
  
2018 YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞEN KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM VE TOPLANTILAR 

 
TÜRK TIP TARİHİ KURUMU’NUN 80. YILINI KUTLAMA TOPLANTISI 

27-28 Nisan 2018, Bergama, İzmir 

 
Türk Tıp Tarihi Kurumu'nun 80. Yılını Kutlama Toplantısı antik dönemin en ünlü sağlık 
merkezinin bulunduğu ve tıp ile eczacılığın gelişimine büyük katkısı olan Galen’in doğum yeri 
olan Bergama'da yapıldı. Türk Tıp Tarihi Kurumu'nun Bergama Belediyesi ile birlikte 
düzenlediği etkinlik, 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) 
gerçekleşti. 27 Nisan Cuma günü Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve Türk Tıp 
Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç’in açılış konuşmaları ile Prof. Dr. İlter Uzel’in 
hazırladığı Antik Literatürde Galenos ve Prof. Dr. Tamer Akça’nın hazırladığı Bergama 
Asklepyonu sergilerinin açılışının ardından; Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun 80. Yılı, Bergama Tıp 
Tarihi ve Halk Hekimliği ve Bergama’da Antik Dönemde Tıp oturumları gerçekleştirildi. Daha 
sonra grup Uzman Arkeolog Tuğba Gencer rehberliğinde Bergama Müzesi'ni gezdi. 28 Nisan 
Cumartesi günü ise; Arkeolog Bülent Türkmen rehberliğinde Pergamon Antik Kenti, Prof. Dr. 
Tamer Akça rehberliğinde Bergama Asklepyonu, Araştırmacı Uğurol Barlas rehberliğinde 
Kozak Yaylası gezileri yapıldı.  

 
 
 
 
 

Türk Tıp Tarihi Kurumu tarafından altı ayda bir elektronik ortamda yayımlanır. 

TÜRK TIP TARİHİ KURUMU BÜLTENİ 
Yıl: 19    Sayı: 37           Kasım 2018 



OSMANLI SAĞLIK GELENEKLERİ TOPLANTISI 
7-8 Eylül 2018, Edirne 

 
Edirne Valiliği, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve 
Türk Tıp Tarih Kurumu ortaklığında düzenlenen Osmanlı Sağlık Gelenekleri Toplantısı 7-8 
Eylül 2018 tarihlerinde Edirne’de yapıldı. 7 Eylül Cuma günü yapılan açılış konuşmalarının 
ardından Dr. Ratip Kazancıgil Anma Oturumu ve Osmanlı Sağlık Gelenekleri ile ilgili 
bildirilerin yer aldığı dört oturum gerçekleştirildi. 8 Eylül Cumartesi günü ise; Selimiye Cami, 
Taş Odalar, Osmanlı Hamamı, Kent Müzesi, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 
Bahattin Öğütman Konağı ve Karağaç Yerleşkesi’ni içeren bir Edirne gezisi yapıldı.  
  

 
  



ULUSLARARASI TIP VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU 
12 Mayıs 2018, İstanbul 

İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı ile Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı (İBTAV) iş birliğinde düzenlenen “Tıp ve Bilim Tarihi” konulu uluslararası 
sempozyum, 12 Mayıs’ta İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirildi. 
Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: 
http://iletim.istanbul.edu.tr/index.php/2018/05/15/bilim-tarihini-fuat-sezgin-uzerinden-
ogrendik/ 
 

4. SAĞLIK TARİHİ VE MÜZECİLİĞİ SEMPOZYUMU 
6-7 Temmuz 2018, İstanbul 

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 19. 
Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali kapsamına Sağlık 
Tarihi ve Müzeciliği Derneği ile beraber yapılan 4. Sağlık 
Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu 6-7 Temmuz günlerinde 
Yenikapı Mevlevihanesi’nde gerçekleştirildi. Sempozyum 
programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: 

http://saglikmuzeciligi.com/4-saglik-tarihi-ve-muzeciligi-
sempozyumu/ 
 

 

 
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından organize edilen I. Uluslararası ve III. Ulusal 
Hemşirelik Tarihi Kongresi 19-21 Eylül tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirildi. 
Kongrenin açılışında konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Hemşirelik mesleğinin 
tarihinin nasıl başladığını ve ülkeler bazında sağlık tarihindeki gelişmeleri tartışacağımız 
kongremiz, "Geleneksellikten Profesyonelliğe" gibi güzel bir sloganla yola çıktı. Bilgi birikimin 
paylaşılması uluslararası anlamda çok önemli. Portekiz'den, Yunanistan'dan, İngiltere'den, 
İran'dan konuklarımız var. Üniversitemizde bu kongrenin yapılması da bizim için ayrı bir 
gurur. Hemşirelik Fakültemiz yararlı kongrelere ve aktivitelere imza atıyor. Fakülte 
yönetimimizi tebrik ediyor, kongrenin verimli geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu. 
Prof. Dr. Asiye Durmaz Akyol, bir mesleğin durumunu anlamak ve yorumlamak için ilk çağlara 
gitmek ve tarihsel gelişimine göz atmak gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Akyol, "10 yıl önce 
mesleğin tarihini merak eden ve ilgi duyan arkadaşlarımızla birlikte büyük bir heyecanla bu 



yola çıktık. Meslekleşme sürecinde yapılan her türlü olayın yazılması ve belgelerle saklanması 
son derece önemlidir. Geçmişten günümüze, geleneksellikten profesyonelliğe doğru gidiş 
sürecinde neler yaşandığının ve kat edilen yolların bilinmesi, geçmişimizi anlamamızı 
sağlayacaktır. Tarihin derinliklerinde ilerlerken elde edilenlerin günümüze ışık tutmasını 
sağlamayı istiyorsak bu alandaki bilgileri, belgeleri değerlendirmeyi, arşivlemeyi ve bir sonraki 
kuşağın muhafaza etmesi için aktarabilmeyi başarmalıyız" dedi. 
Kongrede konuşan Eş Başkan Prof. Dr. İsmet Eşer, "Hemşirelik tarihini bilmek, geçmişi analiz 
ederek geleceğimizi planlamamız açısından önemlidir. 1. Kongreden itibaren hemşirelik tarihi 
konusunda kongremizin amacına ulaşmaya başladığını gözlemliyoruz. Birçok arkadaşımızın 
seçici algılarının geliştiğini gördük. Bu organizasyon geçmişte sahip çıkamadığımız hemşirelik 
tarihine ilişkin belge ve projelere bundan sonra sahip çıkacağımızın bir göstergesidir. 
Kongrenin bilimsel ve sosyal açıdan verimli geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. 
Ulusal ve uluslararası çeşitli üniversitelerden ve farklı sağlık kuruluşlarından hemşirelerin, 
akademisyenlerin ve alanında yetkinliğe sahip bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen 
kongrede hemşirelik tarihi, mesleğin geleceği, mitolojide sağlık, geleneksel hasta bakımı, 
geçmişten geleceğe bulaşıcı hastalıklarla mücadele, hemşirelikte liderlik ve lider hemşireler, 
kadın hareketleri ve kadınların sağlık alanına girişi, Atatürk ve Türk kadını, Türkiye'de lisans 
öğretiminin durumu ve iyileştirilmesi gibi konular tartışıldı. 

