılması, şekerli zeytinyağı enjekte edilmesi, 

fitillerin vajinaya uygulanması önerilmiştir. Bu ay içinde ebenin sık aralıklarla 

parmaklarını yağlayarak uterusun ağzının açılıp açılmadığını kontrol etmesi 

önerilmiştir5. Antik Çağ hekimlerinin çoğu gebelik bakımı ile ilgili bölümleri 

Oribasius’dan almıştır14. 

 

 

5.3.2.4. Gebeliğe Özgü Hastalıklar 

 

Klasik tıpta eser veren hekimler tarafından gebeliğe bağlı olarak veya gebelik 

sırasında görülen hastalıklar durumlar olarak tarif edilmiştir. Günümüz hastalık 

isimlerine benzese de isim benzerliği yanında aynı hastalıklar olduğunu düşünmemek 

gerekmektedir.  

 

 

5.3.2.4.1. Mol  

 

Mol veya mol gebeliği olarak da isimlendirilmiştir. Antik Çağ hekimleri 

tarafından cinsel ilişkiden sonra hamile olduğunu düşünen kadında olduğuna inanılmış, 

karnın hacminin artması, beklenen gebelik semptomlarını vermesine rağmen doğumun 

gerçekleşmemesi önemlidir49. Şişkinliğin devam ettiği belirtilmiştir49.  

Soranus Mol, “myle”, “mylos” adını alan hastalığın uterusun inflamasyonundan 

ülseri sınırlayan etin aşırı artması ve sertleşmesiyle geliştiğini belirtmiştir5. Hippokrates, 

âdet ve kanaması olan kadınlarda molün etiyolojisini anlatmış, uterusun fetüs gelişimine 

uygun olmadığını, karnın hiç hareket etmeyecek şekilde dolu olduğunu ve memede süt 

gelişmediğini belirtmiştir5,49. Oribasius, gebelik ile molü ilişkilendirmiştir5. Soranus, 

molün bazen uterusun bir parçasında oluşabildiğini, parmaklarla muayene edildiğinde 

orifisde ya da boyunda tümörle karşılaşıldığını, kitlenin aşağı doğru baskı yaptığını 

anlatmıştır. Vakaların çoğunda molün tüm uterusda yerleştiğini, taş gibi sert bir tümöre 

benzediğini, beraberinde iştahsızlık ve zayıflama olduğunu belirtmiştir5.  

Soranus, mol ilk oluştuğunda gebeliğe benzediğini, âdet kanamasının durması, 

memelerde şişme, bel ağrısı, mide yükselmesi, karın şişmesi gibi semptomlar olduğunu 
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daha sonra ani bir ağrı meydana geldiğini, bütün vücutta şişme arttığını, su toplanması 

gibi görüldüğü, ancak su toplanmasından farklı olarak el ile baskı yapıldığında 

çukurlaşma olmadığını, vurulduğunda timpanik ses duyulmadığını, dalga oluştuğunu 

anlatmıştır5. 

Bazı Antik Çağ hekimlerinin tedavi edilemez gördüğü mol için Soranus başlangıç 

safhasında veya kronik vakaların iyileşebildiğini belirtmiştir5. Hippokrates de mol 

hastalığını çekinilmesi gereken hastalıklar arasında değerlendirmiştir49.  

Alevlenme sırasında uyuyamama olduğunda ılık rahatlatıcı lapa, kupa çekme, deri 

ovulması, rahatlatıcı enjeksiyon, yumuşatıcı fitiller, sitz banyosu, haşlanmış bataklık 

ebegümeci, şekerli zeytinyağı, kına yağı ile yapılan yakı, iyi humorlar üreten yiyecekler 

verilmesi, bir bandaj ile kollar yukarı kaldırılıp sıkıntının aşağı doğru azaltılması 

önerilmiştir5. 

Remisyon sırasında düzenleyici kür ile bütün vücudun kuvvetlendirilmesi için 

pasif egzersizler, vokal egzersizler, şarap ve uygun çeşitli yiyecekler önerilmiş, uygun 

sıcaklıkta ziftli yakı uygulanmış, güneş banyosu yaptırılmıştır5. Sodyum karbonat 

serpintisi, tuz, deriyi kızartan hardal bitkisi ile masaj yapılır, vücut ovulur ve 

kurutulmuş incir ile yakı yapılır5. Sitz banyosu sıcak uygulamalar kadını rahatlatır5. 

Diyet içinde tavuk eti, geyik eti, bal, taze veya kurutulmuş incir, eski zeytinyağı, 

kına yağı, iris yağı, mercan köşkü, zambak, hastalık ilerlediğinde sert diyet ile kür, 

doğal sularla banyo yapması, denizde yüzme, kusma provoke edilmesi önerilmiş, 

hastanın kuvvetlenmesine çalışılmıştır5.  

Vajinal fitiller kullanılırken dikkatli olunur. Safra, reçine, mersin, pelin, İngiliz 

nanesi, kara ısırgan otu (köpek otu), sarımsak, mayasıl otu, (yer palamutu) bal içirilir, 

şarap ve gül ağacı ile dekoksiyon ve İngiliz nanesi ile fumigasyon yaptırılmıştır. Çoğu 

vakada tedavide ani değişikliklerle karşılaşıldığı eklenmiştir5. 

Paulus Aegineta, molün bir tümör olduğunu veya katlar arasına yerleşen bir et 

kitlesi olduğunu, fetüsün gelişmiş durumuna benzediğini, rahmin ağzına veya içine 

yerleşebildiğini anlatmıştır. Hastalıkta kadının zayıfladığını, soluklaştığını, iştahının 

kaybolduğunu, âdet kanamasının olmadığını, memelerinin şiştiğini ilk akla gelenin 

döllenme olduğunu belirtmiştir14. Şikâyetlerin izlenmesiyle ve muayene ile hastalığın 

tanınabildiğini eklemiştir. Hastanın karnındaki şişliğe elle vurulduğunda su sesi 

alınmadığını, kadında kanama olabildiğini belirtmiştir14. 
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Hareket ile kanamasının arttığı düşünülen kadının karanlık ılık, sessiz bir odada 

ayakları kaldırılarak hareketsiz yatırılması önerilmiştir. Paulus Aegineta ayrıca gevşetici 

tedaviler uygulamıştır14.  

Plinius, Hippokrates, Razi, Moschion, Galenos ve İbn-i Sina gibi Antik Çağ 

hekimlerinin çoğu molün bakirede oluşmadığını, cinsel ilişkiden sonra erkek semeni ile 

karşılaşan kadında görüldüğünü kabul etmişlerdir14.  

Aetius, molün bazı türleri olduğunu kabul etmiş, yumuşatıcı merhemler 

kullanılmasını, tütsüleme ve banyolar önermiştir. Razi de molün biri yumuşak biri sert 

olan iki türü olduğunu kabul etmiştir14.  

Hippokrates ve diğer bazı Antik Çağ hekimleri uterus taşlaşmasından 

bahsetmiştir14.  

 

 

5.3.2.4.2. Pika  

 

Günümüzde gıda olmayan maddelerin yenmesini ifade eden pika kavramının, 

geçmişte daha geniş bir anlam yüküne sahip olduğunu, sadece farklı maddeleri gıda gibi 

tüketmeyi değil, iştah bozukluklarını, aşermeyi, kusmayı da kapsadığını söylemek 

mümkündür14. 

“Kıssa” şeklinde bir sinonimi de bulunan “pika”, hem bir kuşun hem de bir 

hastalık tablosunun ismi olarak kullanılmıştır. Plinius onun bir saksağan, başka 

kaynaklar kestane kargası olduğunu öne sürmüştür. Hastalık olarak, Galenos, Aetius, 

Teophenes, Eros, Pseudo Dioskorides, Soranus, Razi, İbn-i Sina, Ali Abbas, Serapion, 

Zahravi tarafından sözü edilmiştir5,14.  

Pika Soranus’a göre gebe kadında genellikle 40. günde başlar, dört ay kadar 

devam eder5. Antik Çağ hekimlerinin bazılarına göre düzensiz zamanlarda ortaya çıkan 

gereksiz maddelere iştah artışı genellikle ikinci ayda başlar5,41. Onlar ilk önce diyet, 

şarap, kuru sert yiyecekler, nahoş doğal yakılar ve hareket önermiştir. Başlangıç daha 

erken ya da daha geç, süresi bazen kısa, bazen uzun, bazen de doğuma kadar hastalık 

mevcut olmuştur. Galenos ve Aetius bu hastalığın adını kuş ve sarmaşığa benzetmiştir5.  

Gebe kadının uygun olmayan yiyecekler etrafında dolanması sarmaşığa 

benzetilmiştir. Gebe olmayan kadının âdet kanamasının onu zehirlenmekten 
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kurtardığına inanılmıştır, gebe kadında fetüsün yararlanmadığı kan midedeki besinleri 

bozar, organizmaya zarar verir. Kötü görünüşe neden olur, kadın iştahsızlaşır, kabızlık, 

vücutta sıvı toplanması olur49. Mide bozulur, acı yiyecekler, toprağa benzer mangal 

kömürü, şarap asması, ham ve asitli yiyecekler gibi alışılmadık şeylere iştah artar, aşırı 

salya akması, huzursuzluk, asit geğirme, kusma, sindirim yavaşlaması gelişir. Bazı 

kadınlarda aralıklarla veya her yemekte kusma olur, baş dönmesi, baş ağrısı, rahatsızlık, 

iyi beslenmemiş görünüş, solukluk, kabızlık, gerginlik hissi, toraks ağrısı, çok hafif ateş, 

memelerin şişmesi (damarlar şişer bazıları yeşilimsidir), bazen sarılık görüldüğü 

belirtilmiştir14. Soranus agresif tedavi önermez5.  

İlk belirtiler midede olur, oruç tutularak diyet yapılarak mide istirahat ettirilmiş, 

rahatsızlıktan korunmuş, ılımlı egzersiz de önerilmiştir. Gebenin taşıdığı bebeği için de 

yemek yemesine gerek olmadığı onun sadece bir kişilik sindirim yapabildiği 

söylenmiştir5,14. Ertesi gün yağ ile ovulur, küçük parçalarla kolayca sindirilen, 

haşlanmış yumurta, yulaf, yağlı olmayan kuş eti gibi yiyecekler, azar azar alışılmış 

soğuklukta su ve şarap gibi içecekler verilir. Sıvının bolluğunun mideyi koruduğu 

düşünülmüştür5,14.  

Gebenin tavsiyelere uyduğunda pikadan korunacağına inanılmıştır. Pasif 

egzersizler, gezinti, vokal egzersiz, yüksek sesle okuma, düşünme, yağlanma, masaj, 

alışılmış banyolarını yapması, kum torbası, top ile oyunlar oynaması, bol yiyecek 

alması, şarap içmesi, genellikle ilgisini başka yönlere çekmesi önerilmiş, yeterli uyku 

ile gebe kadının daha sağlıklı olduğuna inanılmıştır5. Hazırlanmış arpa ununun kadının 

doğum ağrısına karşı gücünü artırdığı embriyoya daha fazla besin gitmesini sağladığı, 

bebek için sağlıklı ve yeterli olduğu belirtilmiştir5.  

Gebe kadın kendine zarar veren toprak, kömür gibi istediği şeyleri bulamadığında 

kendini kötü hissettiği, kederli ve hüzünlü olduğu, zayıfladığı ancak bunun önemsiz 

olduğu yazılmıştır5,14.  

Antik Çağ hekimleri istenen şeyler fetüse ve kadına zararlı olduğunda, yalnız 

başına yenilmesindense uygun sıhhatli yiyeceklere karıştırılarak verilmesini önermiş, 

Serapion tarafından ise toprak için aşırı iştah duyan kadınlara hoş kokulu baharatlar 

önerilmiştir 14,41.  

Soranus pika tedavisinde mideye doğru kan akımını ve gastrik duyarlılığı 

azaltmayı bebeğe en uygun besini sağlamayı amaçlamıştır5,49.  
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5.3.2.5. Gebelik Süresi  

 

Normal bir gebelik süresini tamamladıktan sonra sağ bir çocuğun doğması 

sonrasında loğusalık dönemi ile tamamlanmaktadır. Antik dönemde gebe kalınmasından 

ne kadar zaman sonra bir çocuğun dünyaya geldiği en önemli problem olmuştur98. 

Genellikle üzerinde anlaşma sağlanamamıştır5,14,41. Oribaius, gebelik için kesin bir 

zamanın verilmediğini, kadının spermle karşılaştığı zamanın önemli olduğunu, 

kadınların 190 ile 200 gün arasında gebe kaldıktan sonra doğurduklarını belirtmiştir41. 

Pisagor ise biri yedi aylık diğeri on aylık iki hamilelik çeşidi olduğunu belirtmiş, erken 

gebelik, geç gebelik adı vermiştir41. Antik dönemdeki tıbbi doğum süresi tartışmalarının 

hukuksal önemi de vardır. Örneğin bir kadın eşinin ölümünden sonra çocuk 

doğurduğunda ölenin çocuğunun olup olmadığı gebelik süresi tayin etmesi bakımından 

önemli olmuştur. Örneğin yanlış olmasına rağmen, Hadrien İmparatorluğu’nda 11. ayda 

da gebelik olabildiğine dair kararname çıkarılmıştır51.  

Gebelikte çocuğun yedinci aydan itibaren yaşama yeteneği kazandığı Paulus 

Aegineta tarafından da yazılmıştır14. Ancak Antik Çağ hekimleri yaşama yeteneğinden 

bahsetmiş olsalar da kesin gebelik süresi konusunda bilgi vermemişlerdir14.  

İbn-i Sina bir çocuğun dokuzuncu ayda sağlıklı bir şekilde doğacağını belirtmiştir. 

Baş ve vücut doğumuyla sonlanır. Başın hareketi açılan yola doğru olmaktadır. Bu 

sürenin bilinmesi, hamileliğin nasıl geçirileceği, annenin yapması gerekenlerin 

belirlenmesini sağlar. Hafif diyet ve istirahat, kusma ve iştahsızlığının giderilmesini, 

ayaklardaki ödeminin yok olmasını sağlamaktadır92.  

 

 

5.3.3. Normal Doğum 

 

Normal doğum ve doğum yardımı, klasik tıp çerçevesinde hekimin ilgi alanında 

ve etkinlikleri arasında yer almamakla birlikte, literatür dışında bırakılmış bir konu da 

değildir. 
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5.3.3.1. Normal Doğum Belirtileri  

 

Antik Çağ hekimleri doğum öncesi hazırlıklarının yapılması için belirtilerinin 

öğrenilmesinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Yedinci, sekizinci, dokuzuncu ayda 

kadınlar doğum yapabilmektedirler. 

Antik Çağ hekimleri bir süre, bebeğin anne karnındaki yedek besinlerin tükenmesi 

sonucunda veya uterusun rolü bitince dışarı çıktığını düşünmüştür. Diğer bir görüş, 

annenin bebeğe besin sağlayamaması sonucunda zarların parçalandığıdır41. Galenos 

uterusun çocuğu destekleyemediğinde sıvıların çoğalmasından sonra kadını rahatsız 

eden yükün dışarı çıkması için çok hızlı hareket ettiğini, çok şiddetli olduğunda çocuk 

düşürme olduğunu, düzenli olduğunda çocuk doğurma ve rahatlama olduğunu 

anlatmıştır41. Galenos’a göre uterus ağzı açılmış, fetüs dışarı itilmiş, ağız yanına inmiş, 

organ çemberi fetüsü sıkıştırmış ve dışarı doğru itmiştir41. Ebeler vakit geldiği anda 

doğumdan haberdar olmuşlardır5,41. İbn-i Sina doğum sırasında symphisisin açıldığını, 

doğum için hazır hale geldiğini belirtmiştir92. Uterus içindeki fetüsün pozisyonu tarif 

edilmektedir. İbn-i Sina koryonu, amniyotik sıvıyı ve amniyonu tarif etmiştir92. 

Soranus eserinde, doğum başladığında karnın alt parçasında ağırlık hissinin arttığı, 

epigastrik bölge ile birlikte vajina içinde yanma, belde, kalçada, belin orta kısmında, 

uterus aşağı bölgesinde ağrı olduğu ve uterusun vajina içine doğru ilerlediği, ağızda 

genişleme ve aynı zamanda direnç kaybı oluştuğu, ağzın açılmaya başladığı yüzeyin 

nemli olduğunu belirtmiştir5. Doğumun hemen olacağı zamanda (imminence) kalça ve 

epigastrik bölgenin ağrıdığı, pubik ve bel bölgesinin şiştiği, idrar yapma hissinin 

başladığı, koriondaki zayıf damarların rüptüre olduğu, visköz pis sıvının aşağı aktığı, 

sonra kanama olduğu, ebenin parmaklarıyla vajina muayenesinde yuvarlak sert, 

yumurtaya benzer bir kitle ile karşılaştığı eklenmiştir5,41. Kadında inflamasyon 

olduğunda uterus ağzının kapalı ve kuru olduğu eklenmiştir5. Soranus kadınının 

korkutulmamasını, sakinleştirilmesini önermiş, basıncın azaltılması gerektiğini 

belirtmiştir5. Buradaki görev ebeye düşmektedir. Ebe bu sürecin ne kadar süreceğini 

muayene ile saptayabilmektedir5,14.  

Soranus’un eserinde, Galenos ve Hippokrates tarafından orifisin kapalı (hastalık 

tarafından kapalı olmadıkça) olmasının gebeliğin belirtisi olduğu belirtilmiştir. Doğum 

zamanı bir probun ucuyla bakıldığında, zerre kadar açıldığı âdet zamanındakinden daha 
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geniş olduğu belirtilmiştir. Galenos fetüs öldüğünde dışarı atılması için uterusun 

açılması gerektiğini işaret etmiştir5. Embriyoyu dışarı çıkarmak için kadın 

hapşırtılmaktadır5. 

Galenos’a göre ebeler, parmaklarıyla kadının uterus ağzını muayene etmekte, 

serçe parmağı içine alacak kadar hacmin büyüdüğünü, ardından hacmin gittikçe arttığını 

tespit etmektedir. Fetüsün dışarıya çıkabildiği açıklığa geldiğinde kadın doğum 

sandalyesine oturtulmakta, çocuğu dışarıya itmelerine yardımcı olmaktadırlar41.  

