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Değerli Katılımcılar,

XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Sivas I. İzzeddin Keykâvus Darüşşifası’nın (12172017) 800. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi,
Cumhuriyet Üniversitesi ve Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun işbirliğiyle, 18-21 Ekim 2017
tarihleri arasında Sivas’ta gerçekleştirilmektedir.
Sivas, tıp tarihi açısından Selçuklu Uygarlığı’nın armağanı iki değerli tıp eseri olan
Sivas ve Divriği darüşşifaları ile büyük bir öneme sahip şehrimizdir. Sivas’ın ev sahipliğinde,
Sivas Darüşşifası’nın 800. yılı anısına gerçekleştireceğimiz kongremizin tıp tarihi alanına
bilimsel açıdan önemli katkı sağlayacağına inanıyor ve kongremizi onurlandıran tüm
katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.
Kongremizin Sivas’ta gerçekleşmesi için hiçbir katkıdan kaçınmayan; Sivas Valisi
Sayın Davut GÜL, Sivas Belediye Başkanı Sayın Sami AYDIN, Cumhuriyet Üniversitesi
Rektörü Sayın Prof. Dr. Alim YILDIZ, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ile bu bağlamda kişi ve
kurumlar arasındaki tüm koordinasyonu sağlayan Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir
PÜRLÜ ve toplantının üniversitede yapılması konusundaki tüm destekleri için Tıp Fakültesi
Dekanı Sayın Prof. Dr. İlhan ÇETİN’e en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kongre Başkanı

Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Nuran YILDIRIM

Prof. Dr. Gülten DİNÇ
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KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Nuran YILDIRIM

KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI
Davut GÜL, Sivas Valisi
Sami AYDIN, Sivas Belediye Başkanı
Prof. Dr. Alim YILDIZ, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

KONGRE YÜRÜTME KURULU
Yeliz YILDIZHAN, Sivas Vali Yardımcısı
Prof. Dr. İlhan ÇETİN, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Vekil Dekanı
Kadir PÜRLÜ, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü
Ahmet ÖZAYDIN, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Gülten DİNÇ, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

KONGRE BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ahmet ACIDUMAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Ayten ARIKAN, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nüket Örnek BÜKEN, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Fatih ARTVİNLİ, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Murat CİVANER, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İlhan ÇETİN, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Gülten DİNÇ, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Oya DAĞLAR MACAR, İst. Tic. Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Böl.
Prof. Dr. Emre DÖLEN, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ömür ELÇİOĞLU, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Şefik GÖRKEY, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Selim KADIOĞLU, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Afife MAT, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Sait NADERİ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ÜEAH
Doç. Dr. Müesser ÖZCAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Abdullah ÖZEN, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Şükran SEVİMLİ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Sevgi ŞAR, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Doç. Dr. Mine ŞEHİRALTI, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Halil TEKİNER, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. İlter UZEL, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. h.c., Ecz. Müjgan ÜÇER, Sivas
Prof. Dr. Yeşim IŞIL ÜLMAN, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İsmail YAKIT, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Halis YERLİKAYA, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Doç. Dr. Gülay YILDIRIM, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Sarper YILMAZ, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

KONGRE ONUR KURULU
Araştırmacı Uğurol BARLAS
Prof. Dr. Bayhan ÇUBUKÇU
Prof. Dr. Ferruh DİNÇER
Prof. Dr. H. Hüsrev HATEMİ
Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU
Prof. Dr. Esin KAHYA
Prof. Dr. Aykut KAZANCIGİL
Yard. Doç. Dr. Ratıp KAZANCIGİL

KONGRE SEKRETERLERİ
Uzm. Dr. Burhan AKGÜN
Prof. Dr. Gülten DİNÇ
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SİVAS DARÜŞŞİFASININ 800. YILI ANISINA
XIII. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ
PROGRAM
18 EKİM 2017, ÇARŞAMBA (I. GÜN)
09.30-11.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI, KONFERANS VE SERGİ AÇILIŞI
(Ortak Oturum, I. Salon)
Kadir PÜRLÜ
İl Kültür ve Turizm Müdürü
Prof. Dr. Gülten DİNÇ
Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Nuran YILDIRIM
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Alim YILDIZ
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Sami AYDIN
Sivas Belediye Başkanı
Davut GÜL
Sivas Valisi
Konferans: SİVAS DARÜŞŞİFASI. Dr. h. c. Ecz. Müjgân ÜÇER
Sergi Açılışı: CERRAHİNİN ANA VATANI ANADOLU. Hzl. Prof. Dr. İlter UZEL
11.00-11.30 ARA
11.30-13.10 SİVAS DARÜŞŞİFASI OTURUMU