 
46. ULUSLARARASI TIP TARİHİ DERNEĞİ KONGRESİ 

3-7 Eylül 2018, Lizbon-Portekiz 
46thISHM Congress (Lisbon, Portugal 3-7 September, 2018) 

Uluslararası Tıp Tarihi Derneği’nin 46. kongresi 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Lizbon, Portekiz’de yapıldı.  
Kongre Başlıkları 
1. Palaeopatoloji: modern araştırma ve bilimsel yaklaşımlar 
2. Ethomedicines, antik tıp 
3. Kadınlar ve tıp 
4. Hastaneler ve sağlık kuruluşları  
5. Endemik ve epidemik hastalıklar: tarihe ve topluma etkileri 
6. Zehirler, panzehirler ve adli tıp 
7. Tıp üniversiteleri ve okullarda tıp eğitimi  
8. Anatomik düşünce ve prosedürlerin tarihi 
9. Yahudi, Arap ve Ortaçağ Tıbbı 

10. Cerrahi ve obstetrik tarihi, cerrahi teknik ve aletlerin gelişim tarihi 
11. Keşifler Çağında Tıp: Doğu ve Batı Tıbbı 
12. Sanat ve edebiyattaki tıp 
13. Tıbbi koleksiyonlar ve müzeler  
14. Tıbbın büyük kişileri  
15. Tarihin, tıbbın, siyasetin, sanat ve edebiyatın önde gelen kişilerinin hastalık ve ölüm nedenleri 
16. Savaş tıbbı, acil tıp ve yeni tekniklerin keşfedilmesi 
17. Diğer konular 

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://46ishm.wixsite.com/46ishm 
  



 

 
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Veteriner Hekimliği Tarihi ve 
Deontoloji Anabilim Dalı ile Veteriner 
Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik 
Derneği’nin birlikte düzenlediği 
sempozyum 4-6 Ekim 2018 tarihleri 
arasında Elazığ’da yapıldı. 
İlki de 2006 yılında Prof. Dr. Ferruh 
Dinçer’in 70. yaşı anısına Elazığ’da 
düzenlenmiş olan sempozyumun 
bilimsel programında 6 oturumda 19 
sözlü, 10 poster bildirisi sunulmuş ve 3 
konferans ve bir yuvarlak masa 
toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
 

 
 
 



 

 
Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği’nin Afyon Kocatepe Üniversitesi, Arkeoloji 
Bölümü ve Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ile beraber düzenlediği kongre 
Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. 
Polis Moral Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen kongreye Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 
adına Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, AKÜ İslami İlimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güler, AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Kurt, Tıp Etiği, Tıp Hukuku, ve Tıp Tarihi Derneği Başkanı ve Kongre Eş 
Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Erdemir, AFSÜ 
Rektör Vekili ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Aslan, öğretim üyeleri, bildiri sahipleri ve 
dinleyiciler katıldı. 
Kongre haberinin detayı için: https://www.afyon03haber.com/2-uluslararasi-turk-tip-tarihi-
kongresi-basladi.html 
 
 
DOÇ. DR. HALİL TEKİNER TARAFINDAN ÖNERİLEN “DÜNYA ECZACILAR 
GÜNÜ” İLE İLGİLİ OLARAK PHARMAZEUTISCHE ZEITUNG'DA 
YAYINLANAN HABER 

 
Almanya'nın saygın eczacılık dergilerinden Pharmazeutische Zeitung'da "[Dünya Eczacılar 
Günü], Türk eczacı ve bugün eczacılık tarihi profesörü olan Dr. Halil Tekiner (Kayseri) 
tarafından teklif edilmiştir," ifadesinin yer aldığı bir yazı yayınlanmıştır. Doç. Dr. Halil 
Tekiner’i eczacılık tarihi alanına yaptığı bu katkıdan dolayı kutlarız. 

 
 



 

2018 YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM 
VE TOPLANTILAR 



 

TIP TARİHİ ALANINDA 2017 ve 2018 YILLARINDA YAYINLANAN KİTAPLARDAN SEÇMELER (Alfabetik sıra ile) 
 

Atatürk’ün Son Nöbet Defteri 
Özel Şahingiray  Edt. Nur Sibel Köse  Alaca Yayınları İstanbul 2018 Birinci basım 17 x 22 cm, 181 sayfa ISBN: 9786056826108  Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın, arşivinde bulunan bu defter: 1 Ekim 1938 
Cumartesi günü başlayıp; 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9’u 5 geçe 

sona ermekte ve Atatürk’ün nabız, derece, tansiyon, idrar, doktorların müdahalesi ve ziyaretleri 
tespit etmiş bulunmaktadır. 
Bu rakamlar ve kısa kısa ifadeler, Tıp ilminin, dev adımlarla ilerlemekte olduğu şu günlerde, o 
zaman için, tedavisi imkânsız görülen bu hastalığın bertaraf edilmesi, Atatürk, gibi bir dâhinin, 
kurtarılması için, Tıp bilginlerinin, ne gibi bir tedavi usulü takip etmiş olduklarını dile 
getirmesi bakımından bir değer taşımaktadır. (Tanıtım Bülteninden) 
  
Beden, Tıp ve Felsefe 

Özen B. Demir, Adem Yıldırım  Nota Bene Yayınları İstanbul, Ağustos 2018 Birinci basım 13.5 x 19.5 cm, 264 sayfa ISBN: 9786052601440 Yazışma formatında tasarlanıp yürütülen bir çabanın meyvesi olarak 
elinizdeki kitap, “beden ve tıp” temalarının “felsefe” ile ilişkilendirilme 
denemesinden çok daha fazlasını içeriyor. 

Bir tıp doktoru ile bir felsefe doktorunun, yani bir hekim ile bir felsefecinin tanığı olacağınız bu 
karşılaşmasında, ortaklaşılan konular birer vesile kılınıyor ve sözü edilen diyalojik temas, çok 
geçmeden geniş aralıklara, çatallanan yollara açılıyor. 
Dokunan mekikler ile temas edilen uğraklar ise uzadıkça uzuyor: Platon ve Aristoteles, 
Foucault ve fenomenoloji, Canguilhem ve Bichat, Husserl ve Derrida, Nietzsche ve Spinoza, 
Blanchot ve Beckett, Marx ve ötesi, canlılık ve yaşam, insan ve hayvan, sağlık ve hastalık, gövde 
ve beden, psikiyatri ve antropoloji, psikoterapi ve psikanaliz, Freud ve anti-morfoloji, R. D. 
Laing ve anti-psikiyatri, bilim ve edebiyat, feminizm ve queer, biyoetik ve biyoteknoloji, 
biyopolitika ve mikro-sosyoloji, tıbbî epistemoloji ve tıp tarihi... 
Uğraklar ve duraklar çeşitlenirken, “tıp felsefesi” literatürü özelinde Türkçedeki o geniş 
boşluğun bir nebze de olsa telafi edilebilmesi adına, okurların önüne keyifli bir fırsat çıkmış 
oluyor. (Tanıtım bülteninden) 



 

 
 
Beyin Kültürü Tarihi 
İnsan Beyninin 4 Milyon Yıllık Hikâyesi 

Oğuz Tanrıdağ Boyut Yayın Grubu İstanbul 2017 Birinci basım 22x22 cm, 220 sayfa ISBN: 978-9752311961  
Beyin Kültürü insanın tek evrensel kültürüdür. Bu kültür beyin 
bilimleri ortaya çıkana kadar milyonlarca yıl insana ait her türlü 
bilginin içinde ortaya çıkmış, birikim göstermiş ve insanı 

farklılaştırmıştır. Bugün sadece genetiğin, biyolojinin ve nörobilimin malıymış gibi ele alınan 
insan beyni bu yolla ancak eksik anlaşılabilir. İnsan beyni bunların malı olduğu kadar mitoloji 
ve tarihin, felsefenin, davranış bilimlerinin, sanat ve kültürün de malı ve ortamıdır. 
İnsan sadece genleriyle değil asıl bunlar sayesinde insan olmuştur. (Tanıtım bülteninden) 
 
Beynin ve Zihnin Kısa Tarihi 

Matthias Eckoldt Say Yayınları İstanbul 2018 Birinci basım 13,5 x 21 cm, 232 sayfa ISBN: 9786050206371  Ruh diye bir şey var mı yoksa tüm duygu ve düşüncelerimiz biyokimyasal 
süreçlerin eseri mi? 
İlkçağ filozoflarına göre duygu ve düşünceler vücutla birlikte yok 

olmuyordu; “ruh” aracılığıyla vücuttan ayrılıp havaya karışıyor, sonra da solunum yoluyla yeni 
bireylerin vücuduna girerek, onların duygu ve düşüncelerini oluşturuyordu. Ruh kavramı 
ortaçağda tektanrıcı dinlerin öğretileri içerisinde geçerliliğini korudu. İnsanın dış dünyayı nasıl 
algıladığını araştıran Rönesans bilginleri sinir sistemini keşfettiler. Aydınlanma düşünürleri 
insan vücudunda “ruhun evini” bulmaya çalıştılar. Sanayi çağında sinir sisteminin elektrikle 
çalıştığının keşfedilmesinden sonra çoğu bilgin ruh kavramını bir kenara bıraktı. Bugün 
modern bilim, sinir sisteminin nasıl işlediğini fizyoloji ve biyokimya terimleriyle tatmin edici 
biçimde açıklamış olsa da, duygu ve düşüncelerin nasıl oluştuğu, bilgilerin beyinde nasıl 
kaydedildiği ve anımsandığı sorularına tatmin edici yanıtlar bulabilmiş midir?  
Beynin ve Zihnin Kısa Tarihi beynin beyni anlama mücadelesini tarihsel süreç içinde ortaya 
koyuyor. 
  