 

 

5.3.3.2. Normal Doğum Süreci 

 

Soranus Diocles’in ilk doğumu yapanlarda ve genç kadınlarda doğumun zor 

olduğunu söylemesine rağmen kolay doğurduklarını belirtmiştir5.  

Klasik tıp döneminde normal doğum için zeytinyağı, ılık su, sıcak su, yumuşak 

deniz süngeri, yün parçası, bandajlar, bir yastık, kokulu şeyler, ebe (doğum) sandalyesi, 

ebenin tabure, iki yatak ve uygun bir oda hazırlanmalıdır5 (Şekil 3).  

Zeytinyağı ve lubircation (yağ) ile enjeksiyon yapılmış, ılık su ve deniz süngeri 

temizliği, ılık tütsülemeyle (buhar) ağrının azalması sağlanmış, yün parçasıyla kadının 

üstü kapatılmış, bandaj ile sarılıp yastık üzerine yerleştirilen yeni doğan kadının yanına 

yerleştirilmiştir5. Kokulu şeyler örneğin İngiliz nanesi (yarpuz) toprak parçası, arpa 

tahılı, elma ve ayva eğer sezon izin verirse, limon, salatalık gibi basit şeyler doğuran 

kadının gücünü yerine getirmesi için kullanılmıştır5.  

Anne adayının odasındaki iki yataktan, yumuşak olan doğumdan sonra 

kullanılmıştır. Diğer yatak ise doğum sırasında kullanılmıştır5. Kadın bitkin olmasın 

diye sırt üstü yatırılmakta, ayaklar kaldırılarak kalçalar ayrılıp, kalçanın altına bazı 

şeyler yerleştirilerek pozisyon verilmektedir5. Bu pozisyonda vajinanın aşağı doğru 

meyletmesiyle doğuma yardımcı olunduğu belirtilmiştir5. 

Ağrıyı dindirmek için ılık elle dokunulmalı, ılık su ile giysi parçaları ıslatılmalı, 

şekerli zeytinyağı karın üzerine labialara konulmalı, mesane ılık yağ ile 

doldurulmalıdır5. 

İslam Tıbbında kadın doğum yapacağı zaman oturma ya da çömelme 

pozisyonundadır. Ebe sandalyesi yaygın olarak kullanılmaktadır3. Kadının ağrısı 
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başladığında ebeye haber verilir, doğum sandalyesi hazırlanır, ebe el temizliği yaparken 

mistik bir şekilde “bu benim elim değil Fatma anamızın eli” demektedir. Kadının sırtı 

ve beli doğumu kolaylaştırmak için desteklenir. Doğum gecikirse Fatma anamızın eli 

isimli bitki bir su tasında ıslatılır (bitkinin şekli bir ele benzemektedir), anne adayına 

içirilir, kadının ağrısı artar, doğum hızlıca gerçekleşir. Kadına anne şerbeti adı verilen 

bir şerbet verilir. İçinde tarçın, şeker, karanfil, Hindistan cevizi bulunmaktadır. Kadının 

loğusa (Hummâ al- nifas) ateşine engel olur92. Ebe sandalyesi yoksa kadın dizleri 

üzerine çöktürülür, bazen taban üzerine temiz bir örtü yayılıp kadın dizleri üzerine 

çöker, ebe, kadının arkasına geçer, doğum gerçekleşir. Doğumdan sonra ebe göbek 

kordonunu keser, kadının saçları kadının ağzına sürülür, boğazına doğru iteklenir, 

kadının öğürmesiyle (geğirmesiyle) plasentanın çıkacağına inanılmaktadır92.  

Soranus’un eserinde, uterusun ağzı açıldığında ebe ellerini ılık yağ ile yağlar, sol 

elinin parmaklarını içeri doğru yerleştirip, ağzı tırnakları ile çekip, kibarca genişletir5. 

Doğum sırasında ebeye üç kadının yardımcı olduğu, yardımcı kadınların anne adayının 

korkusunu yatıştıracak yetenekte ve kibar olması gerektiği belirtilmiştir5,6. İkisi gebenin 

yanlarında durmakta, arkada duran kadın anne adayını tutup, ağrı ile sallanmasına engel 

olmaktadır. Ebe sandalyesi yoksa doğum eylemine bir kadının kucağına oturtularak 

yardım yapılmıştır. Oturan kadının ağırlığına uygun şekilde yardımcı kadının güçlü 

olması, doğumun ani sancısı sırasında anne adayını tutabilmeyi becerebilmesi 

gerekmektedir. Ebenin üzerine ve altına bir önlük giydiği, fetüsün dışarı çıkarılması 

yüksek yerden aşağı doğru olduğu için gebenin tam karşısına ve aşağısına oturması tarif 

edilmiştir5. Kimi Antik Çağ hekimleri tarafından ebenin diz çökmesi iyi olarak 

düşünülse de Soranus tarafından alçakta elleri ile çalışamayacakları için gereksiz 

bulunmuştur. Bundan dolayı ebe, kadının bacaklarını açıp, sol eli ile kolay çalışmak için 

sol tarafta kadının önünde oturmuştur5. Gerginlikten dolayı rüptür ve prolapsus 

olmaması için anüsün korunması gerekmektedir. Gebenin ebeyi görebilmesi, 

anksiyetesinin giderilip, hiçbir şeyden korkmaması için güvence verilmesi 

gerekmektedir5. 

Kadının çığlık atmaması, nefesini idare etmesi, nefesini tutmaması belirtilmiş, 

bazı deneyimsiz kadınların nefesini tutup, üst parçaları aşağı doğru itemediği konusunda 

ebe uyarılmıştır5. 
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Yardımcı kadın elleri ile anne adayının karnına aşağı doğru baskı yaparken, ebe 

fetüsü bir bez parçası ile veya mısırdaki gibi ince bir papirus parçasıyla kavramakta, bu 

sayede bebek ne elden kayıp düşer, ne sıkışır. Kadın rahatlatılır. Daha sonra plasenta 

çıkarılmaktadır5.  

İslam döneminde gebenin ağrısı başlayınca ebeden yardım istenilmektedir3. Ebeye 

gebenin izin verdiği iki kişi yardımcı olmaktadır3. Ebenin tanınmasını sağlayan bir 

asası, bir iskemlesi bulunmaktadır. Doğumu yakın olan kadın dört ayaklı iskemleye 

üzerine ortası delik bir minder konulduktan sonra oturtulur, ebe kadının önünde 

oturur3,4. Bebek doğduktan sonra göbeği keser, bir havlu ve tülbentle sarar3,4. Plasenta 

çıkarılır. Kadının ayakları çapraz yapılır, ter yatağına yatırılır, terlesin diye üzeri sıkıca 

örtülür. Ebe çocuğu sabunla yıkar, koltuk altı, ağzı ve bacak aralarını tuzlar, üçgen bir 

bezle sarar3,4,37. Loğusanın yanından ayrılır, plasentayı elleri ile parçalar, toprak bir 

kaba koyup açılan bir çukura gömer. Loğusa terledikten sonra giysileri değiştirilir, iki 

kişi yumuşak bir bezi uzunluğuna katlayıp kadının karnını sıkıca bağlarlar. Ebenin 

yardımları mistik öğeleri de taşımaktadır3,4,37. 

Zahravi ve Sabuncuoğlu eğer bebeğin başı önde geliyorsa kadın sık nefes alıp 

veriyor, ıkınabiliyorsa normal doğum olduğunu, yardımcı olmak için kadının karnı 

aşağı doğru sıkılması gerektiği belirtmişlerdir6,15. İbn-i Sina normal doğum sırasında 

kadının amniyotik sıvısının patlaması gerektiğini, aksi takdirde kuru doğumun tehlikeli 

olduğunu belirtmiştir. İlk baş gelişi gerçekleşmektedir. İbn-i Sina gebelik sürecinde ikiz 

gebeliklerin gebe bir kadının cinsel ilişkiyle tekrar gebe kalmasıyla oluşabildiğini, nadir 

görüldüğünü belirtmiştir92.  

 

 

5.3.4. Zor Doğum  

 

Zor doğum, klasik tıp çerçevesinde obstetrinin hekimleri en fazla ilgilendiren alanı 

olmuş; dolayısıyla literatürde de kendine geniş yer bulmuştur. 
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5.3.4.1. Zor, Anormal, Doğaya Aykırı Doğum Nedenleri  

 

Soranus eserinde fetüsden, anneden ve dış nedenlerden dolayı zor doğum 

gelişebildiğini anlatmıştır5. Sabuncuoğlu da zor doğumu ayrı başlık altında 

değerlendirmiştir6.  

Klasik tıp döneminde hekimler annenin uterus ağzının düz olmaması, kapalı 

olması, yeterince açıklık olmaması, uterus ya da orifis atonisi, dar pelvis veya mekanik 

engeli olan (bir ligament olan), karın içinde yağ toplanması nedeniyle uterusun 

sıkıştırılması, uterusda paralizi, membran patlamadan doğum olursa doğumun çok zor 

olduğunu belirtmişlerdir5,6,14,15,92,95. Doğum zamanından önce hydrops patlarsa aynı 

şekilde zor doğum olabildiği anlatılmıştır5. İbn-i Sina fetüs uterus dışına yerleşirse 

gebeliğin tehlikeli olduğunu, muayenede palpasyonla uterusdaki hareketin 

beklenilenden farklı olmasıyla tanınabildiğini belirtmiştir92.  

Soranus’a göre uterus boynunda ve orifisinde anormal bir bant inflamasyon, apse, 

scirrus, kronik bir pelerin gibi oluşumları aşmaya fetüsün gücü yetmediği için zor 

doğum gelişebilmektedir5. Kadında barsak içindeki apseler, karın içindeki büyüme veya 

soğukluk, uterus hastalıklarında, ateş yükselmesi, paralizi, konvülziyon zor doğuma 

neden olabilmektedir5.  

Soranus’a göre uygun zamandan önce uterus içinde doğum zamanında fetüsün 

dışarı çıkmasını kolaylaştıran, kayganlığı sağlayacak sıvı oluşmadan doğum süreci 

başlarsa doğum yolu ıslak olmadığı için zor doğum olabilmektedir5.  

Gebe kadın çok yağlı ve şişmansa fetüsü çevreleyen zardan ayrılmamakta, 

kadınların boyları kısaysa uterusda onların vücuduna orantılı olarak küçük olduğu için, 

uzun kadınların ise üst parçalarının geniş, alt parçalarının dar olmasından dolayı, normal 

vücut oranlarına sahip olmadıkları için zor doğum gelişebilmektedir5. 

İbn-i Sina zor doğum nedeni olarak kadının genç, zayıf, uzun, şişman, fiziksel 

veya ruhsal hastalığının bulunmasını göstermiştir5. Çocuktan kaynaklanan nedenleri ise, 

boyutunun veya başının çok büyük olması, doğumsal anomalilerinin veya yerleşim 

anomalilerinin olması olarak belirtmiştir92. Antik Çağ hekimleri önermemesine rağmen 

doğurmakta zorlanan kadını kuvvet uygulayarak zorlamış, sallamış sarsmıştır92. 

Yaşı küçük evlenen kadının doğası gereği uterusun boyu, fundus, orifis, boyun 

gelişmediğinden dolayı zor doğum olabilmektedir5. Kadınların uzamış dulluğu, 
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ilerlemiş yaşı, zayıflığı da doğumu etkilemektedir5. Çocuk doğumu ile ilgili cehalet 

doğum ağrısı ile koopere olmasını engellemekte aynı zamanda apoplektik ve letarjik 

kadınlarda ağrı olduğunda baskılayabilmekte, doğumu ertelediği görülmektedir5. Bazısı 

ilk defa doğum yapacağı için korkar, cahilliğinden vücutlarının uygun pozisyonunu 

bilmeyebilir5. 

Antik yazarlara göre kadınların korku, sevinç, utangaçlık, çok sinirlilik, tembelliğe 

alışması, lüks yaşamı sevmesi gibi duygu durumları, enerji kaybı, aşırı kendi isteğine 

düşkünlük de zor doğum için bir neden olabilmektedir5,14.  

Egzersiz fetüsün doğumunu kolaylaştırabilmektedir5. Antik Çağ hekimleri 

tarafından hekimin zor doğum nedenlerini tanıması gerektiğine yapması gerekenleri 

bilmediğinde büyük hata yapabildiğine inanılır5,95. 

Doğuran kadının mesanesinde bir taş olduğunda uterus boynuna baskı yaptığı için 

zor doğuma neden olmaktadır5. 

Hazımsızlık, anoreksia, atrofi, dispne, histerik boğulma vücudun vital kapasitesini 

etkilemektedir. Doğumda zorluk diyet, aktivite, vücuttan dışarı aşırı derecede sıvı atımı 

gibi dış etkenlerden dolayı olabilmektedir5,14.  

Sıvı kaybından dolayı vücut ağırlığı aşağı iner, vücudun tonusu kaybolur, 

sıkıştırma ile doğum yapacak kanalların daralması sonucunda vücut stimule 

edilemediğinde zor doğum gerçekleşmektedir5,6,14,15. Herophilus doğum için fizik veya 

vital yetenek gerektiğini belirtmiştir5. 

Fetüs ölmüşse, çok zayıf veya çok büyükse zor doğum olmaktadır. Fetüsün ölmesi 

doğum için koopere olmamasına neden olmaktadır.  

Fetüsün başı presente olmamışsa, ayak presente olmuşsa, fetüsün kasıkları kalça 

üzerine iki büklüm olursa, oblig pozisyonda olursa, kasıklar yana ileri doğru el veya 

bacağın biri presente ise, toraks ya da karnın bir parçası presente olmuşsa, fetüsün başı 

presente olmuş ancak çok büyükse, baş yana doğru eğimliyse ya da ellerin biri yanda 

uterusun dışına doğru aşağı sarkar, uterusun sağına ya da soluna doğru çıkıntı yaparsa 

zor doğum olabilmektedir 5,6,14,15(Şekil 14).  

Diğer pozisyonlardansa ayakla gelmesi daha iyi bulunmuştur. Eğer fetüs düz bir 

çizgi şeklinde çıkışa yaklaşmışsa eller sıkışabilmektedir. Bir ayak dışarı çıkar diğeri 

arkada kalabilir, arta kalan pozisyondan biri transvers pozisyonun üç türü vardır. Sırt 

üstüne, karın üstüne ve en iyisi yan üzerinedir5,6,14,15. Ebenin elini içeri sokup, uterus 
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içinde pozisyon başa ya da ayak pozisyonuna döndürüldükten sonra doğurtulması 

önerilmiştir 5,6,14,15.  

Klasik tıp dönemi hekimlerine göre bütün yerleşimlerin en kötüsü kalçalar üzerine 

oturup ikiye katlanmış fetüs olarak belirtilmiştir. Bu pozisyonun üç türü vardır; birincisi 

bacakların veya başın, ikincisi karnın veya kalçaların, üçüncüsü yan tarafın uterus 

orifisine yerleşim olduğu belirtilmiştir5,6,14,15.  

Birden fazla fetüsün olduğunda ve hepsinin aynı anda presente olduğu durumda 

zor doğum olabilmektedir5.  

Hippokrates’e göre kalça kemikleri ilk doğumda ayrılmaktadır5. Soranus, 

Demetrius kadındaki simpisizdeki ligamentlerin yerini bulan ve ilk gösteren 

hekimlerdir5.  

Odanın hazır olmaması, kadının içki alması, saatin geç olması, mevsimin çok 

soğuk olması (ağzı daraltır), aşırı sıcak olmasından dolayı gevşeme olması, ebenin ya da 

hekimin acemiliği doğumu etkilemektedir5.  

Antik Çağ hekimleri eserlerinde mistik yeteneklerin hastalık tartışmalarında yeri 

olmadığını belirtmişlerse de, ancak yine de muskalardan medet umulmuştur. 

 

 

5.3.4.2. Zor Doğum ve Bakım Detayları  

 

Eğer bebek canlıysa doğum ağrılıdır, aşağı doğru karın gerilir, kadının karnının 

üstü ılık bulunmaktadır5. Parmaklar fetüse değdiğinde eğer bebek ölüyse doğumda ağrı 

olmadığı, karnın soğuk olduğu, parmaklar sokulup fetüsün soluk almadığının 

hissedildiği anlatılmıştır5. Parça şeklinde prolapsus varsa onun siyah ve nekroze olduğu, 

dokunmayla fetüsün etkilendiğinin anlaşıldığı, hastalığı ile ilgili belirtiler bulunduğu 

belirtilmiştir5. Kadının doğum sırasında tehlikede olduğunun nabız ve solumasına göre 

anlaşıldığı, nabız kaybolduğunda kadının öldüğüne işaret olduğu anlatılmıştır5,14,15.  

Zor doğumda hekimlerin aynı zamanda ebe olmalısı, fetüsün hareketlerini, 

kasılma ve sıkışmayı takip etmesi gerektiği belirtilmiştir5. Havanın sıcak, soğuk olması, 

bel bölgesinin çukur olması (içbükey), uterusun doğal küçüklüğü, genç yaş, şişmanlık, 

tümörlerin baskısı, uterus boyundaki bantlar, iltihap ya da kuruluk olup olmaması yanı 
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sıra, keder verici olaylar, korku doğumu yönlendirdiği için tecrübeli olması 

gerekmektedir 5. 