(I. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuran YILDIRIM – Dr. h. c. Ecz. Müjgân ÜÇER
11.30-11.45

Anadolu –Türk Darüşşifalarına Bir Bakış (Sivas Darüşşifasının 800.Yılı
Nedeniyle).
Gülay Yıldırım

11.45-12.00

Sivas I. İzzeddin Keykâvus Darüşşifası'nın Vakfiyesi Yönünden İrdelenmesi.
Gönül Cantay

12.00-12.15

I. İzzettin Keykavus Şifahanesi Planı.
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Orhan Cezmi Tuncer
12.15-12.30

Selçuklu'da Bir Sosyal Hizmet Kurumu: İzzettin Keykavus Şifahanesi.
Recep Çelik

12.30-12.45

Sivas Dârü’ş-şifâsı ve Yüksek Mimar Sedat Çetintaş.
N. Yücel Mutlu

12.45-13.10

Tartışma

11.30-13.10 SERBEST BİLDİRİLER

(II. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömür ŞAYLIGİL – Yrd. Doç. Dr. Mukadder GÜN
11.30-11.45

Tıp Tarihinin Bilinmeyen Aktörleri- İnsanlar Üzerinde İlk Başarılı Kalp Nakli
ve Bir Siyahi Laboratuvar Teknisyeni: Hamilton Naki (1926-2005).
Celalettin Göçken – Nüket Örnek Büken

11.45-12.00

Henrietta Lacks’ın Ölümsüzlüğü; Tıp Tarihinin Gılgamış Destanı.
Nüket Örnek Büken - Çağrı Zeybek Ünsal

12.00-12.15

Kasık Fıtığı Cerrahi Anatomisinin Tarihsel Gelişimi.
Turgay Karataş - Mustafa Canbolat - Mehmet Karataş

12.15-12.30

Korku ve tedavi aracı şırınganın kısa tarihi.
Şükran Sevimli

12.30-12.45

Osmanlı Tıbbında Koku ile Tedavi.
Ayten Altıntaş

12.45-13.10

Tartışma

13.10-14.15 ÖĞLE YEMEĞİ
14.15-16.15 TIP TARİHİNE HİZMET EDENLER OTURUMU

(I. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Emre DÖLEN – Yrd. Doç. Dr. Aslıhan AKPINAR
14.15-14.30

Vefatının 40. Yılında Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu’nun Türk Tıp Tarihi ve
Kültürüne Katkıları.
Nuran Yıldırım

14.30-14.45

Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu’nun Eczacılık Tarihi Hocalığı ve Çalışmaları.
Ayten Altıntaş

14.45-15.00

Doktor Osman Şevki Uludağ (1889-1964).
İlter Uzel

15.00-15-15 Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver ve Tıp Tarihine Katkıları.
Gülten Dinç
15.15-15.30

Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk’un Tıp Tarihi Yöntembilgisi Üzerine
Düşünceleri.
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Ahmet Acıduman
15.30-15.45

Dr. Galip Ata Ataç’ın Yaşamından Satır Başları.
Gülay Yıldırım

15.45-16.15

Tartışma

14.15-16.15 CUMHURİYET DÖNEMİ TIP TARİHİ OTURUMU

(II. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdullah ÖZEN – Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ
14.15-14.30

Türkiye’de Tıbbi Çeviride Yeni Bir Yöntem: Tıbbi Çeviriye Katkıları ve Öteki
Yönleriyle Dr. Ali Sedat Törel.
Mukadder Gün - Ayça Törel Ergür – Bilge Onarlıoğlu

14.30-14.45

Dr. Tevfik Sağlam’ın (1882-1963) “Sıtma, Seririyat, Parazitoloji ve
Mücadelesine Bir Medhal” Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme.
Necati Aydoğan

14.45-15.00

Türkiye’nin Doğusunda Üniversite Kurulması ve Bir Öncü Prof. Dr. Bahir
Özgencil.
Savaş Volkan Genç

15.00-15-15 Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi’nden Annelere ve Muallimlere Bir Sıhhat
Rehberi.
Funda Gülay Kadıoğlu - Müfide Kuvvetli - Selim Kadıoğlu
15.15-15.30