 

Deli Doktorları 
Shrinks: The Untold Story of Psychiatry 
Jeffrey A. Lieberman 
Çevirmen: Funda Sezer 
Say Yayınları 
İstanbul, 2018 
Birinci basım 
13,5 x 21 cm, 392 sayfa 
ISBN: 9786050206425 
 

“. . . psikiyatrinin iki yüzyıllık tarihçesinde, akıl hastalığına biyolojik bir açıklama getirme 
yönündeki çabaların çoğu boşa gitmişti. Griesinger bu konuda bizzat başarısız olmuş, 
Kraepelin semptomlardan ve hastalıkların gidişatlarından medet ummuş, Freud bunun 
beyhudeliğini anlayıp psikanalizi kurmuş, Egas Moniz’in lobotomiyi meşru kılan işlevsel 
saplantılar kuramı çökmüş, John Cade’in mani toksini kuramı çökmüş, kromatografi 
psikiyatristlerinin leylak rengi ve pembe noktacıkları doğru çıkmamıştı.” 
Psikiyatri, “delilerin” zincirlenip hücrelere kapatıldığı günlerden bu yana çok yol kat etti. Ama 
Dr. Jeffrey A. Lieberman’ın bu sıra dışı ve aydınlatıcı kitapta açığa çıkardığı gibi, tıbbın “yüz 
karası” psikiyatrinin kendini temize çıkarma yolculuğu hiç de kolay olmadı. 
Lieberman, sözde ve mistik bir bilim olarak doğuşundan, “deli doktorları” damgasıyla 
yeniyetmelik çağına ve hayat kurtaran gerçek bir bilim olarak yetişkinliğine dek psikiyatrinin 
izini sürüyor. Bu uzun yolculuğa gerçekdışı teoriler, akıl almaz sahtekârlıklar, “koma terapileri” 
ve buz kıracağıyla yapılan lobotomiler gibi tuhaf ve cesur tedavi yöntemleri eşlik ediyor. Akıl 
hastalıklarının sebebini bağırsaklarda arayan doktorlar, psikiyatrinin kendisine karşı 
kutuplaşan psikiyatristler ve pek çok ilginç vaka psikiyatrinin bilinmeyen öyküsünde okuru 
bekliyor. 
"Deli" Doktorları, Sigmund Freud’dan C. G. Jung’a ve Alfred Adler’den Eric Kandel’e adeta bir 
dâhiler geçidi.  (Tanıtım Bülteninden) 
 
Diş Hekimliği Tarihi. 2 cilt 

İlter Uzel Quintessence Yayıncılık İstanbul, 2018 Birinci basım 1. cilt 436 sayfa, 2.cilt 268 sayfa ISBN: 978-605-9382-15-1 ve 978-605-9382-16-8  Diş hekimliğinin; tarih öncesinden bugüne gelişimi, eğitim tarihi, alana 
katkısı olan hekimler, geliştirilen alet – edevat ve müdahale tekniklerinin 
tarihçelerini içeren ve değerli resim ve çizimlerle desteklenen kitap Dünya 

ve Türk diş hekimliği tarihi alanda temel bir kaynak niteliğindedir.  
Kitabın her biri ayrı birer makale niteliğinde olan bölümleri okuma kolaylığı sağlarken, 
çerçeveler içinde verilen ek bilgilerle konular ayrıntılandırılmış, bu da okur ya da araştırmacıya 
okuma kolaylığı sağlayan bir unsur olmuştur.  



 

Yurtiçi ve yurtdışında pek çok kütüphane, müze ve diş hekimliği okullarının arşivlerinden ve 
konu ile ilgili önemli yazarların eserlerinden yararlanılarak hazırlanan ve ayrıntılı bir kaynakça 
ve açıklamalarla desteklenen kitap, Prof. Dr. İlter Uzel’in diş hekimliği tarihi alanındaki 50 
yıllık bilgi birikimini ortaya koyuyor.  
Ana Başlıklar: 
1. Cilt: Bilim Tanımı, Diş Hekimliği’nin Doğuşu, Paleostomatoloji Akdeniz Uygarlıklarında Diş 
Hekimliği, Eski Hint, Eski Çin ve Eski Japon’da Diş Hekimliği, Kolomb Öncesi Amerika’da Diş 
Hekimliği, Orta Çağ İslam Diş Hekimliği, Batı Orta Çağında Diş Hekimliği, Rönesans ve Diş 
Hekimliği, Diş Hekimliğinin Bağımsız Meslek Oluşu, Sanayi Devrimi ve Diş Hekimliği, Diş 
Hekimliğinde Araştırma, Diş Hekimliği Eğitimi, Notlar ve Kaynaklar. 
2. Cilt: Anadolu Paleostomatolojisi, Hitit Diş Hekimliği, Antik Çağ’da Anadolu Diş Hekimliği, 
Anadolu-Türk Diş Hekimliği, Osmanlı-Türk Diş Hekimliği, İlk Türkçe Diş Hekimliği 
Literatüründen Örnekler, 13.-19. Yüzyıllarda Osmanlı-Türk Klinik Diş Hekimliği, Türk Diş 
Hekimliği Eğitimi, Türk Diş Hekimliğinde Dönüşüm Yapanlar, İlk Basılı Diş Hekimliği 
Yayınları, Türk Diş Hekimliği Meslek Örgütleri, Genel Değerlendirme, Kaynaklar, Notlar 
 
Doktorluk Sanatı 

Doğan Şenocak Doğan Kitap İstanbul, 2018 Birinci basım 13.6 x 21 cm, 200 sayfa ISBN: 978-6050951509 Ars longa vita brevis…  Sanat uzun, hayat kısa… Hipokrat, özdeyişlerini 
içeren eserine bu sözle başlar; tıp sanatının uzun ve zahmetli bir öğrenim 
süresi gerektirdiğini, tüm bir yaşamın bile bu sanatı öğrenmek için 
yetmeyeceğini vurgular.  Hipokrat’ın sözünü kendine kılavuz edinen ve 

doğru doktorluğun, doktorluğu bir sanat olarak görmekten geçtiğine inanan Prof. Dr. Doğan 
Şenocak da meslek hayatı boyunca süzgecinden geçenleri okurla paylaşıyor bu kitapta. 
Kendi tecrübelerinden ve tıp tarihinden örneklerle bazen gülümseterek bazen düşündürerek 
“Doğru doktorluk nasıl olmalı?” sorusuna yanıt arıyor.  Sadece tıp camiasındakilerin değil, yolu 
doktorlarla kesişen herkesin okuması gereken, sorgulayan ve sorgulatan bir çalışma Doktorluk 
Sanatı… Bu zor ve zahmetli mesleğin olmazsa olmazlarını bilmek isteyen herkese… 
 
El-Kânûn Fi't-Tıb Tercümesi  

Hazırlayanlar: Mustafa Koç - Eyyüp Tanrıverdi Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Çeviri Yayım Dairesi Başkanlığı Yayını İstanbul, Ekim 2018 Birinci basım 16.5 x 23.5 cm, 6 cilt takım ISBN: 9751740113  