Soranus’a göre kadının şişman olmasından dolayı zor doğum olursa kadın dizleri 

üzerine kaldırılır. Zahravi şişman kadının doğumu sırasında sırt üstü uzanmasını 

ayaklarının yataktan aşağı sarkıtılıp elleri yatağa bağlanıp, doğumuna yardımcı 

olunduğunu anlatmıştır15,60(Şekil 15). Uterus boynu kapalıysa yağlı maddelerle 

yumuşatılır, gevşetilmesi için devamlı ılık şekerli zeytinyağı damlatılır. Çemen otu ve 

ebegümeci ketentohumu dekoksiyonu ile kombine edilip bazen beyaz yumurta katılıp 

baskının rahatlatıldığı, zor pasajın ıslatılmasıyla kayganlaştırılır5. Keten tohumu, çemen 

otu, zeytinyağı ve ballı şerbet pubis üzerine sürülmüş, karın ve bel sitz banyosuyla deniz 

süngeri ile pansuman edilmiştir5. Nemli bir kumaş parçasıyla silinmiş, hastada ağrı 

olduğunda ılık toprak tohumu içeren torba konulup, mesaneye zeytinyağı 

uygulanmıştır5. Aynı zamanda kadın başı karyolaya bağlanır (göğsün etrafından bir 

bandaj geçirilerek) ayakları bir asistanla yükseltilir, yardımcılar kadının yatağının 

ayakucunu yükseltip, döşemeye düşürerek kuvvetlice kadının sallanmasını sağlarlar5. 

Hippokrates tarafından da zor doğumda uygulananlar bu şekildedir5. Diğer Antik 

Çağ hekimleri kadının merdiven tırmanmasını, yürümesini mecbur tutmuşlardır14.  

Yardımcı kadın anne adayını koltuk altından kaldırıp kuvvetlice onu şoka 

sokmayacak şekilde sallamaktadır14. Kadınların cesaretli olması, nefesini kontrol 

edebilmesi önerilmekte, böğrüne doğru baskı uygulanmaktadır14.  

Uterus orifisi bir bantla kapalıysa yağlı maddelerle yumuşatıldıktan sonra boyun 

düzeltilir, bir tümörle kaplıysa merhem ile kenara itilir, geçişe izin vermezse cerrahi 

yöntemle kesilir14. 

Dışkının çıkışını sağlamak için lavman şeklinde su, ballı şerbet, yağ ile karıştırılıp 

verilmektedir. Mesane doluysa idrar bir kataterle boşaltılıp, mesanede engel oluşturan 

bir taş varsa kataterle boyundan dışarı itilmektedir5. 

Membran patlamamışsa bir lanset ile veya tırnakla küçük bir kesi yapılıp, su 

boşaltılmakta, sıvı boşalmazsa bazı yağlı sıvılar küçük bir şırınga ile vajinaya 

damlatılmaktadır5.  

Eğer fetüs anormal yerleşmişse normal pozisyona getirilip fetüsü dışarı çıkarmak 

için ebe hastanın karşısına (fetüsün pozisyonuna göre) yerleşip tıbbi uygulama yapılır5. 
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Deviasyon sıkışma ile beraberse ilk önce fetüs itilir sonra çekilir. Fetüs bir bandaj ile 

düzeltilir böylece elin baskısı doğumu engellemez5.  

Soranus ebenin tüm uygulamalarını kibarca yapmasını önermiştir5. Zedeleme 

yapmadan parçaların yağlanmasını, kadının doğumdaki sempatik sıkıntıdan kurtulması 

konusunda dikkat çekilmiştir5. Bebek sağlıklıysa birçok Antik Çağ hekiminin anormal 

yerleşimli pek çok çocuğun canlı doğmasını sağlamışlardır5.  

 

 

5.3.4.3. Fetüsün Çengel ile Çıkarılması ve Embriyotomi  

 

Paulus Aegineta’ya göre doğum eylemi eğer gerçekleşmiyorsa kadının hayatını 

devam ettirip ettirmeyeceğimize karar verdikten sonra cerrahi operasyon 

yapılmaktadır14. Koma, letarji ve kas hareketlerinin kaybı varsa, yüksek sesle bağırma 

ile canlandırılabiliyorsa, zayıf bir cevap varsa, konvülzif kontraksiyonlar, yiyeceklere 

hissizlik, çok hızlı, belirsiz ve zayıf nabız varsa kadını canlandırmak zor olabilir, bu 

nedenle cerrahiye başvurulmayacağını belirtmiştir14.  

Soranus ise fetüs ölmüş ya da sıkışmış ise el ile çevirmelere yanıt 

vermeyebileceğini, çengel kullanımı veya embriyotomi ile doğumun sağlanmasını, 

annenin sağlığının korunması için uğraşılacağını belirtmiştir5. Kangren, zayıflama, 

soğuk terleme, üşüme, nabız düzensizliği, ateş artışı, delirium ve konvülziyon 

olabilmektedir5.  

Ölü fetüsün mutlaka çıkarılması gerekmektedir5,6,92,99. Bu işlemler İbn-i Sina 

tarafından çok detaylı olmasa da anlatılmıştır. Sefalotribe (mişdah) adlı aletle fetüsün 

başı kırılmış ve parçalanmıştır. Polipleri tutmaya yarayan aletlerle kafa kemikleri 

çekilmiş ve dışarı çıkarılmıştır92. Baş çapı azaltılmış, beyin boşaltılmıştır. Başın dışarı 

çıkarılması zor olursa kullabatan adı verilen bir kıskaçla dışarı çıkarılmıştır92. İbn-i Sina 

zamanındaki ebeler bu aletleri kullanmışlardır ancak şekilleri bilinmemektedir92. 

Zahravi ve Şerefeddin Sabuncuoğlu, ölü fetüs çıkarmada kullandıkları aletlerin 

çizimlerini vermişlerdir92.  

Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’de anası karnında ölen çocuk olarak isimlendirilen 

bölümde ölen çocuğu çıkarmak için yapılan tedaviler fayda etmezse ameliyat yapmak 

gerektiği anlatılmıştır6. Zahravi’ye göre, gereken zamanda ameliyat edilmezse kadının 
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hayatı tehlikede olur15. Sabuncuoğlu teşhis sırasında kadının eğer aklı gitmişse, 

seslenince cevap vermiyor ya da çok zayıf ses tonuyla cevap veriyorsa ameliyat 

yapılmaması gerektiğini belirtmiştir. Eğer kadının gücü yerindeyse tahta spekulum ile 

uygulama yapıldığını belirtmiştir6. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye İstanbul Tıp Fakültesi 

Nüshası’nda bu aletten söz edilmemektedir. 

Soranus’a göre kadın sert yatağa yan yatırılır, bacaklar karnına doğru bağlanır, 

yatağın karşı tarafına doğru ayaklar bir yardımcı tarafından sıkıca tutulur5. Yardımcı 

kadın mevcut değilse fetüsün çıkışını engelleyen gücü azaltmak için bacaklar bir bandaj 

ile sıkıca bağlanır5. Soranus hekimin nasıl oturacağını detaylı bir şekilde tarif etmiş 

“hekimler küçük bir sandalyeye ve alçağa, hastanın karşısına oturur, onun elleri 

hastanın ayakları ile aynı seviyeye denk gelir5. Bir yardımcı tarafından labiaları ayrılır 

sol elini içeri doğru sokulur (sol el sağdan daha yumuşak ve daha efektiftir) 

parmaklarla, bir şeritle şekil verilir, eğer uterus ağzı açık ise baskı azaltılır, yağ ile 

sürekli yağlanır5. Çengel yerleşmesi için yer aranır5. Soranus kendinden sonra gelen 

hekimleri bu pozisyon şeklinin uygulanması konusunda etkilemiştir. Sonraki 

yüzyıllarda yapılan betimlemelerde bu pozisyon şekli görülmektedir96 (Şekil 16). 

Paulus Aegineta’ya göre kadın supin postürde yatırılır, kadının bacakları yukarıya 

kaldırılır, bir yardımcı tarafından tutulur, göğsünden yatağa bağlanır14. Fetüsün kadının 

vücudundan çekilme işlemi sonuç vermiyorsa, çekme sırasında güç azaltılır14. Sonra 

alea pudenti bir asistan tarafından ayrılır14. Sol el yağlı maddeler ile yağlanır, parmaklar 

kontraksiyona getirilir, uterusun ağzı dilate edilir ve yağ ile yağlanma işlemi ile 

gevşeme sağlanırsa çengeli bağlamak için en uygun olan yer aranır14. 

At-Tasrif ve Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’de kadın taht üzerine yatırılır, ayakları iki 

yardımcı ile yukarı kaldırılır, hasta kadının göğsünden sıkıca tutulur, ya da tahtaya 

sıkıca bağlanır, kadının vulvasına tentil yapılır, ebe elini anlatılan sularla yıkar, hastanın 

rahmine elini sokup çocuğu bulur, demir iği, çengeli saplayacak yeri belirler6. Zahravi 

bu bölümde kadının ebegümeci, boy otu ve keten tohumundan hazırlanmış yağ ile 

yağlanmasını, sonra kendi elini bu yağlar ile yağladıktan sonra vajina içine soktuğunu 

kargaburunlu çengel ile fetüsün yerini saptayıp çengeli yerleştirdiğini anlatmıştır15. 

Zaman zaman çekip gevşetilmelidir6,15. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye İstanbul Tıp Fakültesi 

Nüshası’nda yavaşça oynatarak sürekli çekmek gerektiğini belirtmiştir.  



 145

Soranus’a göre baş pozisyonu varsa çengel gözlerine, başın arkasına, ağız 

tavanına, kaburga aşağısındaki bölgeye uygulanır5. Koltuk altından tutulur (bu uygun 

olmayabilir, kolların çıkışı sırasında fetüs çevresi artar, sıkışmaya neden olabilir), kulak 

kanallarından çengellerin eklenerek çekilmesi uygundur5. Paulus Aegineta’ya göre baş 

presantasyonu için en uygun yer gözler, oksiput, ağzın çatısı, çene, klavikulalar ve yan 

taraflar ve hipokondriumdur14. 

At-Tasrif ve Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’de çocuk baş aşağı geliyorsa çengelin 

kafasına, gözlerine, ağzına, damağına, çene çukuruna, köprücük kemiğine kaburga 

kemiklerine yerleştirileceğini belirtmiştir6,15. 

Zahravi, Sabuncuoğlu, Soranus ve Paulus Aegineta’ya göre ayak yerleşimi varsa, 

çengel için kaburga ve klavikula arası uygundur, Sabuncuoğlu ek olarak kasık 

kemiklerine çengelin saplanması gerektiğini belirtmiştir6,15. 

Soranus’a göre bu yerleşimde uygun değilse çengelin girebilmesi için bir bıçak ile 

kesim yapılmalıdır5. Zeytinyağı ile ıslatılan çengel sağ el ile tutulur, parmaklar ile onun 

eğimi kaplanır, kibarca içeri doğru sokulur, sol el ile ona yardımcı olunur, penetre 

edilene kadar söylenen yerlere takılır5. İkinci çengel diğerinin karşısına gelecek şekilde 

yerleştirilir, traksiyon balans edilerek uygulanır, yer değiştirilmez bir parçasında 

deviasyona neden olur5. Sonuç olarak fetüsün sıkıştırılması gerçekleşir5. Çengel ile 

yırtık oluşturulmaması, geriye doğru kaymaması ve fetüsü dışarı kibarca çekebilmek 

için tecrübeli bir personel gerekir5. Gerekli olduğunda çekmeye (traksiyona) bir mola 

verilir5. Çeken kişi çengeli önceki gerginlikte tutmalıdır. Ya düz pozisyonda çekmeli 

veya dişlerin çekiminde olduğu gibi yana deviye yapmalıdır5. Kaldıraç hareketi ile 

fetüsün pozisyonu değiştirilebilir, kolayca dışarı çıkarılır, hekim bunu beceri ile 

yaparken çengel uterus ağzı arasına içeri girer5. Parçalanmış vücudu işaret parmağı ile 

bir halka içi etrafında hareket ettirir5. Eğer deri soyulursa, parçalanırsa bir tarafa 

yerleştirilir. Bundan başka ılık zeytinyağı ile bölgeyi yağlar veya tarif edilen 

dekoksiyon ile kayganlaştırılır. Eğer bununla birlikte çengellerle çekmeye yanıt 

vermezse fetüs küçük küçük hareket ettirilir, yükselen parça içine çengel tekrar sokulur, 

ikinci çengel fetüsün bütün vücudu çıkana kadar çekilir. Ayak yerleşiminde benzer 

şekilde ilerletilir5.  

Paulus Aegineta’ya göre çengel sağ elde kaldırılır ve parmaklar ile kurvatur 

yakalanır ve sol el ile nazikçe içine sokulur, önceden bahsedilen yerlerden bazıları fikse 
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edilir ve uterus kavitesine itilir ve bir diğeri karşı taraftan uygulayarak doğruca aşağı 

doğru çeker14. Daha sonra nazikçe sadece öne ileri doğru değil aynı zamanda bir 

taraftan diğer tarafa çekilir. Çekme sırasındaki aralıklarda gevşeme olmamalıdır. Sonra 

uterus ağzı ve sıkıştırılmış vücut arası yağ ile bulaştırılmış bir parmak veya parmaklar 

içeri sokulur. Her tarafın yağlanması gerekir14. Sabuncuoğlu’na göre demir sağ elin iki 

parmağı arasına alınır, sol eli ile içeri sokar. Eğer mümkünse üç demir çengel ile çalışır. 

Sabuncuoğlu’na göre dümdüz hiçbir yere saplamadan çekmelidir. Ancak 

Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’nin İstanbul Tıp Fakültesi Nüshası’nda çengelin sürekli 

oynatılarak fetüsün çekilmesi belirtilmiştir6. Şerefeddin Sabuncuoğlu’na göre çekim 

yaparken kadın debelenebilir, diş de böyle çekilir, çocuk çıktıkça demir çengel daha 

yukarı saplanarak tamamen çıkana kadar bu işlem devam ettirilir6. Eğer çocuk uterus 

ağzına takılırsa ebe, baş ve orta parmağını menekşe yağı ile yağlayıp vajina içine sokar, 

nereye takılmışsa kurtarır, çocuğun vücudu çıktıkça demir çengeli daha yukarıya takıp 

dışarıya çekmeye devam eder6. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye İstanbul Tıp Fakültesi 

Nüshası’nda parmakların menekşe yağı ile yağlama bölümü bulunmamaktadır. Zahravi 

sağ el içinde çengel tutulurken eğimli kısmın sol el içine alınıp kibarca tarif edilen 

oyuklar bulunana kadar itilmesini, çıkarma işlemi sırasında çengelin zaman zaman 

gevşetilmesi gerektiğini belirtmiştir15. Bebek çıkma işlemi sırasında herhangi bir yere 

takılırsa bu uygulama için parmakların yağlanacağı belirtilmiş, ancak hangi parmaklar 

ve yağ olduğu söylenmemiştir15. 

Bir el dışarı çıkarsa ciddi sıkışmasından dolayı geri döndürülemediğinde fetüsün 

nabzı ılık ve pulsatilse yaşıyor, soğuk ve nabız yoksa ölmüş kabul edilmiştir. Eğer fetüs 

ölmüşse bir kumaş parçası üzerine alınmış, sarılmış, kaydırılarak öne doğru çekilmiştir. 

Baskı uygulanıp parçalar kaydırıldıktan sonra omuz eklemi kesilip, geri döndürülüp, 

çengel ile doğurtulmuştur15. Paulus Aegineta’ya göre çengel uygun bir şekilde 

yerleştirildiğinde fetüs tamamen dışarı çıkarılana kadar, bir el görüldüğünde ve 

sıkıştırıldığında döndürülmeden etrafı bir bez ile sarılıp çekilir ve el aşağı doğru 

düştüğünde omuzlarından kesilmelidir14. Sabuncuoğlu’na göre eğer çocuğun eli önden 

gelecek olursa ve içeri itmek mümkün değilse, ebe ya çocuğun ya da kendi eline bir bez 

dolar, çocuğun eli tamamen çıkınca omuzdan kesilir diğer ele de böyle yapılır15. 

Soranus’a göre iki el öne doğru gelmişse, geri döndürülemiyorsa çekme ile serbest 

bırakılır veya omuzlardan eller kesilir5. Paulus Aegineta, vajinanın içinde iki el 
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olduğunda da aynı şeyin yapılmasını ve aynı usulde ayaklar aşağı doğru geldiğinde 

ancak vücudun geri kalan kısmı gelmediğinde ayakların kasıklardan ampute edilmesini 

ve vücudun geri kalan kısmının çıkarılmasını belirtmiştir14.  

Soranus’a göre eğer sıkışma çok büyük bir baş yüzünden gerçekleşmişse fetüs 

hidrocephalisden sıkıntı çekiyorsa embriyotomi veya bir bıçak tarafından yarılır. Küçük 

parmak ile sıvı boşaltılır, kollaps durumuna gelir5. Fetüs başı doğal olarak büyükse bir 

el ile ezilir, kafatası açılır bir bıçak ile bregmandan, eğer o mümkün değilse herhangi 

yerinden beyin dışarı doğru drene edilir 5. Baş kollaps olur, bir forseps ile temizlenir, diş 

çeker gibi bir forseps ile kemikler kaydırılır, çıkarılır 5. Paulus Aegineta’ya göre baş 

normalden daha büyükse sıkışabilir14. Eğer hidrops fetalis varsa bu durumda 

parmakların arasına sıkıştırılmış bir plypus scalpel ile veya bir iğne veya keskin bir 

bıçakla kafatası açılmalı, boşaltıldığında kollaps olabilir. Eğer kafa daha büyükse aynı 

şekilde kafatası açılır ve bir dişli forseps veya bir kemik forseps ile kemikler kırılır. Ve 

kemikler çıkarıldığında fetüs boşaltılabilir14. Sabuncuoğlu’na göre çocuk başın 

büyüklüğünden dolayı çıkamıyorsa bir mibza şevki diken uçlu neşter ile baş delinip 

suyu boşaltılır, yine sıkışırsa mişdah ile doğranır6. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye İstanbul Tıp 

Fakültesi Nüshası’nda çocuğun başının su toplaması nedeniyle büyüklüğünün mibza 

şevki ile kesilmesi anlatılmamıştır. Mişdah ile doğrandıktan sonra kerpetene benzer bir 

aletle tek tek kemikler tutulup çıkarılır.  