Bayer Fabrikasında İstihsal Olunan Ecza-yı Tıbbiyye-i Kimyeviyye Adlı
Kitabın İncelenmesi.
Umut C. Karadoğan – Sevgi Şar

15.30-15.45

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Frengi Hastalığında Evlenme Muayeneleri.
Cem Hakan Başaran - Ömür Şaylıgil

15.45-16.15

Tartışma

17.00

Sergi Açılışı: Halûk PERK koleksiyonundan bir kesit: ANADOLU
TOPLUMLARINDA ŞİFA ARAYIŞI.
Hazırlayan: Halûk PERK (Yer: Kongre Müzesi)

17.30

KENT MEYDANI GEZİSİ (SİVAS DARÜŞŞİFASI, ÇİFTEMİNARELİ
MEDRESE VE BURUCİYE MEDRESESİ)

19.00

AKŞAM YEMEĞİ (SİVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN)

20.00

Makamlarla Şifa Dinletisi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet
Klasik Türk Müziği Korosu. (Yer: Atatürk Kültür Merkezi)
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19 EKİM 2017, PERŞEMBE (II. GÜN)
09.00-11.00 SİVAS HALK HEKİMLİĞİ OTURUMU

(I. Salon)

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Funda KADIOĞLU – Yrd. Doç. Dr. Gülkızılca YÜRÜR
09.00-09.15

Sivas Yöresi Halk Veteriner Hekimliğinde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan
Yetiştiriciliği.
Çağrı Çağlar Sinmez

09.15-09.30

Sivas Halk Hekimliğinde Diş Folkloru.
Derya Özdemir Doğan

09.30-09.45

Halk Hekimliğinin Özelliklerine ilişkin Sivas Örnekleri.
H. Hüseyin Polat

09.45-10.00

Geçmişten Günümüze Sivas'ta Halk Hekimliği.
Müjgân Üçer

10.00-10.15

Sivas İlbeyli Yöresinde Halk Hekimliği Uygulamaları.
Kadir Pürlü

10.15-10.30

Sivas Ziyaret Yerlerinde Halk Hekimliğine Bağlı Tedavi Usülleri.
Doğan Kaya

10.30-11.00

Tartışma

09.00-11.00 İSLAM DÖNEMİ TIP TARİHİ OTURUMU

(II. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ – Öğrt. Gör. Nilifer GÖKÇE
09.00-09.15

İslam Tıbbında Tiryak.
Rıfat Vedat Yıldırım

09.15-09.30

İbn Mâce’nin (ö. 273/887) Sünen Adlı Eserinde Yer Alan Bilgilere Göre Hz.
Peygamber Dönemi’nde Hacamat Uygulamaları.
Levent Öztürk, Büşra Yıldırım

09.30-09.45

Michael W. Dols’un İlk İslam Hastaneleri İle İlgili Görüşleri Üzerine Bazı
Değerlendirmeler.
Levent Öztürk

09.45-10.00

Semantik Analizler Işığında “Tahlil, Teşhis ve Tedavi” Kavramları.
İsmail Yakıt

10.00-10.15

Medine Gureba Hastanesi.
Sarper Yılmaz - Ekrem Sırma

10.15-10.30

Mekke Gureba Hastanesi.
Seçil Mursal - Sarper Yılmaz

10.30-11.00

Tartışma

10

XIII. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ (Sivas, 18-21 Ekim 2017)
PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

11.00-11.30 ARA
11.30-13.30 SİVAS TIP TARİHİ OTURUMU

(I. Salon)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gülay YILDIRIM - Kadir PÜRLÜ
11.30-11.45

Vefatının 75. Yılında Bir Vatanperver: Dr. Ahmet Kâzım Üçer (1916-1942) .
Müjgân Üçer

11.45-12.00

Dermatolog Dr. Hilmi Eğilmez (1915- 1973) 'in Mikoloji Alanındaki
Çalışmaları.
Ertuğrul Eğilmez- Hulusi Eğilmez

12.00-12.15

Tıp Tarihi, Eczacılık Tarihi, Sivas Halk Hekimliği Açısından Ecz. Müjgân
Üçer.
Ayten Arıkan

12.15-12.30

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Ondokuzuncu Yüzyıl Sonlarında
Sivas’ta Yaşanan Salgınlar ve Karantina Uygulamaları.
Cebrail Yılmaz