 

Dünya tıp tarihinin en önemli eserlerinin biri olan İbn Sînâ’nın el-Kânûn fî’t-Tıb adlı eseri, 
tarih içerisinde pek çok şerh ve tercüme çalışmasına konu olmuştur. Bu çalışmaların 
zirvelerinden birisi de Osmanlı dönemi saray hekimi Tokadî Mustafa Efendi’nin (ö. 1782) 
Tahbîzu’l-Mathûn isimli tercümesidir.  
Tokadî bu çalışmasında, Şark tıbbının en hacimli vokabülerini içeren Kânûn’un söz varlığını ve 
bilhassa tıp terimlerini, gerek Kânûn şerhleri gerek ana tıp referansları gerekse lügatlerle izâha 
çalışmış, 16. yy.’da basılmış Roma matbu nüshası da dahil olmak üzere Arapça Kânûn 
nüshalarını karşılaştırarak en sahih ibareyi bulmak için yoğun bir tahkik icra etmiştir. Ayrıca 
Şîrâzî, İbn Cümeyyi, Mesîhî, Sâmirî, Karşî gibi Kânûn şârihlerinin metinlerini ve bu 
metinlerdeki tashih ve değerlendirmeleri daima göz önünde bulundurmuştur. Bu gibi 
özeliklerinden dolayı bu çalışma sade tercüme olmaktan çok, şerh vasfını da taşıyan bir eserdir. 
Prof. Dr. Mustafa Koç ve Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi tarafından çeviri yazısı yapılan ve son 
cildinde 13.000 kelimeye ulaşan geniş bir sözlük çalışması ile istifadeye sunulan eserin yayına 
hazırlanmasında Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Hamidiye koleksiyonu 1015 ve Ragıp 
Paşa 1335 numaralarda kayıtlı yazma nüshalar esas alınmıştır. 
 
Esir Bir İngiliz Doktorun Kûtülamare Anıları 
Captured at Kut, Prisoners of the Turks  

William Collis Spackman Çevirmen: Derin Türkömer Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları İstanbul 2018-11-01 Birinci basım 13 x 19,5 cm, 296 sayfa ISBN:  9786052955864  İngiliz ordusunun 1914’te Basra’yı işgaliyle Osmanlı topraklarına başlattığı 
harekât, 1915’te Tümgeneral Charles V. F. Townshend komutasındaki 6. 
Hint Tümeni’nin Bağdat’a ilerleyişiyle devam eder. Aynı dönemde bu 

tümene bağlı 48. Savaş İstihkâm Taburu’nun doktoru olarak görev yapan William C. 
Spackman, içinde yer aldığı Mezopotamya harekâtını, İngiliz ordusunun Kûtülamare’de Halil 
Paşa tarafından kuşatıldığı ve teslim alındığı 29 Haziran 1916 tarihine kadar gün gün kaydeder. 
Bu tarihten sonra, Osmanlı ordusuna esir düşen hasta ve yaralı esirlere bakmakla görevli bir 
savaş esiri olarak Bağdat ve Musul’da bir yıl geçirir. Görevi nedeniyle dolaşım serbestliğine 
sahip olduğu için bölgedeki yaşamı ve yerli halkı detaylı bir şekilde gözlemleme fırsatı bulur. 
Bir seyyah gibi yaklaşarak, gördüğü yeni yerleri ve insanları renkli bir üslupla kâğıda geçirir. 
Notlarında, savaşın sonlarına doğru gönderildiği Anadolu’daki Kedos (Gediz) esir kampından 
İngiltere’ye dönüşüne kadar yaşadıklarını da anlatır. Dr. Spackman’in bu süreçte tuttuğu 
günlüklerden ve notlardan yola çıkarak yıllar sonra bir araya getirdiği anılarıyla, savaşın 
korkunçluğuna ve trajedilerine rağmen yer yer nükteli bir dille okuyucuya savaşın farklı bir 
yüzünü anlatıyor. Kûtülamare ile ilgili resmi askeri kayıtların dışında, cephe gerisinde 
yaşananların ele alındığı az sayıdaki eserden biri olan Esir Bir İngiliz Doktorun Kûtülamare 
Anıları, bu özelliğiyle de Büyük Savaş’ın az bilinen yönlerine ışık tutuyor. (Tanıtım bülteninden) 
 



 

Eugenies in Turkey During the 1930's 
Orhan Aybers  Libra Yayınları İstanbul, Aralık 2017 Birinci basım 13,5x21 cm, 202 sayfa ISBN: 9786052380222  
This book studies Turkish eugenics. Eugenics is the touchstone of racism. It 
is impossible to believe in that racist ideas of the West could not or did not 

find any proponents in Turkey. Any politician who aims to reach power may use the necessary 
terminology, the catchwords. Whether this man and his brethren would reach political power 
is some other issue and depends on various parameters. It is better to seek answers to the 
question “What happened?” instead of “What was said?” Therefore, in this work, great 
attention has been paid to avoid deductions bounded by “catchwords” and to definitions that 
were often utilised in the historiography of the 1930's. 
 
Geçmişten Günümüze Konya'nın Gülleri  
Deliler, Meczuplar 

Ali Işık Çizgi Kitapevi Konya, Kasım 2018 Birinci baskı 13.5 x 21.5 cm, 168 sayfa ISBN: 978-605-196-196-5  Konya'nın, henüz "kentselleşme" sürecini yaşamadığı, dolayısıyla şehir 
kimliğini taşıdığı yıllar... Kapı ve Aziziye camileri merkezli Konya 
Çarşısı'nın esnaf, tüccar ve zanaatkârları gibi olmazsa olmazlarındandı 

meczuplar. Çarşı sakinlerince veli mesabesinde görülen bu meczuplar "Konya Çarşısı'nın 
gülleri"ydi. Bunlar, her biri kendine özgü marifetleri olan kişilerdi. Onları sadece Konya 
Çarşısı'ndaki esnaf değil, herkes tanırdı. Hiç kimseye zararları olmayan kimselerdi onlar. Kimisi 
dinî nasihatlerde bulunur, kimisi uğur dağıtır, kimisi güzel sesiyle gazel çeker ve kimisi de 
Hükümet Meydanı'nda siyasi nutuklar atardı. Hiçbir zaman el açmazlardı. İsteyenler, onları 
çağırır ve gönüllerinden ne koparsa verirlerdi. Onların kendi aralarında kurdukları gayriresmî 
dernekleri vardı, birbirlerini kollarlardı. Bir düğün veya cenazeyi anında hepsi haber alır ve arzı 
endam ederlerdi. Aslında onlar davetsiz misafirlerdi. Her düğün pilavının baş konuğuydular. 
Onlara ölçüsüz yemek verilirdi. Hatta giderken tencereleri veya zembilleri ayrıca doldurulurdu. 
Ramazanlarda da topluca, özel olarak ağırlanırlardı. 
  