Eğer baş çıkamazsa, sıkışırsa ebe elini birleştirip içeri sokar çocuğun başını tutup 

dışarı çeker6. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye İstanbul Tıp Fakültesi Nüshası’nda bu işlemin sol 

el ile yapılması gerektiği belirtilmiştir6. Zahravi sivri uçlu bir bıçak ile başın kesilmesi 

gerektiğini, suyun akıtıldığını, cephalotribe adı verilen bir aletle kafa kemiklerinin 

kırıldığını, sonra kemiklerin forseps ile dışarı çıkarıldığını anlatmıştır15. Bu işlemler 

fetüsün başı doğal olarak büyük olduğunda da yapılır15. Zahravi bu işlemler sırasında 

başın sıkışabileceğinden ve ebenin elini tekrar içeri sokup çıkarması gerektiğinden 

bahsetmemiştir. Zahravi’de adı geçen forseps Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’de kerpeten 

olarak isimlendirilmiştir15. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye İstanbul Tıp Fakültesi Nüshası’nda 

başın büyüklüğü hidropsdan dolayı olunca ince uçlu neşter ile delinebileceğinden 

bahsedilmemiştir. 

Bütün vücut genişse vücut çekmeye yanıt vermediğinden fetüs içine, derine 

penetre olana kadar juguler bölge içine bıçak daldırılıp vücut zayıflatılıp, bütün baş 
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açılıp intercostaller ve akciğer kesilip, sternumdan klavikulaya kadar parmak ile 

yırtıldığı, olmazsa kaburgaların kırıldığı, göğüsün kollaps olduğu anlatılmıştır. 

Barsaklar şişip karnı doldurduğunda bitişik olan diğer organlarla ilk olarak çekilip, 

boşaltılıp, tüm vücut doğurtulmaktadır6. Paulus Aegineta, baş doğurtulduktan sonra 

göğsün doğuma engel olabildiğini, klavikulaların olduğu bölümlerin bazı aletler 

kullanılarak toraks kavitesinden ayrılıp, kavitenin içindeki sıvının boşaltılarak kollabe 

olduğunu, kollaps olmadığında klavikulaları kesmek ve çıkarmak gerektiğini, çocuğun 

ölümü sebebiyle eğer karın şişmişse veya su toplanmışsa aynı yolla barsakların 

boşaltılması gerektiğini belirtmiştir14. Sabuncuoğlu, çocuğun başı çıkıp köprücük 

kemiği sıkışırsa ufaltılıp göğüs çıkamıyorsa doğrayıp çıkarılmaktadır diye yazmıştır6. 

Soranus ayak presantasyonu için, eller yukarı doğru gelirse ampute edilmesini, baş 

çok büyükse tekrar kırılmasını önermiştir5. Ancak başın yukarıda olmasından dolayı bu 

durumu daha zor diye tanımlamıştır5. Sağ el ile ayakları yakalayıp çektiğini sol el ile 

baş içeri doğru düzelttiğini belirtmiştir5. Paulus Aegineta’ya göre, ayak gelişi varsa 

uterus ağzında kolayca düzeltilebilir. Fakat eğer fetüs göğüs veya karından sıkışmışsa 

bir bez parçası sarıp aşağı doğru çekmeli ve aynı şekilde bölerek içeriklerini boşaltmak 

gerekir. Diğer parçalar kesildikten sonra baş arkaya doğru çekilmeli ve tutulmalı, sol el 

içeri sokularak ve eğer uterus ağzı açılırsa el kavite içerisine doğru sokulmalı, baş 

bulunmalı parmaklar ile ağız fiske edilerek çekilmeli ve bir veya iki çengel ile fiske 

edilerek dışarı çıkarılmalıdır14. Sabuncuoğlu’na göre ise eğer iki ayak önden gelmişse 

iki ayak tutup çıkarılır, yavaş yavaş çekilir, vücudun ana parçaları da çekilip çıkarılır, 

karnı yarılıp boşaltılır, eğer baş sıkışıp kalırsa ebe elini sokup başı rahmin ağzına doğru 

çeker. Yoksa çengel saplayıp çocuğun başını çıkarır6.  

Soranus’a göre fetüs transvers pozisyondaysa ve kıvrılmışsa düzleştirilemez 5. 

Presente olan parçalar kesilir 5. Bazı vakalarda karın içindedir. Koltuk altı, interkostal 

yerler, böbrek bölgesi, böğürlerin yanına doğrudur5. Sabuncuoğlu’na göre eğer çocuk 

yan gelirse canlı çocuk doğurtulması için gerekli işlem yapılmalıdır, imkan olmazsa 

doğrayıp çıkarılır. Rahmin içinde arkada bebeğe ait hiçbir parça ve plasenta parçası 

kalmayacak şekilde çıkarılmalıdır diye belirtmiştir5. Paulus Aegineta’ya göre çapraz 

yerleşimlerde eğer düzeltilebilirse önce bahsedilen yöntemler uygulanabilir, fakat 

düzeltilemezse tüm fetüsün içeride parçalarının ekstrete edilmesi gerekir14. 
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Soranus’a göre fetüsün boyutu aşırı büyük ve ölmüşse, bütünüyle uterus içindedir, 

parçaların her biri kesilir5. Kemiklerin sonları diğer bağlantı yerlerinden daha kolay 

ayrılır. Parçaları çıkarırken, geride parça kalmaması için dikkat gereklidir5. Paulus 

Aegineta’ya göre hiçbir parçanın içeride kalmamasına dikkat edilmelidir14. 

Operasyondan sonra uterusun enfekte olmaması için tedavi edilmelidir. Eğer hemoraji 

olursa hemen bu durumu tanımlamak gerekir14.  

İbn-i Sina’ya göre eğer bebek kalçaları ile presente olmuşsa sadece çengellerin 

çekmesiyle dışarı çıkarılamamaktadır, aynı durum Sabuncuoğlu tarafından da 

anlatılmıştır92.  

Soranus’un eserinden farklı olarak Paulus Aegineta ve Sabuncuoğlu bebeğin 

pozisyonundan farklı anneden kaynaklı engellere karşı cerrahi önerilerde 

bulunmuşlardır6,14. Paulus Aegineta’ya göre eğer uterus ağzında bir enflamasyon varsa 

şiddet uygulanmamalı, yağlı bazı aletler kullanılarak yağlanmalı ve bele kadar olan bir 

küvete konarak yağlanmalı ve yakı konmalı, uterus ağzı dilate olduğunda ekstraksiyon 

yapılmalıdır14. Şerefeddin Sabuncuoğlu’na göre eğer uterus ağzı ur nedeniyle açık 

değilse ona müdahale edilmez, nemli (murattıb), soğuk (müberrid) merhemler sürülür. 

Gül yağı, menekşe yağı soğutucu ne varsa, murattıb zamad (soğutucu uyuşturucu) 

sürülür, (murattıb bazenlere) yumuşatıcı oturma banyosu uygulanır, uterusun ağzının 

açılması sağlanır6.  

Zahravi ise eğer uzuvlar düzelmiş ama baş, annenin sırtına dönmüş ve sıkışmışsa, 

eğer rahmin ağzı açıksa ebe sol elini içeri sokar ve uterusun serviksine elini koyar ve 

parmakları ile başı araştırır, açıklığa doğru onu iter ve bir veya iki çengel ile tutar, 

bunlar ile dışarı çıkarır şeklinde belirtmiştir15. Eğer çıban nedeniyle uterusun ağzı kapalı 

ise nemlendirici maddelerle damlatma ve yakılar, kadına yumuşatıcı nemlendirici 

banyolar uygulanır diye belirtmiştir15. 

Çengeller ve embriyotomi ile çıkarımdan sonra genelde irritasyon sonucu 

inflamasyon oluşur, ovuşturma ile relaksasyon yapılır5. Hemoraji gelişirse uygun şeyler 

verilir. Fakat bu ilaçlar doğumu hızlandırır. Hippokrates ve öğretilerini izleyenler 

tarafından ılık su içine tatlı koyda yetişen kurutulmuş ya da güneye özgü odun ve sedir 

ağacı sakızı, şekerli eski zeytinyağı ile anason, salatalık özü eklenir bel bölgesine 

uygulanır, hızlı doğum olur, hastalıklı durumu düzeltir5. Paulus Aegineta’ya göre 

operasyondan sonra uterusun enfekte olmaması için tedavi edilmelidir. Hemoraji olursa 
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hemen bu durumu tanımlamak gereklidir14. Sabuncuoğlu’na göre tümör varsa ve kesilip 

kan akacak olursa kan durdurucu suların içine oturtmak gerekir6. Zahravi de bu 

tedavilerin uterus içindeki tümörler içinde uygulanabileceğini anlatmıştır15. Ameliyattan 

sonra kan durdurucu ilaç kullanılabileceği belirtilmiştir6.  

Zahravi kitabında bir kadının fetüsü öldükten sonra tekrar gebe kaldığını daha 

sonra bu fetüsün de öldüğünü, kadının karnının şiştiğini, irin topladığını sonra genital 

akıntısı olduğunu, tedavi ettiği halde apsenin iyileşmediğini belirtmiştir15. Bu kadını çok 

güçlü yağlar ile yağlayıp, birkaç gün geçtikten sonra kadından bir kemik çıkardığını 

daha fazla araştırınca karnında fetüsün başına ait çok kemik bulduğunu, bunları 

çıkarınca kadının iyileştiğini anlatmıştır15. Sabuncuoğlu anlatımında uterus içinde 

kemik olamayacağını, bunun ölmüş bir fetusa ait olduğunu düşünerek araştırmaya 

devam ettiğini yazmıştır6. Zahravi bu olayı anlatarak tedaviyi planlayan hekime yardım 

ettiğini, Sabuncuoğlu ise öğrencilerine bu gibi durumlarla karşılaşabileceklerini 

düşünmeleri gerektiğini belirtmiştir15.  

Sabuncuoğlu’nun İstanbul Tıp Fakültesi Nüshası’nda Zahravi’nin örneğini 

vermemiş, bitki isimlerini belirtmemiş, öğrencilere nasihat etmemiştir6.  

Sabuncuoğlu eserine alet çizimlerini yanı sıra spekulum aletinin nasıl 

kullanılacağına dair minyatür eklemiştir6. İbn-i Sina, Razi ve Ali Abbas 

embriyotomiden bahsetmişlerdir. İbn-i Sina forsepsi reddetmiştir14. Tüm bu yazılanlar 

en geniş Soranus’un eserinde göze çarpmaktadır5. Klasik tıp paradigması hekimleri 

tarafından tarif edilen uygulanmaların oldukça zor olduğu anlaşılmaktadır. 

İbn-i Sina’ya göre kadında ateşli bir enfeksiyon varsa ölü fetüs cerrahi yöntemlerle 

dışarı çıkarılmaz92. Bu vakalar öncelikli olarak yağlanır, nemlendirilir, soğutulur, 

oturma banyosu uygulanır, kompresler uygulanır. İbn-i Sina bu durumlarda uterusa 

zarar vermekten, enfeksiyona maruz kalmasından sakınmıştır92.  

Celsus zor doğumda ölü fetüsün çıkarılması için çengelin nasıl kullanılacağını 

tarif etmiştir2,14. Alet yerleştirilmesi sırasında eğer uterus ağzı dilate değilse, enfeksiyon 

ve ölüm riski olabildiğinden bahsetmiş, ağzının dilate olması için beklenmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Sağ el ile çekme işinin yapılırken sol el ile çoçuğun 

yönlendirildiğini anlatmıştır2.  

Bebeğin parçalanarak çıkarılması Antik eserlerde ancak ölmüşse yapılmaktadır. 

Mitolojide sezaryan doğumu var olsa da klasik tıp eserlerinde canlı bebeğin sezaryanla 
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çıkarıldığına dair bir anlatım mevcut değildir. İlk sezaryan vakaları XV. yüzyılda 

gerçekleşmiştir99.  

 

 

5.3.4.4. Plasentanın Retansiyonu 

 

Soranus’a göre fetüsün doğumundan sonra ebenin doğuma yardım becerisine bağlı 

olarak plasenta retansiyonu olabilir. Doğal nedenlerden dolayı da plasenta 

çıkmayabilir5. Plasenta çıkmadığında kontraksiyona neden olup uterusu etkilemektedir5. 

Soranus plasenta retansiyonunun kadında karın bölgesinde ağrı, boğulma hissi ve 

konvülziyona neden olduğunu belirtmiştir5. 

Hippokrates plasenta retansiyonunda hapşırtıcı uygulamıştır, nefesin baskısıyla 

plasentanın aşağı iteklenebildiğini düşünmüştür. Bazı Antik Çağ hekimleri bu 

uygulamalara diüretik ilaçlar eklemiştir5.  

Antik Çağ hekimleri görünen parçanın tutulup plasentanın dışarı çıkarılabildiğini 

söylemişlerdir. Tıbbi adaçayı, mısır, kereviz tohumu karıştırılıp verilmiş, zift, insan 

saçı, amonyum karbonat, kimyon ve pelin ile fumigasyon yapılmıştır5. Antik Çağ 

hekimleri sümbül yağı, Çin tarçını, köpek otu, pelin, tıbbi adaçayı, zambak yağı, gül ve 

bal gibi aromatik maddeleri bir gümüş veya bakır kapak tenekeye koymuş, kapağın 

kulpundan tutulup içine bir boru yerleştirmiş, sonra borunun diğer ucu vajinaya 

yerleştirildikten sonra sıcak buharı ile genital bölgeye pansuman yapıldığını anlatmışlar, 

yanığa dikkat edilmesi için uyarmışlardır5. Celsus da çocuğun doğumundan hemen 

sonra plasenta atılmadığında sol el ile umblikal kordun nazikçe çekilmesini önermiştir14. 

Moschion, hemorajiye neden olabildikleri için hapşırtıcıları, uterus ağzına konan 

fitilleri, tütsülemeyi ve kordona ağırlık uygulama gibi pratikleri uygun 

görmemektedir14. Ebelere eğer uterusun ağzı açıksa sol eli içine sokmasını ve plasenta 

parçalarını tutmasını, sonra fundus uteriye yapışık değilse çıkabileceğini fakat eğer 

ayrılamıyorsa nazikçe o taraftan bu tarafa hareket ettirilmesini önermiştir14. Uterus ağzı 

kontrakte ise uterus inflamasyonu için likör ve enjeksiyonların uygulanabileceğini 

belirtmiştir14. Çocuk çıkarıldıktan sonra birkaç dakika için bir yere uzatılıp, iki iplik 

kordun etrafına sarılır, karından dört parmak uzakta bıçakla kesilmesini önermiştir14. 

Kendinden önceki Antik Çağ hekimleri tarafından uygulanan odun, cam veya kamış ve 
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ekmeğin sert kabuğu gibi aletlerin kullanılmasını önermemiştir. Perine yırtığında mum, 

gül yağı, kurşun oksidi, üstübeç içeren merhemler uygulayarak bandaj yapılmasından 

bahsetmiştir5.  

Soranus, plasenta çıkarılması sırasında şiddetli uygulamalardan kaçınılmasını 

tavsiye etmiştir5. 

İbn-i Sina, plasentayı çıkarmak için kadını öksürtür, kadının çok fazla kanaması 

olmamasına dikkat eder, plasentayı çıkartırken ani hareketlerden kaçınır. Ellerini 

uterusa yerleştirip plasentayı çıkarmaya çalışır, kanama için baskı uygular, geçici ligatür 

yapar92.  

Soranus, Antik Çağ hekimlerinin bazılarının infantı, doğuran kadının uylukları 

üzerine koyduğunu, plasentanın infantın doğal hareketleri ile ileriye doğru kaydığını, 

infant parçayı dışarı çıkarmayı sağlayamazsa parçayı dışarı çıkarmak için ucuna geniş 

bir kurşun parça asıldığını, plasentanın ağırlık ile dışarı çıkmasının sağlandığını 

anlatmıştır5.  

Soranus hapşırık yapan şeylerin hemorajiye neden olduğunu, ajitasyonu 

artırdığını, hava akımının mideye zarar verdiğini, vajinal fitillerle kan akıtılmasının 

irrite edici ve ülserleşmeye, hepsinin konvülziyonlara, kramplara ve sempatik 

reaksiyonlara neden olduğunu belirtmiştir5. Ayrıca Soranus sallanmanın ciddi 

ajitasyona, plasentayı herhangi bir şeyle çekmenin inflamasyona neden olduğunu 

belirtmiş, bazı vakalarda uterus ağzının kapalı olmasından dolayı plasentanın hiçbir 

parçasının dışarı çıkmadığını, tütsülemenin inflamasyonu artırdığını eklemiş, bu 

tedavileri zararlarından dolayı önermemiştir5. Özellikle tütsülemedeki yanıklara dikkat 

çekmiştir5. 

Soranus’a göre yeni doğan bir kumaşa yerleştirildikten sonra, biri el uterusa 

sokulur, plasenta kibarca kaldırılır, yırtılmadan hareket ettirilir5. Ağız kontrakte 

olduğunda genişletilip çekilir, dışarı çıkan hiçbir parça yoksa, ağız gergin kalmışsa yağlı 

el içeri sokulur, eğer plasentanın uterusla bağlantısı yoksa tutulup çekildiği anlatılmıştır. 

Soranus’a göre ebenin tecrübesi çok önemlidir5. Uterusun inversiyon veya inflamasyon 

olabildiğini anlatmıştır. Yara lapası ve enjeksiyonlarla iyileştirmeye çalışmıştır5.  

Paulus Aegineta’ya göre doğumdan sonra plasenta retansiyonu sık olmaktadır14. 

Tedavide sol elin ısıtılıp, yağlandıktan sonra kavite içerisine sokulup, plasenta 

bulunduğu yerden hareket ettirilip, prolapsus olmaması için işlemlerin nazikçe 
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yapılmaktadır14. Çekme ile çıkmadığında hapşırtıcılar ve araomatiklerle tütsüleme 

uygulamıştır. Böylece uterus ağzı dilate olur, el içine sokulur ve plasenta ekskrate 

edilmeye çalışılır14. Eğer bu yöntemle ekstraksiyon gerçekleştirilmezse birkaç gün sonra 

çürüyecek pis kokulu bir cerahat içinde çözünecek ve düşeceğini öne sürmüştür14. Kötü 

koku mideyi ve başı etkileyeceği, içine kardamom ve kurutulmuş incir olan uygun 

maddeler kullanılması önerilmiştir. 