 

İlk Anestezi Kitaplarından 
İbtâl-i Hiss-i Mevziî (Lokal Anestezi) 

Dr. Julius WIETING Paşa 
Yay. Haz: Cem Hakan Başaran, Haluk Gümüş 
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yayını 
Bursa, Ekim 2018 
Birinci baskı 
68 sayfa 
ISBN: 978-605-82917-8-2 
 
Cerrahi ile birlikte ilerleyen Anestezi ilmi 19.yy’dan itibaren birbiri ardına 

gerçekleşen keşfiyatlar sayesinde 20.yy itibariyle müstakil bir ilim olarak ilerlemiş ve mevcut 
halini almıştır. Osmanlı tıbbi literatürü incelendiğinde anestezi metinlerine daha çok süreli 
yayınlar içerisinde rastlanılmakta olup müstakil, ulaşılabilen eski harfli anestezi eserlerinin 
sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Elinizdeki eser Gülhâne Tababet- i Askeriye 
Tatbikat ve Serîriyâtı’nın “Gülhâne Serîriyâtı Külliyâtı Mesâîsi” adındaki yayın dizisinin “5” 
numaralı eseri olarak Rumi 1325 (1909 Miladi) tarihinde yayınlanmıştır. Eserin dış kapağında 
yayın tarihi 1326 (1910) iç kapakta ise 1325 (1909) olarak gösterilmiştir. Kitabın müellifi o 
dönemde Gülhâne’nin müdürü ve başhekimi olan Dr. Julius Wieting Paşa tercümanı ise 
kapaktan anladığımız kadarı ile Dr. Mehmet Emin’dir. Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne Etibbâsından 
(Harbiye Mektebi doktorlarından biri) olduğu kapaktan anlaşılan Dr. Mehmet Emin Bey’e dair 
maalesef daha ayrıntılı bir malumata ulaşamadık. “İbtâl-i hiss-i mevziî” yani “Lokal Anestezi” 
ismindeki bu eser döneminin kullanılan lokal anestezi teknikleri ve lokal anesteziklerinin yanı 
sıra “Spinal Anestezi” ve spinal anestezide kullanılan anestezikleri, anesteziklerin 
endikasyonları, birbirlerine üstünlükleri gibi birçok konuyu içermektedir. Eser muhtasar da 
olsa anestezi tarihi ile başlamakta hekimin sorumluluklarını, hastaların ruhi durumlarını, 
pediatrik popülasyonda anestezi usulü seçimleri gibi birçok konuda dönemin hekimlerini 
bilgilendirmektedir. (Önsöz’den) 
 
İntiharın Tarihi 
Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyette İstemli Ölüm Halleri 

Rüya Kılıç  Kitap Yayınevi İstanbul, Temmuz 2018 Birinci basım 16,5x21 cm, 125 sayfa ISBN: 9786051051840 Elinizdeki eser, Osmanlı son dönemi ve erken Cumhuriyette intiharın 
kişisel, siyasal ve toplumsal anlamını sorguluyor. Siyasi iktidarların ve 
toplumun kınamadan acımaya varan ama her halükârda savaşılması 
gereken bir musibet olarak gördüğü intiharın gerçek ve kurgu 

dünyasındaki izi sürülürken mümkün olduğu ölçüde müntehirin (intihar edenin) sesinin de 
dinlenmesine dikkat ediliyor. Zira bugün olduğu gibi geçmişte de müntehir, intiharın insanın 



 

özel hayatını ve işini tehlikeye sokabilecek bir skandal sayılabildiğinin farkında olduğundan 
konuşmaya hiç de istekli değildir. İntihar çoğunluğun gözünde saygınlığı olan bir hastalıktan 
farklı olarak bir irade zayıflığı ve zorluklar karşısında zayıfların mağlubiyet ilanıdır. Kendilerini 
toplumsal düzenden sorumlu görenler için ise, kişisel bir felaketten ziyade gelecek nesilleri 
tehdit eden ahlaki, tıbbi ve toplumsal bir sorun olarak önem taşır. İntiharın bu çok yönlü 
özelliğini dikkate alan bu çalışmada sayılar ve genellemelerin hâkim olduğu bir yaklaşım 
yerine, insanların kendileri hakkında anlattıklarıyla diğer tarafların anlattıklarını bir arada 
vermeye, böylece konuya dair yaklaşım farklılıklarını göstermeye çalıştık. Böylece ümitsizlik ve 
kederin dünyası, ona ait algı, kanaat ve tecrübelerle birlikte bazen doğrudan bazen de dolaylı 
verilerin değerlendirilmesiyle tarihin konusu olabiliyor. (Tanıtım bülteninden) 
 
Kabuller - Bir Beyin Cerrahının Sınır Tanımayan Hikayesi 

Henry Marsh  Çev.:Ferit Burak Aydar  Koç Üniversitesi Yayınları İstanbul, Eylül 2018 Birinci basım 16,5x24 cm, 208 sayfa ISBN: 9786052116661 Henry Marsh, yaşamını ölüm-kalım aşamasındaki hastaları kurtarmaya 
adamış bir beyin cerrahı. Kimi zaman kendini bir kahraman gibi 
hissederken kimi zaman da ailelere acı haberi veren kişi olmak zorunda 

kalmış. Her şeye rağmen mesleğini seven bir doktor olarak beyin cerrahisine katkıda bulunmak 
için elinden gelenin en iyisini yapmış. İngiltere'de emekli olmasına karşın Nepal'de ve 
Ukrayna'da hastalara şifa dağıtma çabasını sürdüren Marsh'ın kırk yıllık meslek yaşamına 
ilişkin muhasebesi niteliğindeki Kabuller: Bir Beyin Cerrahının Sınır Tanımayan Hikâyesi 
hayatın bütününe ve ölüme dair zihin açıcı bir kitap. (Tanıtım bülteninden) 
 
Kurum ve Kuruluşlarıyla Adana’da Sağlık 1560-1960  

Yazar: Kolektif  Akademisyen Kitabevi  İstanbul 2018 Birinci basım 13,5 x 21 , 250 sayfa ISBN: 9786052580240  Adana bölgesinde şifa hizmetlerinin geçmişinin MÖ. 2. bin yıla kadar indiği 
düşünülmektedir. O dönemde Kizzuwatna adı verilen bölge adeta 
büyücülük, falcılık ve tıp merkezi gibidir. MÖ 1350 civarında Hititler’e 
bağlandıktan sonra büyü konularında Hitit ülkesini etkisi altına almış, 

sönemli bir mistik merkez olmuştur. Şifa ve büyücülüğün iç içe geçtiği eski çağlarda, tıp ve 
psikoloji biliminin ilgi alanına giren neredeyse bütün konular büyünün kapsamında 
olabilmektedir. Baş ağrısı, öksürük, ses kısıklığı, göz hastalıkları, yaralanma, sarılık, kalp krizi, 
depresyon, kısırlık, doğum-hamilelik sorunları, salgın hastalıklar gibi hemen her ruhsal ve tıbbi 
konuda büyünün gücünden yararlanılmıştır. (Tanıtım Bülteninden) 



 

 
Mustafa Behçet Efendi ve Türkçe İlk Fizyoloji Kitabı 
[Türkçe ve Tıpkıbasım Birlikte] 

Esin Kâhya 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. Ankara, Aralık 2017 Birinci Baskı 16x24 cm,  212 sayfa ISBN : 9789751634436  İçindekiler: Birinci Kısım: Mustafa Behçet Efendi ve Dönemi, İkinci 
Kısım: Fisioloci Tercümesi’nin Nüshaları, Üçüncü Kısım: 
Physiologica’nın Yazarı, Leopold Marc Antonio Caldani, Dördüncü 

Kısım: Fisioloci Tercümesi’nin Kısaca Değerlendirilmesi, Sonuç – Bibliyografya  
Tercüme-i Fisiologica’nın Günümüz Türkçesine Aktarımı İnsan Vücudunun Unsurları, 
Damarlar Hakkında, Kalbin Hareketi ve Kan Dolaşımı, Kan Hakkında, Lenf Damarları, 
Solunum ve Fonksiyonları, Beyin ve Sinir Yolları, Havâsu’z-Zahire (Beş Duyu), Kasların 
Hareketi, Uyku ve Uyanıklık El-Cu’ (Açlık), el-‘Ataş (Susuzluk), el-Madg (Çiğneme) ve Bel’ 
(Yutma) Hakkında Midenin Çalışması ve Sindirimi, Keylus, Bedenin Beslenmesi ve Fazlalıkların 
Atılmas, Bevl (İdrar) ve el-Urûkü’l-Gayrü’l-Mahsûs (İdrar Yolları), İnsanın Doğumunun 
Keyfiyeti, Kaynak Metin 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı 

Yazar: Kolektif 
Editörler: Burcu Kurt, İsmail Yaşayanlar 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları 
İstanbul, 2017 
Birinci basım 
15 x 21 cm, 254 sayfa 
ISBN: 978-975-3333474 
 