Hippokrates, plasenta retansiyonunda umblikal kordun ucuna ağırlık uygulamayı 

önermiştir14.  

İbn-i Sina, Paulus Aeginata ve Aetius’a benzer uygulamalar yapmıştır. Elin uterus 

içine sokulmasının ağrılı ve genellikle gereksiz bir operasyon olduğunu belirtmiştir14. 

Ali Abbas, elin menekşe yağı ile iyice yağlanmasını ve uterus içine sokularak 

plasentanın çıkarılmasını fakat eğer hala yapışıksa bir taraftan bir tarafa hareket 

ettirilerek çekilmeden çıkarılmasını önerir14. Eğer çıkarılmazsa çürümeye bırakılmasını 

önermiştir14. 

Razi, plasenta doğumdan sonra dışarıya çıkmazsa kadının hapşırtılmasını, 

çıkmadığında elin uterus içine sokularak dikkatlice çekilmesini, yine çıkarılamazsa 

uterus içine enjeksiyon uygulanarak plasentanın çürümeye bırakılmasını yazmıştır14. 

Razi’ye göre uzun süreli retansiyonda plasenta çürür ve parçalar dışarı atılmaktadır.  

Soranus doğum yaptıktan sonra plasenta çıkmadığında kadının ağzını ve burnunu 

kapatarak hapşırtacak ilaç verilmesini önermiştir5. Uterus ağzı açık olmadığında, 

kapaklı bir çömlek içine müfettih (geğirtici ilaç) konulup, rahmi açıcı fütenec (yarpuz), 

sezab (sedef otu), şibs, babunec (papatya), şıh (yavşan otu), seliha (yalan tarçını), 

kantariyun gibi otların kaynatıldığını, kapağın deliğine bir boru yerleştirip, borunun 

diğer ucunun kadının vulvasına yerleştirilmesini, buharın rahmin içine ulaşmasının 

sağlanmasını önermiştir5. Sonra kadına hapşırtacak ilaç verilip, kadının sıkıntıdan 

kurtulduğunu yazmıştır5.  

Zahravi çömlek içinde yarpuz, sedef otu, papatya, Çin tarçını, pelin otu, kantaron 

gibi bitkileri kaynatıp uygulamıştır15. Uygulama yaptığı aleti basit bir şekilde 

çizmiştir15. 

Sabuncuoğlu uygulama sırasında elini şirguna ve hatmili suyla yıkar, vulvaya 

sokup muayene eder6. Zahravi ise ebenin elini ebegümeci ve susam yağıyla yağlamasını 

söylemiştir15. Sabuncuoğlu plasenta eline geldiğinde çekilmesini, uterus ağzına 
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yapışıksa her yöne oynatarak çekerken nazik olmasını, sert çekerse uterusa zarar 

verebildiğini, uterus ağzı kapalıysa plasenta çürümesi için beklendikten sonra 

uğraşıldığını, plasenta parçası içerde kaldığında çıkan parçaya ip bağlanıp, ipin diğer 

ucunun kadının bacağına bağlandığını, merhem-i rubanın kadının vulvasına şırınga 

edildiğini anlatmıştır6,79. Zahravi Tetra pharmacon adlı merhemden bahsetmiştir15. 

Sabuncuoğlu birkaç gün içinde plasentanın çürüdüğünde kadının midesinde ve başında 

kötü kokuyla anlaşıldığını, çürüme olması için buhar uygulandığını saray hekimlerinin 

üzerlik tohumu, kuru incir buharı eklediğini belirtmiştir6. Zahravi’nin tütsüleme aleti ile 

Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye alet çizimi birbirine benzememektedir6,15. Zahravi aletin kurşun 

ve bronzdan yapılması gerektiğini söylemiştir15. Bir huniye benzetir. Aynı kullanım 

amacındaki bu aletlerin tarifi birbirine benzememektedir6,15. 

Sabuncuoğlu plasenta retansiyonunda, adet kanaması ve nifas (loğusalık) 

kanaması bozukluklarında kullanılan “mibhar” adlı tütsüleme aletinin seramik veya 

bakırdan olması gerektiğini, buharın dumanının uterusu etkilemesi için ince ucunun 

kadının vulvasına yerleştirildiğini yazmıştır6. Buhar dumanı bitince tekrar ateş üstüne 

konulup buhar elde edildiğini, iyileşene kadar devam edildiğini belirtmiştir6.  

Tütsüleme ya da buhar kullanımı Antik Çağ hekimlerinde de izlenmektedir. 

Plasentanın ayrılmasını sağlayan gözde metottur17. Celsus, Aetius, Soranus, Paulus 

Aegineta yazılarında gözlenmiştir14. Zahravi’nin tütsüleme aleti mesaneye su verme 

aletine benzer şekilde de isimlendirilmiştir66.  

 

 

5.3.5. Doğum Kontrolü ve Düşük 

 

İstem dışı çocuk düşürme (spontan abortus) gebeliğin ilk aylarında meydana gelen 

bir olay olduğu için fark edilmez5. Darbelerin ve sarsıntıların sonucunda anne 

karnındaki bebeğin düştüğüne inanılmıştır5. Halk arasında anlatılan hikâyelerde kadının 

deneyimsizliği veya bilgisizliği nedeniyle oluşan bu tür düşüklerin kadın için tehlikeli 

olabildiğinden bahsedilmiştir49. 

Antik Çağ hekimleri doğum kontrolü ve düşük konusunda kadınlara önerilerde 

bulunmuşlardır. Antik Çağ hekimlerine göre doğum kontrolü, düşük ve ekspulsif 

hareketlerle çocuğun büyümesinin engellenip atılmasının sağlanması birbirinden farklı 
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uygulamalardır49. Antik Çağ hekimlerine göre kadın planlı bir şekilde gebe kalabileceği 

günü hesaplayıp o günlerde cinsel ilişki kurmayarak gebeliği önleyebilir49.  

Soranus, abortiflerin “phtrhorion” (düşük yapıcılar) düşürülmek istenen fetüsü 

harap ettiği, kontraseptiflerin “atakion” (doğum kontrolü) ise gebelik daha oluşmadan 

uygulandığı için ikisinin farklı olduğunu belirtmiştir. Antik Çağ hekimlerinin 

bazılarının ihraç edicilerin (ekspulsive ekbolion) düşük yapıcılarla aynı olduğuna 

inandıklarını, bazılarının ise ekspulsifde ilaç kullanılmadan sarsma ve sıçramaların 

yapılmasından dolayı farklı olduğuna inandıklarını söylemiştir5.  

Hippokrates’e göre doğa tarafından oluşan fetüs esirgenmelidir, ilaçlar bu görevi 

yerine getirmek için kullanılmaktadır. Hippokrates abortiflerin kullanılmamasını 

istemesine rağmen, anne veya bebek sağlığı yönünden zararlı bir durum oluştuğunda 

abortif kullanılabileceğini belirtmiştir50. Uterus küçükse, gebelik sırasında gelişme 

yeteneğine sahip değilse, uterus ağzı şişmiş ve fissürlerden dolayı kapalıysa doğum 

tehlikesinden korunmak amacıyla kontraseptiflerin iyi olduğu gibi abortiflerin de 

oldukça güvenilir olduğunu söylemiştir5,39,50. 

Antik Çağ hekimleri kadının cinsel ilişki sırasında gebe kalmak istemiyorsa 

uyması gerekenleri belirttikleri gibi ilaçlar da önermişlerdir. Çavşır, Cyrene merhemi, 

sedefotu balmumu ile karıştırılıp hap haline getirilir. Şebboy, mersin, beyaz karabiber 

gibi bitkilerin aylık alınarak gebeliğin önlendiğine inanılmıştır49. Bu maddeler genel 

olarak etkisiz ve zararsızdır ancak beyaz üstübeç kadına zarar verebilmektedir49. 

Kadınlar aynı bitkileri cinsel ilişkiden birkaç saat önce yumuşak pamuk tamponlar içine 

yerleştirilip genital bölgeye yerleştirerek gebeliği önlemeye çalışmışlardır49. 

İbn-i Sina tıbbi nedenlere yönelik küretaj önermiştir. Eğer kadın çok gençse, 

uterusda tümör varsa muma benzer bir prob (kâğıttan yapılmış) ile uterus ağzı dilate 

edilir, zarraga adını alan bir aletle (uterusu boşaltmaya yarayan küret) küretaj yapılır92. 

Ancak diğer tıbbi eserlerde ölmemiş fetüse cerrahi müdahale yapıldığına 

rastlanılmamıştır. Kadınların küretaja başvurdukları bazı iskelet kalıntılarında genital 

bölgelerinde kesici aletlerin bulunmasından dolayı düşünülmektedir49. Soranus 

sondalar, lavmanlar veya küretajın yapılmasının tehlikelerinden bahsetmiştir. Aşırı 

kanamaya, yırtılmalara neden olabildiğini kadının ölebildiğini anlatmış yapılmaması 

konusunda uyarmıştır. Bu uyarının olması bu tür işlemleri yapabilen hekimlerin 

varlığına işaret edebilir49.  



 156

İbn-i Sina doğum kontrolü olarak cinsel ilişkiden sonra hareket, uterus içine lokal 

olarak uygulanan kremler önermiştir92. 

Klasik tıp literatüründe incelenen eserlerde erkeğin gebeliği önlemesiyle ilgili 

herhangi bir öneri bulunmamaktadır. Geri çekme kavramına da rastlanılmamıştır49.  

 

 

5.3.5.1. Olması Yakın Düşük Belirtileri 

 

Soranus eserinde embriyo düşüğünün yakın olması durumunda kadında irinli ya 

da kanlı su boşaldığı görüldüğünden bahsetmiştir. Su, içinde et yıkanmış suya 

benzemektedir. Embriyonun ayrılma anında parçası şekilsizdir veya şekli gebeliğin 

zamanına bağlıdır, tamamen kan olabilmektedir. Düşük yapan kadında, bel bölgesinde, 

midenin etrafında, kasıkta, başta, gözlerde, eklemlerde, kalça ve alt karında sürekli ağrı 

olduğu, mide kemirilmesi, titreme ve çok bol terleme, solma, bazen aynı zamanda ateş, 

üşüme ile birlikte bazı vakalarda hıçkırık, kasılmalar, ses kaybı gibi belirtiler görüldüğü 

anlatılmıştır. İlaçla düşük oluşturulduğu gibi herhangi bir girişim olmadan oluşabildiği 

belirtilmiştir5. 

İbn-i Sina’ya göre gebe kadının ağrısı ve titremesi varsa, memeleri yumuşamış ise 

bebek uterus içinde ölmüş, dışarı doğru hareket etmeye başlamıştır92.  

 

 

5.3.5.2. Düşüğün Önlenmesi 

 

Cinsel ilişkiden hemen sonra tohum geriye akarsa dışarı akım denilmektedir. 

İlişkiyi izleyen ikinci veya üçüncü aydan sonra fetüsün ölmesiyle olduğunda düşük, 

fetüsün tamama yakın ama uygun zaman olmadan doğması ise prematüre doğum olarak 

adlandırılmıştır5. Prematüre doğumda çocuk canlı, atrofik veya çok zayıftır. 

Fetüs zamanından önce uterusdan ayrılmaya başlarsa, canlıysa onun çıkışı 

engellenmeye çalışılmıştır5,14. İstirahat ettirilmesi için yüksek bir yatağa kadın 

yatırıldıktan sonra beli ve pubisi üzerine dilüe sirke ile ıslatılmış, sıkıştırılmış deniz 

süngeri uygulanması önerilmiştir5. Çocuk ölmüşse tamamen çıkarmak için gevşetici 

ajanlar, sitz banyosu önerilmiştir5. Ilık gül yağı, nergis, zambak veya ayva yağının 
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uterus içine enjekte edilmesi, benzer maddelerle hipogastrik ve bel bölgesinin 

yağlanması, vücut için sürekli egzersiz tavsiye edilmiştir5. Aynı zamanda et ve sütlü kan 

durdurucu yiyecek, sek içki, kan durdurucu şarap verilmesi, süt ve peynir ile 

hazırlanmış preparatlardan kaçınılması belirtilmiş, arındırma ile barsakların boşaltılması 

önerilmiştir5.  

 

 

5.3.5.3. Doğum Kontrolü Yapan ve Düşük Oluşturan Uygulamalar  

 

Soranus’a göre bir embriyo tahrip edilmesindense gebe kalmamanın avantajları 

daha fazladır5. Soranus cinsel eylem sırasında koitusun kritik anında erkek tohumunu 

boşalttığı zaman kadının nefesini tutması, kendisini aşağı kaydırmasıyla tohumun uterus 

kavitesinin derinliğine doğru hızlıca girmeyebildiğini, ilişkiden sonra kadının 

çömelmesinin tohumun ilerleyişine engel olduğunu belirtmiştir5. Kadına hapşırması, 

vajinasının çevresini temizlemesi, soğuk içecek içmesi ile birlikte döllenmeyi önleyen 

ham zeytinyağı, bal, sedir ağacı reçinesi, çınar ağacı çiçeğinin özü, mersin, beyaz 

kurşun içeren merhemin uterus ağzı üzerine uygulanmasını belirtmiştir5. İlişkiden önce 

nemli şap, şarap, şeytantersi ile birlikte ince yünü uterus ağzı içine yerleştirilmesi, akımı 

koyulaştıran ya da kontraksiyonu güçlendiren vajinal fitiller uygulanması önerilmiştir5. 

Koitus zamanı kan durdurucular uterus ağzını kapamaya, tıkamaya neden olarak 

tohumun fundusa geçişine engel olmaktadır5.  

Soranus abortif olarak, fıstık çamı kabuğu, güneşte esmerleşmiş sumak, her 

birinden eşit miktarda şarap ile ovulmasını, koitusdan önce veya ilişki sırasında 

kullanılmasını yazmıştır5. Cimolin toprağı, ginseng yağı, taze nar kabuğu, meşe 

ağacının ezilerek küçük fitillerle âdet kesilmesinden sonra yerleştirilmesini, nemli şap, 

nar kabuğu, su ile karıştırılıp yün ile uygulanmasını önermiştir5. Soranus acı ve keskin 

ilaçların ülserasyona neden olmasından dolayı kullanılmasını önermemektedir5.  

Döllenme oluşmadan adet kanaması için önerilerde bulunan Soranus bu ilaçların 

bütün oluşumları harap ettiğini belirtmiştir5. Mideyi bozduğu, başın konjesyonuna 

neden olduğunu, sempatik reaksiyonları ortaya çıkardığını belirtmiş, bazı Antik Çağ 

hekimlerinin muska kullanıp büyülerden medet umduğunu belirtmiştir5.  
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İlişkiden sonra ilk 30 gün içinde kadına ağır egzersiz, yürüme, sıçrama, gücüne 

göre ağır şeyler taşıma gibi fetüsün yerleşmesi için ne söylediyse tam tersini yapmasını 

önermiştir5. Adet üzerine güçlü etkileri olan diüretikler ve dekoksiyonlar, karnı 

etkileyip boşaltan keskin lavmanlar, bazen ılık, bazen şekerli zeytinyağı enjeksiyonları, 

özellikle pubis bölgesi etrafı, karın ve belin kuvvetlice ovulması, vücudun yağlanması, 

şekerli çok sıcak olmayan suyla günlük banyo, şarap içilmesi, acı yiyecekler yenilmesi 

önerilmiştir5. 

Sayılanlar etkili olmadığında keten tohumu, ebegümeci, çemen otu, lokumsu 

şekerleme ve pelin otu ile dekoksiyon yapılır. Eski yağ ile enjekte edilir, sarısabır (öd 

ağacı), sedef otu, bal, iris yağı, pelinotu ile birlikte, panaks yağı, sedef otu ile beraber 

Suriye merhemi yapılıp, kullanılmıştır5.  

Soranus’a göre çocuğunu düşürmek isteyen kadın için üç gün gereklidir5. 

Öncelikle koruyucu banyo, az yemesini, yumuşak vajinal fitiller uygulamasını, şaraptan 

kaçınmasını önermiştir5.  

Hippokrates gebe bir kadının kanaması olduğunda düşükten şüphelenilmesi 

gerektiğini belirtmiştir50. Antik Çağ hekimleri kadın çok güldüğünde idrar ve dışkı 

kaçırma gibi bebek düşürebileceğini belirtmişlerdir5.  

Flebotomiden sonra kadın sarsılıp veya flebotomiden sonra sitz banyosu yapıp, 

yumuşatıcı fitiller, laksatifler, yumuşatıcı lavmanlar kullanıldıktan sonra vajinal 

fitillerle abortus yapıldığı anlatılmıştır5. Mersin çiçeği tohumu, bakla eşit miktarda su ile 

bezelye büyüklüğünde yuvarlak yapılmalıdır. Öd ağacı, mersin, şeker, şarap ile 

karıştırılır ve içirilir5. Düşük yapıcı vajinal fitiller tehlikelidir. Bahçe şebboyu, kaküle 

kükürt taşı, pelinotu, mersin eşit miktarda su ile karışır, banyo yaparken uygulanır 

relaks yapar5. Keskin kenarlı bir bıçak ile oluşturulan embriyonun ayrılması işleminin 

yaralanmaya neden olduğu, düşükten sonra inflamasyon tehlikesini artırabileceği 

eklenmiştir5. Şerefeddin Sabuncuoğlu tarafından önerilen abortif ilaç karışımları 

tezimizde mücerreb-nâme başlığı altında anlatılmıştır. Paulus Aegineta ise adet 

kanaması gecikmesinde kullanılan ilaçların abortif amaçlı da kullanılabildiğini 

belirtmiştir, tezimizde âdet bozuklukları bölümünde anlatılmıştır14.  

 

 

 



 159

5.3.6. Sterilite / Kısırlık  

 

Gebeliğin kadının doğasında var olduğu ve soyun devamını sağladığı düşünülmüş, 

kısırlık bir kadın için korkunç bir durum olarak tanımlanmıştır41. Bakireliğin bir kadın 

için sağlıklı bir durum olduğu, gebe kalması için uygun koşullara sahip olması gerektiği 

anlatılmıştır5,41,14. Antik zamanda kısırlığın kadından kaynaklandığı düşünülmemiş, bir 

erkekle evliyken çocuğu olmayan bir kadının başka bir erkekle evlendiğinde çocuğunun 

olabildiğinden bahsedilmiştir49.  