Elinizdeki kitap salgın hastalıklar ve kamu sağlığı uygulamalarını, çeşitli 

tarihsel dönemlerde devlet ve toplum perspektifinden inceleyen bir çalışmalar bütünüdür. 
İçerdiği yazılar, kamu sağlığı ve kenti sıhhileştirme çabaları çerçevesinde mekân ve kurum 
özelinde bazı değerlendirmelerde de bulunarak, imparatorluğun ve cumhuriyetin genel sağlık 
politikası hakkında fikir vermektedir. Bu çalışma, bir taraftan Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan zaman diliminde devletin sağlıklı vatandaşlar yetiştirmek için 
tesis ettiği kurumları, bireylerin bu uğurda nasıl seferber edildiğini inceleyerek, devletin sağlık 
politikaları bağlamında zihniyet değişimini ele almakta; diğer taraftan ise toplumun 
belirleyiciliğine ve sağlık tarihinin ulusları aşan özelliğine dikkat çekerek, sınırların sadece 
devletleri birbirinden ayıran bir hattan ibaret olmadığını gözler önüne sermektedir. (Tanıtım 
bülteninden) 
 



 

Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu - 3 
Semih Atiş  Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları  İstanbul, Ekim 2018 Birinci baskı  23.5 x 16.5 cm, 600 sayfa ISBN 9752485204   Sağlık tarihine dair malzemeler tematik koleksiyon ve müzelerde 
bulunduğu gibi, genel koleksiyon ve müzelerde de karşımıza çıkar. Sağlık 
mensuplarının ailelerine intikal eden tıbbi araç-gereçler, fotoğraflar ve 

arşiv malzemesi ulaşılması güç özel kaynaklardır. Meraklı aileler, kaybettikleri akrabalarının 
hatıralarının aktarılmasına ve hatıra eşyasının tanıtılmasına vesile olurlar. Müze ve 
koleksiyonların yanı sıra tıp tarihi araştırmacılarının başlıca başvuru kaynakları kütüphaneler 
ve arşivlerdir. El yazması tıp kitapları ana kaynaklardandır. 
Sağlık tarihinin en dikkati çeken ve bütün insanların ilgi alanına girebilecek olan eserleri ise 
mimari yapılardır. Derneğimizin başlıca amacı, sağlık tarihini araştırmak ve incelemek 
isteyenlerin ulaşabilecekleri kaynakları dikkatlere sunmaktır. Sempozyumumuz ve sempozyum 
kitabımızla bu imkanı bulmuş oluyoruz. 
 
Selçuklunun Sivas’a İlk Mührü 
Sivas Dârü’ş-şifâsı (Şifâiye Medresesi) 

N. Yücel Mutlu 
Yazarın Kendi Yayını 
Ankara, 2018 
ISBN: 978-975-98082-9-7 
 
İçindekiler: Önsöz, Giriş, ♦18.10.2017’deki Tıp Târihi Kongresi’nde 
sunduğum Tebliğ, ♦Kaynakça (Bu konuda incelediğim yayınlar), ♦I. 
İzzeddin Keykâvus’un Hayâtı, ♦Dârü’s-sıhha hakkında kısa bir tanıtma 
yazısı, ♦I. İzzeddin Keykâvus’un “Sivas Daru’s-sıhhası Vakfiyesi”, ♦Dâru’s-

sıhha’da mevcûd Kitâbeler ve Kabartmalar, ♦Kitâbelerin metinleri ve kabartmalar, ♦Şifaiye 
Medresesi’ndeki bir kitâbenin sökülüp satılması olayı, ♦Şifaiye Medresesi’ni anlatan kitaplarda 
yer alan Plân’lar, ♦İncelediğim yayınlardan alıntılar ve değerlendirilmeleri, ♦Dârü’ş-şifa’nın 
harâbiyeti ve Fıkıh Medresi’ne dönüştürülüşü, ♦Y. Mimâr Sedat Çetintaş’ın makalesi ve 
kitabından yapılan alıntılar ile irdelenmesi, ♦Y. Mimar Orhan Cezmi Tuncer’in Tebliği ile diğer 
yayınlarının irdelenmesi, ♦Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki 
Arşiv / Dosya Bilgileri, ♦Dârü’ş-şifâ’nın, 1964-1973 arasındaki Yatırım Programları’nda yeri, 
♦Şifaiye Medresesi’nin yanında ve bitişiğinde, İkinci Bir Binâ’nın (Tıp Medresesi’nin) Var Olup 
Olmadığına İlişkin Görüşlerin Analitik İrdelenmesi ve vardığım Sonuç, ♦Sonsöz, ♦Özgeçmişim, 
♦Ekler. 
 



 

Tıbbi İlmihal  İlmihal-i Tıbbi 
Dr. Hüseyin Remzi Bey  Derleyici: Prof.Dr. Ali Çelik  Yazıgen Yayınları İstanbul, 27 Ocak 2017 Birinci basım 12x20 cm, 152 sayfa ISBN: 6056687167  Ülkemizin ilk mikrobiyologlarından Miralay Dr. Hüseyin Remzi Bey İlmihâl-
i Tıbbî’de ilmihal bilgilerinden abdest,  gusül,  namaz,  oruç  gibi  ibâdet  
esaslarının  bazılarıyla,  haklarında  fıkhen  haram  ve  mekruh hükmü 

verilmiş yiyecek, içecek ve giyecekleri ele alır. Bu konuları hem dinî hükümler açısından hem 
tıbbî yönden inceler, insan sağlığına verebilecekleri fayda ve zararların neler olduğunu halkın 
anlayacağı bir üslûpla anlatır. “Evliyâ Hoca” lakabıyla tanınan Remzi Bey ülkemizde koruyucu 
hekimlik ve sağlıkla ilgili modern bilgi birikimine katkı sağlamış, tıbbî bilginin halk arasında 
yaygınlaşması için çaba göstermiş, bu konuda çok sayıda eser yazmış, 57 yıllık ömrüne 58 kitap 
sığdırmış uzman bir tabib, değerli bir bilim adamıdır. 
Tıbbî İlmihâl’de Prof. Dr. Ali Çelik, Remzi Bey ve eserleri hakkında detaylı bilgiler aktarmış ve 
1889’da  kaleme alınan bu eseri günümüz Türkçesine çevirmiştir. (Tanıtım bülteninden) 
 
Tıp Tarihimizde Askerî Sağlık Hizmetleri  

Gülhan Seyhun Altınbaş Üniversitesi Yayınları  İstanbul, Ekim 2018  Birinci basım 16,5 x 24 cm, 408 sayfa ISBN: 978-605-2065-09-9 ...İkinci Dünya Savaşının eşiğinde bulunan Türkiye’nin dış politikadaki 
birincil amacı, ülkeyi savaşa sürüklememek, iç politikada ise orduyu her an 
savaşa girecekmiş gibi hazır tutmak olmuştur. Bu savaş topyekûn bir savaş 
olduğundan hazırlıklar da topyekûn olmuştur. Seferberlik ilan edilmeden 

sıkıyönetim ilan edilerek bazı birlikler sefer kadrosuna yükseltilmiş, askerî sağlık hizmetlerinde 
mevzuat ve teşkilat değişikliği yapılmış, artan personel ve malzeme ihtiyacı karşılanmaya 
çalışılmıştır. Bu kapsamda Kızılay tarafından orduda görev alacak hemşire ihtiyacının 
karşılanması için kurslar açılmış, askerlerin kışlık kıyafet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
bağışlar toplanmış, ordu personeli ve sivil halk için gaz maskesi üretilmiş, sıhhi malzeme ve 
ilaç temin edilmiş, esir mübadelesi gerçekleştirilmiştir. Yine sivil bir yardım cemiyeti olan 
Yardımsevenler Cemiyeti de ordu ile işbirliği içinde olmuş, ordu hemşire ihtiyacının 
karşılanması ve askerî sıhhi malzeme ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. 
Diğer yandan birliklerin sağlık durumları denetlenerek önlemler alınmış, Gülhane Ankara’ya 
nakledilmiş, askerî hastanelerde gönüllü hastabakıcılık kursları açılmış ve bu hastanelerin 
yerleri ve kapasiteleri bağlı bulundukları birliklere göre değiştirilmiştir. Aynı şekilde askerin 
beslenmesi için toplumu kısıtlayıcı önlemler alınmış, güçlü ve sağlıklı asker yetiştirmek için 
spora önem verilmiş, askerin sağlığına yönelik propaganda faaliyetleri yapılmıştır. Bu dönemde 



 

askerin sağlığını yükseltmek için topyekûn çaba gösterilse de asker sayısının artması ve 
birliklerin sık yer değiştirmesi sonucu, toplumda sık görülen verem, tifüs, sıtma, çiçek gibi 
hastalıklar orduda da görülmüştür. Sonuçta yaklaşık yetmiş iki milyon insanın hayatını 
kaybettiği bu savaşa hazırlanma sürecinde topyekûn bedel ödenmiştir. Ancak Türk ordusunun 
savaşa sürüklenmemesi, asker ve sivil tüm toplum sağlığı için en büyük kazanım olmuştur 
(Tanıtım bülteninden). 
 
Tıp ve Nasyonal Sosyalizm 

Werner F. Kümmel  Çeviri: Dr. Süreyya İlkılıç  BETİM Yayınları İstanbul, 2018 Birinci basım 14x22,5 cm, 68 sayfa ISBN: 9786058230842  1933 yılına kadar bir hukuk devleti ve bir kültür milleti (Kulturnation) olan 
Almanya, daha sonra çok kısa bir süre içinde, hekimlerin ciddi destekleriyle 
ilk defa devasa ölçüde bir ‘Biyo-Politika’nın uygulandığı acımasız bir 

diktatörlük rejimine dönüşmüştür. O zamana kadar tasavvur dahi edilemeyen ‘Biyo-
Diktatörlük’ün, modern ve son derece uygar bir ülkede gelişmiş olması ‘Tıp ve Nasyonal 
Sosyalizm’ konusunun sadece Almanya için değil, aynı zamanda tüm dünya için de bir ders 
olmasını gerekli kılmaktadır. 
Hem tıp tarihi hem de tıp etiği açısından bu kadar önemli olaylar ülkemizdeki farklı alanlarda 
eğitim ve araştırmalarda ya hiç yer almamakta ya da gerektiği kadar önemsenmemektedir. İşte 
bu konudaki önemli boşluğu doldurmak amacıyla Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi 
(BETİM) bu alanın dünyada en saygın uzmanlarından Prof. Dr. Werner Friedrich Kümmel’in 
kaleminden çıkmış bu telif eseri Dr. Süreyya İlkılıç’ın tercümesiyle ilk defa Türkçe olarak 
okuyucuların ilgisine sunmaktadır. (Tanıtım bülteninden) 
 
Tüfek Mikrop ve Çelik 
Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies  

Jared Diamond Çevirmen: Ülker İnce Pegasus Yayınevi İstanbul, 2018 Birinci basım (Bu yayınevinde) 13,5 x 21 cm, 664 sayfa ISBN: 9786052994573 İnsanlık tarihi, devletler, savaşlar, keşifler, icatlar ve yeniliklerle doludur. 
İmparatorluklar kurulup yıkılırken, tarihin seyrini değiştiren, kıtaların 
kaderlerini belirleyen olaylar yaşandı. Ancak insanlık tarihi nasıl başladı ve 

nasıl şekillendi? Anadolu ve Orta Doğu coğrafyası tarihin akışında neden bu kadar önemli? 
Neden Avrasya’da atlar evcilleştirilebilirken Afrika’da zebralar evcilleştirilemedi? Neden 



 

Amerika kıtasının yerlileri Avrupa’yı istila etmedi de tersi oldu? Neden bazı toplumlar 
zenginken diğerleri fakir kaldı? 
Tüfek, Mikrop ve Çelik, insanlık tarihinin en can alıcı ve önemli sorularını soran ve bilimsel 
kanıtlarla yanıtlayan muhteşem bir eser. Biyoloji, coğrafya, dilbilim ve tarih gibi birçok alandan 
yararlanarak yazılmış, “Batılı” koşullandırmalardan arınmış, geleceği gösteren bir tarih kitabı. 
Dinlerin nasıl doğduğu, devletlerin nasıl kurulduğu, mikropların ve onlara bağlı hastalıkların 
nasıl oluştuğu, tarım ve hayvancılığın hayatımızdaki önemi, yazının neden icat edildiği, 
insanoğlunun teknolojiyi nasıl ve neden geliştirdiği, insanlık tarihinin temellerinin neler 
olduğu ayrıntılarıyla bu kitapta inceleniyor.  
 
Türk Kültüründe Deli ve Delilik 

Fuzuli Bayat  Ötüken Neşriyat İstanbul, Mayıs 2018  Birinci basım 12,5x19,5 cm, 262 sayfa ISBN: 9786051556826 Delilik özgürlüktür; dünyanın mantığa, kurallara sığmayan düzenine karşı 
marjinal bir itirazdır, akla isyan eden sorumsuz bir akıl denemesidir. Bu 
kitapta çok çeşitli, çok anlamlı kavramlar olan deli ve delilik, Türk kültürü 
temel alınarak araştırıldı. Deli ve delilik; şamandan sufiye, aşıktan komik 

tiplere, tanrıoğlundan evliyaya, bimarhanelerde tedavi görenlerden çılgın kahramanlara ve 
esrar ilmini bilen evliyalara kadar geniş bir muhtevaya sahiptir. 
... Fuzuli Bayat'ın Türk Kültüründe Deli ve Delilik adlı bu çalışmasında, bütün bu ayrımlar izah 
edildikten sonra varılan netice ise şudur: Deliyi hastanelere kapatan, ona cüzzamlı bir hasta, 
bazen de bir eğlence vesilesi gibi bakan Avrupa kültürünün aksine, Türkler deliye, Allah 
tarafından verilmiş bir emanet olarak bakmışlardır. 
 
21.Yüzyılda Beyin 

Steven Rose Çevirmen: Levent Can Yılmaz Ginko Bilim Yayınevi İstanbul 2018 Birinci basım 13,5 x 21 cm, 400 sayfa ISBN: 978-6056732201 Londra’daki Açık Üniversite Beyin Araştırmaları grubunun kurucusu olan 
Steven Rose, 21. Yüzyılda Beyin kitabında yaşamın ilk ortaya çıktığı 
dönemlerden günümüz kompleks toplumlarına beyni ortaya çıkaran 

evrimci köklerin keşfine çıkıyor; diğer canlılarla farklılık ve benzerliklerini ortaya koyuyor. 
Daha ötesi; beynin, tek bir döllenmiş yumurtadan o akıl almaz derecede karmaşık bir organ 
haline nasıl geldiğini açıklıyor. Sonra da son bilimsel araştırmaları, en son bilgi ve teknikleri 
gözden geçirerek sorusunun peşine düşüyor: Gelecek insan beyni için elinde neler tutuyor? 
(Tanıtım bülteninden)  
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İçindekiler 
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of Medicine (Ezgi Sinem Tunca, Berrin Alper)  ..........9  
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Etnisitesine Dair Devam Eden Tartışmalar) (Çağrı 
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KAYBETTİKLERİMİZ 
Prof. Dr. Semavi EYİCE (22 Aralık 1922 - 28 Mayıs 2018) 

İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Kadıköy Saint-Louis ve Saint-Joseph Fransız okullarında tamamladıktan sonra 1943’te Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl arkeoloji ve sanat tarihi okumak üzere Almanya’ya gitti. 1944’te Viyana Üniversitesi’nde, 1944-1945’te Berlin Üniversitesi’nde öğrenim gördü. 1945’te yurda dönerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yükseköğrenimini sürdürdü ve 1948’de mezun oldu. Aynı yıl Sanat Tarihi Kürsüsü’nde asistanlığa atandı ve 1952’ye değin bu görevi devam ettirdi.  
1950-1953 arasında Profesör Arif Müfit Mansel başkanlığında Side’de yapılan arkeolojik kazılara katıldı. 1952’de Side’deki Bizans yapıları üzerine hazırladığı tezle doktor, 1955’te İstanbul’ daki son dönem Bizans yapılarım konu edinen teziyle de doçent oldu. 1958-1959’da Humboldt bursu ile Münih Üniversitesi’nde çalıştı. 1964’te ilk Osmanlı Devrinin Dinî- İçtimaî Bir Müessesesi: Zaviyeler başlıklı tezi ile profesörlüğe yükseltildi ve bir yıl önce kurulmuş olan Bizans Sanatı Tarihi Kürsüsü’nün başkanlığına getirildi. 