Soranus sağlıklı döllenme başlığı altında verimli bir ilişki için hangi zamanın 

uygun olduğundan, kadın ve erkeğin cinsel ilişki sırasında uyması gereken kurallardan 

bahsetmiştir5. Kadının gebe kalabilmesi için sağlıklı olması gerektiğinden, sahip olunan 

hastalıkların gebe kalmaya engel olduğundan bahsetmiş, sterilite konusuyla ilgili ayrı 

bir başlık altında bilgi vermemiştir5.  

Paulus Aegineta’ya göre çocuk olması için kadın ve erkeğin, uygun bir vücuda, 

mizaca sahip olması gerekmektedir14. Bununla birlikte yiyecekler, banyo, egzersiz gibi 

alışkanlıklar da gebe kalmayı etkilemektedir14. Paulus Aegineta’ya göre çok yağlı 

vücut, zayıflık çocuk üremesine engel olur14. Bütün sıcak ve ılımlı gaz yapan şeyler 

örneğin sıcak şarap verilmesi gebeliğe engel olur14. Gebelik isteniyorsa roka, adaçayı, 

çalı hardalı ve benzerleri yenilmeli, miskotu ve sedefotundan kaçınılması 

gerekmektedir14. Gebelik gerçekleşmesinde uterusun durumu önemlidir, âdet 

kanamasının engellenmemiş olması gerekmektedir14. Döllenme olmazsa uterusun 

kokuşmuş bitkilerle temizlenmesi önerilmiştir. Kadının ılımlı içmesi ve âdet kanamasını 

destekleyecek şeyler yemesi önemlidir14. Örneğin güzel kokulu, ekşi, acı deniz rezenesi, 

rezene, maydanoz ve alsander kullanılır. Uterusda bir hastalık varsa tedavi edilmesi 

gerekmektedir14. Adet kanamasının olmaması, soğuk ve kaba diyet, pubis, bel ve bacak 

etrafındaki bazı uyuşukluklar uterusda bozukluğa neden olur, cinsel isteği azaltmakta ve 

gebe kalmaya engel olmaktadır14. Kadının gebe kalması için özellikle tahrik edici şeyler 

ve aromatikler kullanılması, tütsüleme yapılması önerilmiştir. Aromatik tohumlar 

örneğin kimyon, anason, yarpuz çiçeği, ardıç meyvesi her biri ile kırmızı biberlerin 

karışımının içilmemesi gerektiği belirtilmiştir14.  

Gebe kalmayan kadına uterus tütsülemesi kadın uygun sandalyeye oturtulduktan 

sonra gerçekleştirilmektedir14. Dumanın alınışı artırdığı için sıcak su enjekte 
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edilmektedir. Adaçayı, miskotu, sedefotu, kimyon, yarpuz, erimiş şeker ve aromatik 

tohumlar kaynatıldıktan sonra herhangi birinin lapası karnın alt bölgesine uygulanır14. 

Uterus içindeki gaz döllenmeyi engellediğinde, belirtilerden inflamasyon olduğu 

anlaşıldığında, diyet tedavisine kimyon, dereotu, maydanoz tohumu, sedefotu, anason 

ve aromatikler eklenmiş, uterus düzeltici fitiller uygulanmıştır14. Uterus ağzı 

kapandığında aromatiklerin enjeksiyonu, ebegümeciyle ısı uygulaması yapılmıştır14. 

Ketentohumu, çemen otu, yağ, bal, bira mayası, pireotu, miskotu, yarpuz, terebentin, 

potasyum nitrat, salatalık müshil olarak kullanılmıştır14. Uterus ağzı gevşemiş 

esnemişse sıcak kompres ile kurutucu ve kan durdurucu ilaçlar uygulanmıştır14. 

Narçiçeği lenstik ağacı, bramble ayakları, mersin çileği nemli soğukluk için 

kullanılırlar14. Uterus distorsiyonunun sıcak kompresyon ile düzeltilmesi, yumuşatıcı 

ovüller kullanılması, özellikle döllenme olasılığını artırdığı için ilişki sonrasında 

kullanılması önerilmiştir14. 

Hippokrates’e göre kadının gebe kalmamasının nedenlerinden ilki uterusun oblik 

olması nedeniyle pasajın geçişine izin vermemesi, ikincisi uterus ağzının semenin 

geçemeyeceği kadar küçük olması, üçüncüsü ise âdet kanamasının baskılanması, uterus 

ağzının kapanması veya hamile kalmayı önleyici uygulamalardır14. Dördüncüsü âdet 

kanaması olmadığında semeni alı koyamaz veya âdet kanamasının çok fazla olmasından 

dolayı semeni uzaklaştırmasıdır50. Ayrıca uterus prolapsusu gebeliği önlemektedir. 

Hippokrates hepsi için uygun tedavi önermiştir14,50.  

Aetius Oribasius’da da diğer Antik Çağ hekimlerine benzer şekilde steriliteden 

bahsetmiş, tedavi önermişlerdir14.  

Antik Çağ hekimlerine göre uterusun pozisyonu sterilite açısından önemlidir, ilişki 

sırasında fitil kullanılarak tedavi önerilmiştir14. 

Serapıon, Aetius, Soranus ve Paulus Aegineta, ıslak toprak, bunaltıcı sıcaklık 

tohuma zarar verebildiği gibi semeninde zarar görebildiğini belirtmişlerdir14. İbn-i Sina, 

Razi, ve Avenzoar sterilite tedavisinde genital organların lokal şikayetlerini dikkate 

alırlar14.  

Sterilite sorununda erkeğin de dikkate alınması gerektiğini belirten Antik Çağ 

hekimlerine göre semenin miktarı ve içeriğinde bozukluk olabildiğini, penisin 

eğiminden dolayı semenin akımında sorun olduğunu, ilişkide uyumsuzluk 

olabilmektedir14,49. Sterilte nedenlerinden biri erkeğin hadım edilmiş olmasıdır, Romalı 
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kölelerde görülen bir durum olsa da bazı erkeklerin testislerinin olmadığı Galenos 

tarafından belirtilmiştir49. Ayrıca doğuştan hipospadias sterilite nedenleri arasında 

gösterilmiştir49. 

Bazıları uterusun döllenme için çok yumuşak veya çok sert, çok küçük olabildiğini 

fiziksel nedenler kadar kadının psişik durumunun sterilteye neden olabildiği 

belirtilmiştir49. Kadının psikolojik durumunun hiçbir açıklayıcı neden olmadığı halde 

steriliteye neden olabildiği belirtilmiştir49.  

İbn-i Sina uterus içindeki mekanik engellerden veya anomalilerden dolayı sterilite 

olabildiğini belirtmiştir. Uterusun boyutu önemlidir. Sterilite tedavisinde sıcak 

uygulama, banyo yaptırılması, halka şeklinde fitiller, bitki ve özellikle tohumlarından 

oluşturulan ilaçlar ve fitiller kullanılmaktadır92. 

 

 

5.4. Kadın Hastalıkları ve Doğumda Kullanılan Aletler 

 

Arkeolojik kazılarda bulunan Antik hekim evlerinde yapılan incelemelerde masa, 

sandalye, yatak, duvar askısı, tıp aletlerini koyacak raflar, havan, havaneli, teraziler, 

ölçekler ve ağırlıklar, kavanozlar, kaplar, bitkiler, ilaçların var olduğu tespit 

edilmiştir2,91,97. Ancak bu yerlerde genelde eşyalar dağınık veya kırık olduğu için o 

zamana uygun aletin ne olduğuna dair bilgi veren bir eser veya çizim yoksa ne olduğu 

ne amaçla kullanıldığı bilinmemektedir.  

Tarihte ilk metal işleme Anadolu’da başlamıştır2. Antik Çağ hekimleri 

kullandıkları aletlerin yapımında genellikle demir, çelik, bakır, kurşun, bronz, kalay gibi 

pahalı olmayan madenlerden nadiren altın ve gümüşden yararlanmışlardır100. 

Romalıların maden işleme sanatında gelişmesiyle demirin tıpta kullanımı artmış91,97 en 

sık kullanılan maden olmuştur. Ancak demir tıp aletlerinin çoğu, günümüze kadar 

oksitlenme nedeniyle kaybolmuştur2. Hippokrates, koter ve bıçakları demirden yapmış, 

ayrıca eserlerinde fil boynuzundan yapılmış aletlerden de bahsetmiştir. 

Hippokratesin eserlerinde bahsedilen bıçak, forseps, prob gibi birçok cerrahi aletin 

çizimleri olmadığı için tam şekilleri bilinmemektedir.  

Celsus’un eserlerinde 200’e yakın cerrahi alet bulunmaktadır2. Soranus eserinde 

de aynı şekilde kadın hastalıkları ve doğumda kullanılan aletlerden bahsedilmektedir5. 



 162

Galenos, Oribasius, Paulus Aegineta’nın eserlerinde kadın hastalıkları ve doğumla ilgili 

cerrahi işlemlerde kullanılan aletler anlatılmaktadır2,14. Zahravi diğer hekimlerden farklı 

olarak ilk defa cerrahi aletin çizimini yapıp nasıl kullanılacağını tarif etmiştir2,15. 

Sabuncuoğlu’da aynı şekilde cerrahi aletlerini çizmiş aynı zamanda minyatürlerle 

cerrahi aletin hastalarda kullanılma pozisyonlarını göstermiştir2,6.  

Bu bağlamda hem dönemi sırasında tıbbi aletin nasıl kullanıldığını, amacını 

anlatması hem de günümüzde tanınmasını sağlaması bakımından klasik eserlerdeki 

çizimler çok değerlidir96. Tezimizin bu bölümünde incelediğimiz Antik Çağ tıp 

literatüründe bahsedilen kadın hastalıkları ve doğumda kullanılan aletler anlatılmış, var 

olan çizimlerden ve aletlerin resimlerinden yararlanılmış, konuyla ilgili olarak 

Zahravi’nin At-Tasrif eserindeki Marsh ve Huntington tarafından yapılan çizimleri ile 

Sabuncuoğlu’nun Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye eserinin Paris ve Millet nüshalarındaki 

çizimleri ayrıntılı karşılaştırılmıştır. Diğer Antik aletlerden örnekler verilmiştir.  

 

 

5.4.1. Ebe Sandalyesi 

 

Ebe sandalyesi veya doğum sandalyesi Soranus’dan itibaren doğum sırasında anne 

adayının oturması için kullanılmıştır. En geniş tarifi Soranus tarafından verilmiştir5.  

Osmanlı döneminde ebe sandalyesi kullanılmaya devam edilmiş, saray doğumları 

için özel sandalyeler bulunmuştur4 (Şekil 17,18). Ebe sandalyesi oturağı at nalı şeklinde 

tarif edilmiştir37.  

Doğum sırasında ebe, anne adayının karşısında daha aşağıda bir taburede oturur, 

doğum yapan kadın daha yukarıda ebe sandalyesinde yerleşmiştir5 (Şekil 3,16). 

Soranus, sandalyenin ortasının yarım ay şeklinde olduğunu, kadınların kalçasının 

aşağıya düşmesine neden olacak şekilde çok büyük veya vajinaya baskı yapacak şekilde 

dar olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir5,101. Soranus’a göre geniş 

olursa sandalyenin arasına bez parçalar konulmalıdır5. Kadının vücuduna göre sandalye 

uydurulmaktadır5. Kadın zayıfsa ayaklarını yerleştireceği yerler yapılıp kadının rahat 

doğurması sağlanır5. Sandalyenin önü ve arkası ebenin hareketlerini kolaylaştıracak 

şekilde olmalıdır5. Üst bölgelerde kol demiri doğum sırasında ellerin baskısına 

dayanabilmeli, sandalyenin arkası herhangi bir şekilde anne adayının kaymasını 
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önleyecek şekilde olmalı, kalça ve bel sandalyenin arkasına yaslanabilmelidir5,101. 

Sonraki yüzyıllarda yapılan sandalyelerin özellikleri benzer şekilde olduğu 

gözlenmektedir101 (Şekil 17,18,19,20).  

Anne adayının arkaya yaslanması için yardımcı kadın arkada durmaktadır5. Bu 

eğri pozisyon bebeğin düz bir şekilde gelmesine engel olur, doğumu kolaylaştırır5. Zor 

doğumlar için kadının yatağa uzanması gerekmektedir5,14,15,101.  

 

 

5.4.2. Diğer Aletler 

 

Spekulum // Levleb // Miftah-ul ferc: 

Soranus ve Paulus Aegineta’nın eserinde vajinal spekulumdan bahsedilmiştir5,14. 

Yaşa göre değişik boylarda spekulumlar kullanılmaktadır5,100. Pompei’de cerrah evinde 

bulunan vajinal spekulum (Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi Env. No. 780309) boyu 23 

santime, genişliği 9 santime kadar ulaşmaktadır2 (Şekil 21 ). Künzl tarafından 

yayınlanan Anadolu’da bulunan spekulum güzel bir örnektir2.  

Spekulum kullanımından Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye ve At-Tasrif’de karsinom, 

fibrom, servikal erozyon ya da iltihaplanma, Bartolin apsesi konuları içinde söz 

edilmiştir15,6. Şekilleri Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye ve At-Tasrif’de bulunmaktadır6,15,102 

(Şekil 22).  

Zahravi tarafından çizilmiş ama detaylı anlatılmamış olan spekulumun boyu 

uzundur, eğimli sapı bulunmaktadır15,102. Huntington çiziminde aletin içinde bir mil 

yerleştirildiği göze çarpmaktadır15,102 (Şekil 23). Sabuncuoğlu milli spekulumu 

çizmemiş ama bir milin spekulum içine yerleştirildiğinden bahsetmiş, ayrıca spekulum 

kullanılacak hastanın operasyon sırasında bir çatal kürsü üzerine oturması gerektiğini 

belirtmiş, uygulamanın minyatürünü çizmiştir6 (Şekil10,23). 

Tek vidalı spekulumdan Zahravi ve Sabuncuoğlu tarafından net bir şekilde 

bahsedilmemiştir. Ancak Marsh’da ve Huntington’da alet çizimleri bulunmaktadır15,102 

(Şekil 24). 

Thruster // Midfa // İtici: 
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Anne karnında ölen fetüsü dışarı çıkarabilmek için kullanılan bir alettir. Zahravi 

ve Sabuncuoğlu tarafından eserlerinde kısaca bahsedilmiş, nasıl kullanılacağı 

anlatılmamıştır6,15,102 (Şekil 25). 

Mişdah // Sefalotrib: 

Fetüsün aşırı büyüklüğü ya da pelvik organların darlığı halinde doğum 

gerçekleşemediğinde bebek ana rahminde öldükten sonra kullanılmıştır6,15. Dişli geniş 

bir ağzı vardır, baş için iyi bir kıskaçtır ve geçerli bir oranda baskı uygular fetüsü dışarı 

alır6. Antik Çağ’da başı ezip, kemikleri çıkarmadan dışarı çıkarmaya yaradığından 

bahsedilmektedir2. Bu alet forsepse benzese de canlı doğumu kolaylaştırmakta 

kullanılmış olması söz konusu değildir6,15,102 (Şekil 26 ).  

Mişdah: 

Bir öncekiyle aynı adı taşımakla ve onunla aynı endikasyon çerçevesinde 

kullanılmakla birlikte yapı ve işlev yönünden ondan farklı olan; anne karnında ölen 

fetüsün gövdesini parçalamaya yarayan alettir6,15,102 (Şekil 27). 

Ebeeli çengel // Kroşe // Şinnare //Embriyo çengeli //Traksiyon çengeli: 

Düz, uzun, güçlü, sivri uçlu bir çengeldir. Ölü fetüsü tutarak dışarı almakta 

kullanılmıştır6,15,102 (Şekil 28). 

Bu aletin örnekleri çok az bulunmaktadır. Celsus ölü fetusun çıkarılmasında 

çengelin nasıl kullanılması gerektiğinden bahsetmiştir2. Soranus birbirine karşı iki 

çengelin kullanılabileceğini belirtmiştir5. Çengelin sağ el ile uygulanması gerektiğini, 

bu işlemin dikkatli yapılmasını, kolay kayması için çengelin yağlanmasını önermiştir5. 

Soranus eserinde yazılanlar Paulus Aegineta, Zahravi ve Sabuncuoğlu tarafından 

tekrarlanmıştır2,5,6,14,15,102. Hippokrates de aynı şekilde zor doğum sırasında bebeğin 

başının parçalandıktan sonra bir kemik forspsi ve çengel kullanarak dışarı çekmeyi 

önermiştir2. Pompei’de üç örnek bulunmuştur2. Napoli Arkeoloji Müzesinde 

bulunmaktadır. Çelik uçlu, bronz saplıdır2 (Şekil 29).  

Çift başlı çengel : 

Ölü fetüsü dışarı almakta kullanılmış bir diğer alettir6,15,80,102 (Şekil 30). 

Tek uçlu (diken uçlu) mibza (neşter) // Mibza şevki: 

Klasik tıp literatüründe cerrahi uygulamalarda kullanılan bıçaklardan 

bahsedilmiştir. Anadolu’da Antik döneme ait cerrahi uygulamalarda kullanılan bıçak 

sapları bulunmuştur2 (Şekil 31). Hidrosefali nedeniyle doğum kanalında sıkışıp ölen 
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fetüsün biriken beyin-omurilik sıvısını tahliye etmekte ve ayrıca su gelmemesi halinde 

amnion kesesini delme gibi basit işlemlerde kullanılmıştır6,15. Ebe aleti parmakları 

arasında tutmuştur. Sabuncuoğlu ve Zahravinin çizimleri çok farklı ancak anlatımlar 

benzerdir6,15,102 (Şekil 32).  