Edebiyat Fakültesi’ndeki derslerinin yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve yurt dışında, özellikle de Balkan ülkelerinde inceleme ve araştırmalar yaptı. Bedestenler konusuna ilk kez eğilen sanat tarihçisi oldu. Bu konudaki araştırmalarının sonucunu 1964’te bir konferansta sundu. 1972-1974 arasında Hacettepe Üniversitesi’nde, 1974’te bir dönem konuk öğretim üyesi olarak Bochum Üniversitesi’nde, 1976’da Paris’te Sorbonne Üniversitesi ve College de France’ta, 1983’te yine Paris’te Ecole de Hautes Etu-des’de ders verdi. 
Yurt içinde ve yurt dışında verdiği pek çok konferanstan başka uluslararası kongre ve toplantılara bildirilerle katıldı. Ayrıca 1958’den, 1982’ye değin Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyeliği yaptı. 1983’te yeni kurulan Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Kurulu üyeliğine atandı ve kurul başkanı seçildi. 1982’de Yüksek Öğrenim Yasası’yla Bizans Sanatı Tarihi Kürsüsü’nün kaldırılmasından sonra Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü başkanlığına atandı. 
Aralık 1956’da Türk Tıp Tarihi Kurumu, 1968’de Alman Arkeoloji Enstitüleri ve Türk Tarih Kurumu, 1974’te de Belçika Kraliyet Akademisi üyeliklerine seçildi. 
Yurt içinde ve dışında konferanslar verip, kongre ve toplantılarda bildiriler sundu. İlk yazısının yayınlandığı 1946 yılından günümüze gelinceye kadar, Türkçe ve yabancı dillerde olmak üzere 15 kitap, 500'den fazla bilimsel makale ve araştırması basıldı. 
Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun yaşayan en eski üyesi olan Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice 28 Mayıs 2018 günü tedavi görmekte olduğu hastanede vefat etmiştir. Derneğimize 26 Aralık 1956 tarihinde üyeliği kabul edilen Prof. Eyice'nin tıp tarihimize katkı yapan önemli yayınları şunlardır: 



 

1- Mekteb-i Tıbbiye'nin ilk müdürü Dr. Bernard'ın mezarı. İ.Ü. Edebiyat Fak. Tarih Derg. 2(3-4): 89-96, 1950-1951 
2- Demirciler ve Fatih Darüşşifası mescidleri. İ.Ü. Tarih Derg. 1(1-2): 354-379, 1950 
3- Demirciler ve Fatih Darüşşifası mescidleri hakkında yeni bazı notlar. VI (9): 175-185, 1954 
4- Bizans devrinde İstanbul'da tababet, hekimler ve sağlık tesisleri. İ.Ü. Tıp Fak. Mecm. 31(3): 657-691, 1958 
5- Sivas'ta İzettin Keykavus I Darüşşifası. Bilgi Derg. No: 130-131, İst. 1958 
6- Bursa kaplıcalarını ilmi bakımdan ilk olarak inceleyenlerden Dr. Bernard ve eseri. İÜ Tıp Fak. Mecm. 33(3): 485-495, 1970 
7- Dr. Karl Ambros Bernard ve Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne'ye dair birkaç not. Türk Tıbbının Batılılaşması, Arkeoloji ve Sanat Yay. (Yay. Haz: A Terzioğlu-E Lucius, s. 97- 124, ist. 1993 
8- Batılı hekim seyyahlar ve Osmanlı Devleti. Yeni Tıp Tarihi Araşt. (4): 79-92, 1998. 
Son olarak 24 Ekim 2013 günü derneğimizde seminer vermek üzere davet ettiğimiz Prof. Eyice bizlere hem İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde geçen eğitim yıllarını hem de Bizans Dönemi Tıbbını anlatmıştı. Hocamıza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm bilim caimasına da başsağlığı diliyoruz. 
 
 
 

24 Ekim 2013, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD Seminer Salonu. 
 

  



 

Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ (24 Mart 1955 – 8 Mayıs 2018) 
1955'de Arapgir'de doğdu, İlk ve orta tahsilini 
burada yaptı. 1971 Pertevniyal Lisesini derece ile 
bitirdi.  1971 yılında İstanbul Üniversitesi, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi ve 1977 yılında, 
Fakülte Üçüncüsü olarak mezun oldu. 
1978-1982 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp 
fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum  Anabilim 
Dalı’nda ihtisas yaptı.           
1982 Ağustos 1983 Aralık Çanakkale Deniz 
Hastanesinde yedek subay olarak askerlik yaptı. 
1984-1992 Zorunlu Hizmet yasası gereğince, 
Malatya SSK HastanesindeKadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı olarak çalıştı. 
1985 yılında SSK hastanesi Başhekimliği'ne atandı. 
1986-1990 Malatya-Adıyaman Tabip Odası Yönetim 
Kurulu Üyeliği yaptı. 

1992 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine Uzman olarak  
döndü ve Başasistan olarak çalışmaya başladı.         
1995 yılında Doçent ünvanını aldı, 2000 yılında Profesör’lüğe yükseltildi. 
2002 Ekim' de  Fakülte  Dekan Yardımcı’lığına atandı. 
2003- 2006 yılları arasında iki dönem Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı 
seçildi, 
2002-20005 yılları arasında  Fakültesi Etik Kurul üyesi olarak çalıştı. 
2004-2014  yılları arasında  Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu   İhtisas  Kurulu Üyesi  olarak 
görev yaptı.  
2011 yılında Perinataloji ( Riskli Gebelikler )  yan dal ihtisasını  aldı. 
2016 yılında Perinataloji Bilim Dalı Başkanı  oldu.  
Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ 8 Mayıs 2018 tarihinde vefat etti. 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü 
saat:11.00’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil Amfisinde yapılan 
törenden sonra Ataköy 5. Kısım Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınan Dr. 
Seyfettin Uludağ 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Çanakkale Kilitbahir mezarlığına defnedildi.  
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. 
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Lütfen başvuru formuna aşağıdaki belgeleri de ekleyiniz 
- İki fotoğraf 
- Bir adet nüfus cüzdanı sureti / fotokopisi 
- Özgeçmiş 
- Tıp tarihi ile ilgili yayın listesi 
  

fotoğraf 



 

 
 

 TÜRK TIP TARİHİ KURUMU İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

Türk Tıp Tarihi Kurumu 
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 
Temel Bilimler Binası Giriş Katı 
Fatih- İstanbul 
Tel: 0212 414 30 00 /22680 
E-posta:  turktiptarihikurumu@yahoo.com 
gultendinc@yahoo.com 
 
Bülteni Hazırlayanlar:  
Uzm. Dr. Burhan AKGÜN  - Prof. Dr. Gülten DİNÇ 

 KURUM AİDATLARI ÖDEME BİLGİLERİ: 
Kurumumuz varlığını sayın üyelerimizin aidatları ile sürdürmeye çalışmaktadır. Aidat borcu olan üyelerimiz Dernek Başkanı Gülten Dinç’e yukarıdaki e-posta adresleri aracılığı ile ulaşıp güncel aidat bilgilerini öğrenebilirler. Bu açıdan üyelerimizin desteğini bekliyoruz. 

TÜRK TIP TARİHİ KURUMU 
Türkiye İş Bankası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Şubesi IBAN: TR46 0006 4000 0011 2020 0883 95 Üyelik Aidatı: 50 TL (2017 ve sonrası )                          30 TL (2016 ve öncesi) 

  