İki uçlu mibza: 

Anne karnında ölen fetüsü parçalamak amacıyla kullanılmıştır6,15,102 (Şekil 33) 

Mibhar // Fümigasyon // Tütsüleme: 

Plasenta doğumu ya da mensturasyon gerçekleşmediğinde, rahmin kapalı olduğu 

kabul edilen ağzını açma amacıyla tütsü uygulanırken kullanılmış olan alettir. Kullanımı 

sırasında kapağının ortası delik bir çömleğe rahmin ağzını açıcı ilaç ve su konulup 

kaynatılmış, bir kamış parçasının bir ucu çömleğin kapağındaki deliğe diğer ucu kadın 

vajinasına yerleştirilmiştir6,15,102 (Şekil 34). 

Hippokrates’in önerdiği tütüsüleme aletinin hacmi 18 litredir, ağzı sıkı 

kapanabillir ve kapağında kamış geçmesi için delik bulunmaktadır2. Hippokrates bir 

çukur kazıp tütsüleme aletini içine gömmeyi önermiş, Oribasius ise oturma yerinde bir 

delik bulunan doğum sandalyesinin altına tütsüleme aleti yerleştirmiştir2. Soranus 

önerdiği taşınabilir bir alettir5. Sabuncuoğlu tütsüleme aletinin kullanılma şeklini 

gösteren minyatür çizmiştir6 (Şekil 12). Bu çizim Hippokrates ve Oribasius’un 

anlatımına benzer şekildedir, kürsü üzerinde bir kadın oturmaktadır, tütsüleme aleti 

aşağıya yerleştirilmiştir5,14. Şekillerde görüldüğü gibi Ambroise Pare’nin kullandığı ateş 

üzerine oturmuş çanak üzerinde iki kulpu ve kapağında boru bulunan tütsüleme aletinin 

şekli Sabuncuoğlu’nun çizimine6,101 (Şekil 34, 35), Ambroise Pare’nin kullandığı diğer 

huniye benzer tütsüleme aleti ise Zahravi’nin çizimine benzemektedir15,101 (Şekil 34,36). 

Soranus ve Paulus Aegineta, Sabuncuoğlu ve Zahravi’nin anlatımlarındakine benzer 

aletler kullandıklarını belirtmişlerdir5,14,50,101 (Şekil 37). Sabuncuoğlu ve Zahravi’nin 

çizimleri birbirinden farklı ama uygulama anlatımı benzerliği vardır.  

Uterus Küreti: 

Hippokrates âdet kanaması bir pıhtı oluşturduğunda akbaba derisi veya uterus 

küretinden yararlanıldığından bahsetmiştir2 (Şekil 38).  

Kranioklast // Embriyoklast: 

Hippokrates tarafından başın bir bıçak ile açıldıktan sonra kranioklast ile 

parçalanıp kemiklerin kemik kerpeteni ile çıkarılmasından bahsedilmiştir. Theodor 
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Meyer Steinneng tarafından Efes koleksiyonunda yayınlanmıştır2. Pensin kolları 

birbirini sıkıca tutar, alet ölü fetüsün başının kavranması için kullanılmıştır2(Şekil 39 ). 

Kraniyoklast ile sefalotrib birbirine benzer amaçla kullanılmaktadır2. 

Pessary // uterus ağzı halkası veya fitili: 

Klasik tıp döneminde oldukça sık kullanılmıştır, genellikle ilaç bulunan keseler 

şeklindedir2,14. Nar büyüklüğünde boynuzdan yapılmış olan fitili Hippokrates uterus 

prolapsusu için önermiştir2. Klasik tıp paradigması literatüründe birçok kadın 

hastalıkları ve doğumlailgili tıbbi uygulamalarda bahsedilmiştir. Bronzdan, yünden 

keçeden tahtadan yapılmış olanlar vardır5,14. Bronzdan yapılmış olan bir örneği 

Pompei’de bulunmuştur2 (Şekil 40). 

Vajina ve Uterus İçi Lavmanı: 

Lavmanlar rektal, vajinal, uterus, mesane, nasal, kulak ve sinus olmak üzere çok 

farklı şekillerde yapılmıştır2. Kadın hastalıkları ve doğumla ilgili tıbbi uygulamalarda 

rektum, mesane, vajina ve uterus içine uygulamalarda bulunulmuştur2 (Şekil 41). 

Klasik tıp döneminde uterus ve vajina içine lavman yapılmaktadır. Hippokrates 

ayrıntılı bir şekilde lavman aletini kullanım şeklini tarif etmiştir. Dişi domuz idrar 

kesesinin kullanıldığını, bronzdan tüp takıldığını içine kısrak sütü koyduktan sonra 

kadının kendisi tarafından uterusunun içine yerleştirildiğini cerahat boşalana kadar 

bastırıldığını anlatmıştır2. Soranus, Paulus Aegineta ve Sabuncuoğlu enjeksiyonlardan 

ve lavmandan bahsetmektedir5,6,14. 

 

 

5.5. Minyatürler, Uygulama Betimlemeleri, Çizimler 

 

Kadın hastalıkları ve doğumla ilgili betimlemeler klasik tıp tarihinde yaygın bir 

şekilde bulunmaktadır2,18,75. Çanak çömlek üzerinde, parşömen, kağıt, kaya, tahta, 

sikke, resim dokuma duvar örtüleri, mozaikler, mezar taşları, heykeller ilk çağlara kadar 

uzanır. İlk tıbbi eser milattan önce 3000 yıllarında Mısır papirüsüdür. Mısır 

papirüslerinde illüstrasyonların olmamasına rağmen o zamana ait mezar taşlarında 

sünnet ve doğum betimlemeleri bulunmaktadır 103,104,105. Elyazması tıbbi kayıtlarda batı 

ve doğu klasik tıp literatüründe nadir de olsa tıbbi illüstrasyonlar göze çarpmaktadır105. 

Özellikle doğum sahneleri betimlenmiştir103,104.  
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İsviçre’de özel bir konutta bulunan bir taş rölyefte doğum süreci betimlenmiştir96 

(Şekil 16). Doğum yapan çıplak bir kadın onun acılı yüz ifadesi ve yardımcı olan ebeler 

fark edilmektedir96. Rölyefte çocuğun başının çıkmaya başladığı görülmektedir. Sol 

taraftaki yardımcı kadın elini gebenin karnının üzerinde gezdirmekte, bir eliyle anne 

adayına sarılmış destek olmaktadır, diğer yardımcı kadın doğuran kadına omuzlarından 

sarılmış destek olmaktadır, ebe bir oturak üzerinde bir dizi yere değer şekilde doğuran 

kadından daha aşağı pozisyonda çökmüş bebeğin çıkışını kolaylaştıracak şekilde ellerini 

uzatmış beklemektedir. Diğer kadında diz çökmüş doğum hazırlıklarıyla meşguldür. Bu 

sahne Soranus’un doğum hazırlıklarıyla ilgili etkisinin açık bir göstergesidir. Öğreticilik 

amacıyla kullanılmıştır96.  

Fildişine yapılmış başka bir doğum sahnesinde de doğuran kadın, yardımcıları ve 

papaz vardır60 (Şekil 42). Sonraki yüzyıllarda yapılan farklı betimlemelerde tahta 

üzerine yapılmış doğum sahnesi veya Achillius’un doğum sahnesini anlatan tabak 

kenarında yardımcı kadın bulunması dikkati çeken bir durumdur96 (Şekil 43,44). 

Ortaçağ’da doğum yardımına ilişkin en etkileyici sanatsal betimleme Codeks 

Vindobonensis 93’ün bir illüstrasyonudur96. Doğum sürecinin hızlandırılmasına ilişkin 

kişniş bitkisinin kullanımını tarif etmektedir96. Genel olarak el yazmalarının bir toplamı 

olan eserde tıbbi bitkilere dayalı tedaviler ve kadın hastalıkları ve doğumla ilgili 

bölümlerde bulunmaktadır. Ortaçağda birbirinden farklı illüstrasyonlu el yazmaları 

kopyaları bulunmaktadır. Codeks Vindobonensis en güzel resimlere sahip olan botanik 

tıp eserlerden birisidir. XIII yüzyıl başlarında el yazmalarında renkli bitki resimleri 

kullanılmaya başlanmıştır96. Ortaçağdaki resim geleneğine göre doğum sahnesi 

betimlenmiştir96 (Şekil 45). Doğum yapan bir kadın bacakları açık olarak yüksek bir 

yere oturmuş, önden resmedilmiştir. Kadınlardan ikisi arkada ayakta durmakta, önde bir 

kadın anne adayını tutarken dördüncü bir kadın anne adayıyla konuşmaktadır. Ebe bir 

elini kadının sol dizi üzerine koymuş diğer eli bacaklarının arasındadır96. Bu betimleme 

doğum postürü değildir. Ancak resmin bulunduğu kağıtta “Kadının çabuk doğurması 

için 11 veya 13 kişniş tohumu bir bezde sarıldıktan sonra ezilir, bir erkek veya bir 

bakire tarafından sol bacağı üstünden doğacak bebeğin ensesi üzerinde tutularak kadının 

çabuk doğurmasını sağlar.” yazısına göre doğuma yardımcı kişniş bitkisinin kullanılma 

şeklini tarif eden bir çizimdir96.  
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Doğum sahnesi çizimlerinde Soranus anlatılarının etkisi açıktır96,5. Üç yardımcı, 

bir ebe ve doğum yapan kadının pozisyonları Soranus’un doğum hazırlıklarıyla ilgili 

anlattıklarına uygun bir şekilde betimlenmiştir. Taş üzerine olan betimlemelerde de aynı 

etki hissedilmektedir96. Hem tarihsel olarak hem de geniş bir coğrafyada batıdan doğuya 

yaygın bir şekilde kullanılmıştır, İslam eserlerinde de etkisini göstermiştir. Doğum 

sahnesinin bu şekilde aktarıldığı bu eserlere Magamat al- Hariri (Bağdat,1237) bir 

örnektir 92,96,106 (Şekil 46). 

Ortaçağı izleyen yıllarda eşsiz bir şekilde kağıt üzerinde tam sayfa olarak bulunan 

kırmızının yoğun bir şekilde kullanıldığı renkli illüstrasyonlar göze çarpmaktadır96. 

İslami eserlerde kullanılan minyatürler el yazmasını süsleme veya farklı amaçlarla 

kullanılmaktadır.  

Minyatür şeklinde doğum sahnelerinin bulunduğu eserlere Rüstem’in doğuşu 

Şehname-i Firdevsî örnek verilebilir. Firdevsi Şehnamesi X. yüzyılda yazılmıştır, hem 

İslam hem de batı ülkelerinde önemli bir yere sahip olmuş edebiyat eseridir107. Farklı 

dönemlerde Türkçeye çevrilmiş minyatürlü nüshaları hazırlanmıştır107. Eserdeki 

minyatürler sanat tarihi açısından dönem ve üslup olarak önemlidir. Doğum resimleri 

1. sayfa 104 Topkapı Sarayı Müzesi, Hazine. 1479, v 24a XIV. yüzyıl 

2. sayfa 105 Topkapı Sarayı Müzesi, Hazine. 1496, V 60a  

3. Sayfa 106 Topkapı Sarayı Müzesi, Hazine. 1491, V. 64b XV. yüzyıl  

4. Sayfa 107 Topkapı Sarayı Müzesi, Hazine, 1519, V. 141 B XVI. yüzyıl 

5. Sayfa 108 Türk İslam Eserleri Müzesi Küt., 1945 V. 48a, XV. yüzyıl 

6. Sayfa 109 Türk İslam Eserleri Müzesi Küt., (1549) 1984 V. 67a 

7. Sayfa 110 Topkapı Sarayı Müzesi, Revan Odası. 1549, V. 47 A 

8. Sayfa 911 Türk İslam Eserleri Müzesi, Küt, No. 1955 v. IIIb 

9. Konakta Doğum Enderunî Fazıl, Zenân-Nâme İ. Ü. Küt. No: 5502 v. 142a 106. 

Topkapı Sarayı Kütüphanelerinde Türk İslam eserleri incelendiğinde “Rüstem’in 

Doğuşu”yla ilgili doğum sahneleri resimleri mevcut ise de bunların tümü tıbbi 

illüstrasyon açısından herhangibir bilimsel değer taşımaz. Çünkü burada anlatılan 

doğum yardımının tıbbi tarihi değil Rüstemin doğuşudur.  

Zahravi’nin eseri At-Tasrif’ten farklı bir şekilde alet çizimlerine ek olarak 

Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’de tıbbi uygulamaları gösteren minyatürler dikkati 

çekmektedir. Sabuncuoğlu’un minyatürleri tıp eseri içinde kullanılmış ve tıp eğitimine-
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uygulamasına destek olmaya yönelik eserlerdir6. Bu nedenle sanatsal kaygı 

duyulmamıştır. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’de anlatılan tıbbi uygulamayı gösterecek 

şekilde çizilmişlerdir ve tıp mensupları bu çizimlerden hastanın pozisyonu, hekimin 

veya ebenin uygulamayı nasıl yapacağını rahatlıkla kavrayabilmektedir6,108 (Şekil 

6,8,9,10,11,12). Edebi eserlerde bulunan minyatürler ise edebi eseri süsleme kaygısıyla 

yapıldığı için sanatsal bir üslup farkı göze çarpmaktadır107 (Şekil 47 ). Ancak yine de 

dönemin doğum sahnesiyle ilgili fikir vermektedir. Bunlarda genellikle hasta kadın, 

uygulamayı yapan ebe ve bir yardımcı kadın resmedilmiş, hastanın pozisyonu ve 

uygulamayı yapan kadının pozisyonu kullanılacak aletler belirgin olarak çizilmiştir. 

Hasta, alet ve tıbbi uygulamayı yapan kişiler dikkati çekmekte, başka ayrıntılar 

bulunmamaktadır. Dönemin kıyafetleri hakkında fikir edinilebilir. Minyatürlerdeki tıbbi 

uygulamayı yapanların kadın olması da dikkat çeken bir ayrıntıdır6.  
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Şekil 13: Soranus’un eserindeki uterus çizimi 

 

Şekil 14: Uterus içindeki fetüsün pozisyonları26 
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Şekil 15: Zor doğumda Zahravi tarafından önerilen pozisyon60 

Şekil 16: Doğum yapan kadının taş üzerinde betimlemesi96 
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Şekil 17: Doğum/ ebe sandalyesi101 Şekil 18: Doğum/ ebe sandalyesi101 

Şekil 19: Doğum/ ebe sandalyesi101 Şekil 20: Doğum/ ebe sandalyesi101 
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 Şekil 21: Üç ağızlı Roma çağı Spekulumu; Bronz, vidalı tertibatla  irbirinden ayrılıyor. Hygenios 

Kanpylios mezarından109 
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Şekil 23: Zahravi’nin spekulum alet çizimi15 

Şekil 25: Thruster // Midfa // İtici6,15 
 

Şekil 26: Mişdah // Sefalotrib6,15 

Şekil 27: Mişdah6,15 

Şekil 22: Spekulum6,15 

 

Şekil 24: Zahravinin tek vidalı spekulum çizimi15 
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Şekil 28: Ebeeli //Ebe çengeli// Kroşe// Şinnare6,15 

Şekil 29: Ebe çengeli2 

Şekil 30: Çift başlı ebe çengeli6,15 

Şekil 31: Antik Bıçak, bronz, siyah, arka uçta fare figürini 
işlenmiş Roma çağı, Efes Hygenios mezarından2 
 

Şekil 32: Tek uçlu (diken uçlu) mibza (neşter) // Mibza şevki 6,15 
 

Şekil 33: İki uçlu mibza (neşter) // Mibza şevki 6,15 
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Zahravi Şerefeddin Sabuncuoğlu 

 
Marsh 

 

Huntington 

 

Paris 

 

Millet 

 

 
 
 
 
                          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Şekil 34: Tütsüleme // Fumigasyon aleti 6,15 

Şekil 35: Tütsüleme aleti101 
 

Şekil 36:Tütsüleme aleti101 
 

Şekil 37: Tütsüleme aleti101 
 



 177

 
 

 
 

Şekil 38: Uterus küreti110 

 

Şekil 39: Kraniyoklastın Efes örneği çizimi                                    
(Thedor Meyer Steineg,TafI.1)110 

 



 178

    

 
                           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Şekil 41: Lavman tipleri ve kullanılışı2 

Şekil 40: Pessary // Uterus Halkası // Uterus Fitili 2 



 179

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Şekil 42: Doğum Sahnesi:  Fildişinden yapılmış, doğuran kadın uzanmış, arkada duran yardımcı 
kadın  sağ eli ile doğuran kadına yardımcı olmaktadır. Ebenin elinde bir sünger ile bebeğin 
doğumuna  yardım eder. Ebenin arkasında bir papaz ya da ana durur, bebeği almak ya da 
kutsamak için beklemektedir60.  
 

Şekil 43: Doğum Sahnesi96 
 

Şekil 44: Doğum Sahnesi96 
 



 180

 
 

 

Şekil 45: Ebe tarafından doğumu kolaylaştırmak için anne adayına kişniş uygulaması96 

 



 181

 
 

 
 

 

 

Şekil 46: Magamat al- Hariri 

 



 182

 

Şekil 47: Rüstem’in Doğumu106 

 

 

 

 



 183

6. TARTIŞMA ve SONUÇLAR 
 

 

Tezimiz Anadolu’da Soranus’dan Sabuncuoğlu’na kadar olan klasik tıp 

paradigması içindeki kadın hastalıkları ve doğumla ilgili tıbbi uygulamaları konu 

edinmiştir. Çalışmamızın kronolojik bölümlendirmesi ilk çağlardan günümüze kadar 

değişik dönemlerde aynı akım içindeki farklı basamaklarda yerleşen olayları 

içermektedir. Tezimizdeki klasik tıp paradigmasına ait dönemler tarafımızdan 

kaynaklara uygun olarak belirlenmiştir. Bu dönemlerle belli zaman sınırları içinde 

olayların bölünmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Antik Yunan ve Roma dönemi 

Anadolu’da biyoloji, felsefe, edebiyat, matematik, tıp, tedaviler, kadın hastalıkları ve 

doğum, politika ve fizik oldukça ileri düzeydedir. İstanbul’un 1453 yılında Türkler 

tarafından fethine kadar doğu ile batı arasındaki sağlık alanında sürekli ilişki 

bulunmuştur. Sağlık sorunlarının çözümünde Roma imparatorluğu döneminin Yunanlı 

hekimi olan Soranus’tan Osmanlı hekimi olan Sabuncuoğlu’na kadar ki zaman 

diliminde Anadolu’da klasik tıp paradigması devam etmiştir. 

Tıp tarihi bağlamında, sağlık sorunlarının nedenlerinin ve çözümlerinin, dinde 

veya büyüde değil, doğada aranmasını esas alan anlayışın benimsenmesi ve hekimliğin 

genel bilgeliğe ve kişisel deneyime dayanmaktan öte belirli standartları olan özel bir 

meslek olarak tanımlanması gibi iki büyük dönüşümü gerçekleştirme başarısı 

Hipokrates’e mal edilmektedir. Hippokratik anlayışı ve yaklaşımı ifade eden “Klasik 

Tıp Paradigması” terimi, kendinden önceki dönemlerde ve değişik coğrafyalarda 

gerçekleştirilen gelişmelerin Eski Yunan uygarlığı bünyesinde entegre ve sistematize 

edilmesiyle ortaya çıkıp, Yunan-Roma dönemlerinde bütün halinde; Ortaçağ’da ise Batı 

ve İslam uygarlıklarında iki ayrı yolda varlığını sürdüren, XIX. yüzyıla kadar etkileri 

devam eden hekimlik modelini ifade etmek üzere kullanılmaktadır.  

Tez çalışmasının sonuçlarının toparlanması bağlamında iki yazarın kitaplarındaki 

sistematizasyon, hastalık tabloları, tedavi yöntemleri, çizimler ve kitapların kime 

yönelik yazılmış oldukları ayrı birer alt bölüm oluşturmaktadır.  
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6.1. Soranus ve Şerefeddin Sabuncuoğlu Eserlerinde Yer Alan Konular 

 

Klasik tıp paradigmasına sahip hekimler tıbbi ve cerrahi tedavi ayrımını esas 

aldıkları için, eserlerinde aynı hastalığı iki kez konu edinen bir yaklaşım 

benimsemektedirler. Hekimlerin aynı konular için aktarmış oldukları bilgiler arasındaki 

farklar dönemleri arasındaki ilerlemeyi yansıtmak açısından önem taşımaktadır. 

Klasik tıp paradigması içindeki eserler tıbbi açıdan karşılaştırmalı olarak 

incelendiğinde, hastalıkları değerlendirmeleri ve tedavileri açısından da anlayış farkı 

gözlenmemektedir. Ancak tarihin sürekliliği içinde hekimlerin kendi deneyimleri ve 

kendinden önceki hekimlerin gözlemlerine dayanan bir bilgi birikiminin oluştuğu; 

cerrah olmayanların ilaçlı tedavi ve yaşamla ilgili tavsiyeler verdiği; cerrah olanların ise 

ilaçlı tedavi yanı sıra gerektiğinde cerrahi yöntem uyguladığı saptanmıştır. 

Seçilen tıbbi tedavide benzer ya da aynı durumlar için o coğrafyanın izin verdiği 

ölçüde aynı bitkiler veya maddeler kullanılmış, bulunamazsa benzerlerinden 

yararlanılarak ilaçlar yapılmıştır. 

Soranus genel olarak radikal tedavilerden sakınmış hastaya keskin acı ilaçlar 

vermemiştir. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’de ise kadın hastalıkları ve doğumla ilgili konular 

Paulus Aegineta ve Soranus’un eserinde bulunmaktadır. Paulus Aegineta ve 

Sabuncuoğlu cerrahi tedavi yapılacak hastanın işlemi kaldırabilecek güçte olmasını 

gözetmiş, kadının genel durumu hakkındaki bilgiler ve muayene yöntemleri benzer 

şekilde anlatmışlardır. Soranus’un eserinde cerrahi işlemlerin uygulandığı bölümler 

kaybolduğu için bir karşılaştırma yapılamamıştır.  

Soranus, Paulus Aegineta ve Sabuncuoğlu’nun eserlerinde bulunan zor doğumla 

ilgili nedenler ve şekillerinin anlatıldığı bölümler birbirine benzer şekildedir. Buna ek 

olarak Soranus ayrıca döllenme, normal doğum ve doğum hazırlıklarından 

bahsetmektedir, bu bölümler Paulus Aegineta ve Şerefeddin Sabuncuoğlu’nda 

bulunmamaktadır.  

Soranus ve Şerefeddin Sabuncuoğlu hastalıkları esas alan bir bölümlendirmeyi 

benimsemiştir. Ancak Soranus Şerefeddin Sabuncuoğlu gibi tedaviye odaklanmamış; 

doğal yapı ve işlev ile hastalıkların nitelikleri üzerinde daha uzun durmuştur.  

Soranus ve Sabuncuoğlu’nun eserleri genel olarak karşılaştırıldığında, her iki 

yazarın da aynı temel bilgilere dayandığı ve aynı akıl yürütme tarzını benimsediği, 
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ancak ilkinin eserini daha edebi-felsefi, ikincinin daha teknik-pratik bir dille yazdığı 

saptamasını yapmak olanaklıdır. Bu üslup farkının dışında Soranus’un bir ders ve temel 

başvuru kitabı oluşturma çabası içinde kapsamlı ve ayrıntılı bir anlatıma yöneldiği, 

Sabuncuoğlu’nun ise hastalıkları daha az tanı, daha çok tedavi bilgisi aktararak ele 

almayı benimsemiş bulunduğu görülmektedir. Bu çerçevede, kitapların bölümler 

halinde sistematize edilmesi gözden geçirildiğinde, Soranus’un bölümlendirmesinde ana 

ayrımın “normal-anormal” şeklinde olduğu; anormalin altında ise “medikal tedavi – 

diyetle tedavi – cerrahi tedavi” alt başlıklarının yer aldığı; Sabuncuoğlu’nun ise sağlık 

ve hastalıklar hakkında bilgi vermeden doğrudan tedaviden söz etmeye geçtiği ve tedavi 

yöntemlerini de “tıbbi” ve “cerrahi” olarak ikiye ayırdığı dikkat çekmektedir. 

Soranus’un döneminden Sabuncuoğlu’nunkine kadar geçen uzun dönemde tıbba özgü 

bilgi birikiminde sınırlı bir artış olduğu, sistematizasyon açısından da kayda değer bir 

gelişme gerçekleşmediğini söylenebilir. 

 

 

6.2. Soranus ve Şerefeddin Sabuncuoğlu’ndaki Hastalık Tabloları 

 

Klasik tıp literatüründe hastalıkların nedenlerine yönelik bir belirleme yapılmadığı 

için hastalıkların tanıları belirtilere göre biçimlenmiştir. Eserlerde hastalıklarla ilgili 

bahsedilenler, hastalığın süresi, ne zaman başladığı, ne kadar devam ettiği hangi 

organları etkilediği, vücudu lokal veya genel olarak etkilediğidir. Tanıda kullanılan 

yöntemler arasında hastanın gözlemi ve sorgulaması başta gelmektedir. Tanı ve tedavi 

bizzat hekimin ve örnek aldığı hekimlerin benzer hastalıklarla ilgili deneyimleri ve 

aktardıkları değerlendirilip biçimlendirilmektedir. 

Hekimler inspeksiyonda çıplak gözle yapılanın yanı sıra kadın hastalıkları ve 

doğum için spekulum aletinden yararlanmıştır. Diğer kullanılan tanı yöntemleri tuşe, 

palpasyon, nabız dinleme şeklindedir, nadiren hastadan kaynaklanan seslerle ilgili 

yorumlarda bulunmuşlardır.  

Tezimizde hastalık tanılarının ve tanı koyma yöntemlerinin günümüzle 

karşılaştırılması yapılmamıştır. Hastalık isimleri benzese de tanıların kapsamlarına 

aldığı alan oldukça farklı olabilmektedir. Anatomik organlardaki tanımlama farklılıkları 

günümüzün tanılarda isim benzerliğini değiştirmeden farklılıklara neden olmaktadır. 
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Uterus’un yumuşak şişmesi, havalanması urları, hemoroidleri, kanserleri günümüzde de 

kullanılan tanı terimleridir ancak daha kısıtlı hastalığı tanımlamaktadır.  

Soranus’un ve Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun eserlerinde anılan hastalık tabloları 

birebir çakışmamakla birlikte aradaki farkın büyük ölçüde eserlerin yazılış amaçlarının 

aynı olmamasından kaynakladığını düşünüyoruz. Soranus ve Paulus Aegineta hem 

hekim hem de cerrah olarak; Şerefeddin Sabuncuoğlu ise sadece cerrah olarak çalışmış; 

bu yönelişler onların eserlerindeki konu dizilerini kaçınılmaz olarak etkilemiştir. 

Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’de cerrahi tedaviye konu olmayan hastalıklara hiç yer 

verilmemiştir. Cerrahiye konu olan hastalıklar bağlamında ise Soranus ve onun 

izleyicisi olan Paulus Aegineta’nın eserlerindekinden farklı bir sınıflandırma ve içerik 

bilgisi yoktur.  

 

 

6.3. Soranus ve Şerefeddin Sabuncuoğlu Eserlerinde Tedavi Yöntemleri 

 

Hem Soranus hem Şerefeddin Sabuncuoğlu eserlerinde konularını, tedavi 

yöntemlerini esas olarak sınıflandırmışlardır. Cerrahi olanların yanı sıra dahili tedavileri 

de ele alan Soranus’un eserindeki başlık sayısı kaçınılmaz olarak Sabuncuoğlun’un 

eserindekinden daha fazladır. Her iki eserde de yer alan tedavi yöntemleri 

karşılaştırıldığında kullanılan araçlar ve uygulanan teknik açısından önemli bir fark 

bulunmadığı saptanmaktadır. Bununla çeşitli konularda özellikle hastaya yaklaşımda 

yer yer önemli ince ayrımlar bulunduğu da belirlenmiştir. Ancak bu ince ayrımlar 

paradigma içinde ilerlemeler gerçekleşmesinden çok, farklı ekoller bulunmasına; 

Soranus tıbbi görüş olarak metodizme yakınken, Şerefeddin Sabuncuoğlu ise ekol 

benimsemeksizin uygulamaya odaklanmasına bağlıdır. 

 

 

6.4. Soranus ve Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Eserlerinden Yararlanan  

Kitleler 

 

Soranus eserini ebeler için yazmış ancak bilgi aktarımı konusunda bir sınırlama 

yapmadığı için “Gynaikeia” kuşaklar boyu hekimler için de önemli bir kaynak teşkil 
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etmiştir. Ebelerin gerek Soranus döneminde gerekse o günden yakın geçmişe kadarki 

uzun dönemde formel eğitim alması söz konusu olmamıştır. Soranus’un ebenin 

okuryazar olması ve literatürü bilmesi gerektiğini ön koşul öne sürmesi, ebelikle 

uğraşan seçkin bir kadın kitlesinin varlığına işaret etmektedir. 

Sabuncuoğlu ise cerrahinin tüm alanlarında olduğu gibi kadın hastalıkları ve 

doğumla ilgili müdahaleleri de yapmış, bu deneyimlerinin ışığında eserini hekimlere yol 

gösterici bir tıp kitabı olarak hazırlamıştır. Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye’yi hem bir eğitim 

kitabı hem de bir uygulama rehberi olarak değerlendirmek olanaklıdır. Şerefeddin 

Sabuncuoğlu’nun hedef kitlesi ağırlıklı olarak erkekler olmakla birlikte kimi yerlerde 

açıkça ebelere de seslenmiş çizmiş olduğu tıbbi minyatürleri bu hitabı teyit etmiştir.  

Batı tıp tarihi literatüründe kadın hastaya yönelik uygulamaların İslam Tıbbı 

üzerinde sadece kadınlar tarafından yapılabildiği ısrarla vurgulanan bir konudur. 

Bununla birlikte bu saptamanın İslam ile sınırlı kalmadığı paradigmanın “Batı” 

kaynaklarında da benimsendiğini söylemek mümkündür.  

 

 

6.5. Soranus ve Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Eserlerinde Çizimler 

 

Tezimizin ana kaynakları değerlendirildiğinde Soranus en önemli özelliklerinden 

biri metnini resimle desteklemiş olmasıdır. Soranus’un kitabında tek anatomik çizimle 

başlayan tıbbi kitaplarda illüstrasyon geleneği, ilk kez alet çizimleri yapan cerrah 

Zahravi ile önemli bir aşama kaydetmiş, bu aşamada muayene uygulamalarını gösteren 

çizimler eklemesiyle Şerefeddin Sabuncuoğlu ile doruk noktasına ulaşmıştır. Zahravi ve 

Sabuncuoğlu’nun eserleri incelendiğinde hekimin tıbba ve tıbbi aletlere aşina olması 

öngörüldüğünden, alet çizimleri onların anlayıp değerlendirebileceği ancak dışardan 

kişilerin anlayamayacağı şekilde yapılmıştır. Her iki eserde kadın hastalıkları ve 

doğumla ilgili bir sorunla başvuran hastaya hangi işlem için ne tür aletin kullanılacağı 

anlatılmış; Zahravi’nin çizimlerinde aletler, Sabuncuoğlu’nunkilerde ise hem aletler 

hem de uygulamalar gösterilmiştir.  
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6.6. Son Söz 

 

Tarih bilincinden ve duyarlılığından yoksun bir bakışla okunurlarsa, eski 

metinlerdeki anatomi ve tıp bilgilerinin anlaşılmaları, gerçekle ve akılla 

bağdaştırılmaları kolay değildir. Böyle bir bakış açısına sahip okur, Soranus, 

Sabuncuoğlu ve diğer klasik hekimleri batıl inançlara ya da folklorik tıbba yakın olarak 

algılayacaktır.  

Bu yanıltıcı izlenimin maskelediği gerçek, çağdaş tıbbın bugün olduğu halini 

ortaya çıkaran evrimleşme sürecinin farklı aşamalarında büsbütün değişik biçimler 

almış olduğudur. Bu biçimleri tanımak, bugünkü tıbbı derinlemesine anlamak 

bakımından da sahip olunması gereken bir bilgidir. 

Klasik tıp eserlerindeki kadın vücudu, kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili 

konular incelendiğinde, Klasik Yunan-Roma ve İslam Tıbbı arasında tıbbi 

uygulamalarda farklılık gözlenmemekte ancak yapılan karşılaştırmalar sonucunda aynı 

paradigma içinde bilimsel gelişimin hızına uygun bir ilerleme olduğu dikkati 

çekmektedir.  

Tıp evriminin içgüdüye deneyime ve büyüye dayanan ilkel tıbbı izleyen aşaması 

olan klasik tıp doğa ve akıl ötesi açıklamalardan uzaklaşma, uygulamaları kuramsal 

temele yerleştirme ve mesleki tekel oluşturma ile karakterizedir. Öncüsü olan ve 

paralelinde gelişen farklı uygarlıklara özgü tıpları ihmal etmek pahasına Hippokrates ile 

başlatılması benimsenmiş olan klasik tıp, Antik Çağ boyunca devam ettikten sonra iki 

kola ayrılarak Batı Ortaçağı’nda ve İslam uygarlığında varlığını sürdürmüştür. Çağdaş 

tıbbın şekillenmeye başladığı XIX. yüzyıl ortalarına kadar, egemenliği zayıflayarak ve 

kimi dönüşümler geçirerek de olsa geçerliliğini bir ölçüde koruyabilmiştir.  

Klasik tıp paradigmasının geçerli olduğu uzun dönem boyunca kadın hastaların, 

özellikle jinekolojik sorunu olanların ve gebelerin tıbbi destek alma konusunda sorun 

yaşadığını; hemcinslerinin ebe ya da kadın hekim olarak devreye girişinin bu soruna 

sınırlı da olsa çözüm getirdiğini söylemek mümkündür. Bu durumun kadının toplumsal 

statüsüyle; toplumsal bir kurum olan tıbbın kadına yönelişinin toplum genelinin kadına 

bakışıyla koşut olmasıyla açıklanması mümkündür.  

Klasik tıp literatüründe kadın hastalıkları ve doğum hekimliği konusunda ilk ve en 

önemli eser Efes’li Soranus’un öncelikli ebeler için yazmış olduğu “Gynaikeia” dır. 
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Eserin tümü günümüze ulaşmış olmamakla birlikte eksik kısımlarını Soranus’un 

izleyicilerinin kitaplarından tamamlamak mümkündür. Amasya’lı cerrah Şerefeddin 

Sabuncuoğlu tarafından XV. yüzyılda kaleme alınan “Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye” ise, 

klasik tıbbın son döneminde cerrahi alanında ulaştığı en yüksek düzeyi temsil 

etmektedir.  

Tez çalışması çerçevesinde bu iki önemli eserin karşılaştırılarak ele alınması ile 

varılan nokta, klasik tıbbın geneli hakkında yaygın biçimde benimsenen 

değerlendirmenin kadın hastalıkları ve doğum hekimliği özelinde teyit edilmesi 

olmuştur. Buna göre genel olarak klasik tıp, özel olarak klasik tıp döneminde kadın 

hastalıkları ve doğum hekimliği hakkında aşağıdaki hususları vurgulamak yerinde 

olacaktır:  

Akla ve doğaya uygunluğu esas alan bir anlayış üzerine kurulmuş bir paradigma 

olup insanlığın büyüye-inanca dayalı zihniyeti geride bıraktığı aşamayı temsil 

etmektedir. Spekülatif bir modele dayanmaktan ötürü kuramsal yönü günümüzde 

anlamını ve geçerliliğini tamamen yitirmiştir. Ampirik bir yaklaşımla biçimlendirilmiş 

olan uygulamalarının önemli bir kısmı ise, ilerleyen teknolojik olanaklar nedeniyle terk 

edilmiş olmakla birlikte, günümüzde de kabul edilebilir niteliktedir. Tıbba özgü bilgi 

birikimi yenilemek-geliştirmek kaygısını taşımamış ve nitekim bu yönde bir başarısı da 

olmamıştır; birikimi koruyup yeni kuşaklara iletme ve kimi küçük rötuşlarla daha 

mütekamil hale getirmeyi esas almış ve bunu büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. 
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