12.30-12.45

Sivas’ta 1894 yılı Kolera Salgını.
Sarper Yılmaz- Fatih Mehmet Dervişoğlu

12.45-13.00

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sivas İlinden Seçilen Hekim Milletvekilleri.
Pınar Atakan Birler

13.00-13.30

Tartışma

11.30-13.30 VETERİNER HEKİMLİK TARİHİ OTURUMU

(II. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rahşan ÖZEN – Yrd. Doç. Dr. Fatih ARTVİNLİ
11.30-11.45

Atlı Sınıflar Efrâdının Hidemât-ı Baytariyye Nokta-i Nazarından Tedrisi
Üzerine Bir İnceleme.
Mehtap Bağlıoğlu

11.45-12.00

“Baytari Mecmûa”da Yer Alan Sivas İli İle İlgili Yazıların Veteriner Hekimliği
Tarihi Açısından Değerlendirilmesi.
Erhan Yüksel - Özlem Yüksel - Berfin Melikoğlu Gölcü

12.00-12.15

Türkiye’de Veteriner Hekimliğin Kurucusu Godlevsky’e Verilen Nişan-ı
Zişan.
Seda Tan - Savaş Volkan Genç

12.15-12.30

“Cerîde-i Baytarîyye ve Zirâiyye” Adlı Dergide Yer Alan Veteriner Hekimlikte
Röntgen Kullanımına Dair Örneklerin Değerlendirilmesi.
Özlem Yüksel –Abdullah Özen

12.30-12.45

Anonim Nitelikli Türkçe Bir Baytarnamenin Değerlendirilmesi.
Abdullah Özen – Ünal Taşkın
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12.45-13.00

Mülki Baytar Tatbikat Mektebi İç Hizmet Yönetmeliği Üzerine Bir
Değerlendirme.
Savaş Volkan Genç- Seda Tan

13.00-13.30

Tartışma

13.30-15.00 ÖĞLE YEMEĞİ
15.00-16.40 PSİKİYATRİ TARİHİ OTURUMU

(I. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet ACIDUMAN – Yrd. Doç. Dr. Şükran SEVİMLİ
15.00-15.15

Belirleyici Unsurlarla Etkileşim ve Öncülerin Etkisi Üzerine İnceleme:
Türk Psikiyatri Tarihinde Deskriptif ve Dinamik Yaklaşımların Varoluş
Süreci.
Gamze Nesipoğlu - Tuğba Gençer

15.15-15.30

Osmanlı Devleti’nde Deliliğin Tıbbileştirilmesi ve 1876 Bimarhaneler
Nizamnamesi.
Fatih Artvinli

15.30-15.45

Fahrettin Kerim Gökay ve Freud.
Osman Bahadır

15.45-16.00

Psikiyatri Tarihimizin Öncülerinden: Prof. Dr. Rasim Adasal (1902-1982).
Engin Turan

16.00-16.15

Acının sanata yansıması. Frida Kahlo.
Serap Yılmaz

16.15-16.40

Tartışma

15.00-16.40 TIP TARİHİNDE YAYIN FAALİYETLERİ OTURUMU

(II. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlter UZEL – Yrd. Doç. Dr. Oya ÖGENLER
15.00-15.15

Lûgat-ı Tıbbiye’nin Temel Bilim Terimleri Açısından İncelenmesi.
Emre Dölen

15.15-15.30

Yeni Mersin Gazetesi’nin Sağlık Açısından İrdelenmesi: 1929-1938.
Oya Ögenler - Selda Okuyaz

15.30-15.45

Vakayi-i Tıbbiye Dergisinin 1897’de Basılan Üç Sayısının (12-13 ve 24)
Değerlendirilmesi.
Sefa Dereköy – Özkan Keskin

15.45-16.00

Hanımlara Mahsus Gazete (1895-1906) ve Sağlık Konuları.
Nurdan Kırımlıoğlu

16.00-16.15

Âfiyet Gazetesi (1913-1915) ve Tıbbi Makaleler Dizini.
Cem Hakan Başaran

16.15-16.40

Tartışma
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16.40-17.00 ARA
17.00-18.45 ANTİK DÖNEM VE HALK HEKİMLİĞİ OTURUMU

(I. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gönül CANTAY – Yrd. Doç. Dr. Nilüfer DEMİRSOY
17.00-17.15

Hippokrates ve Perinthos (Marmara Ereğlisi).
Mustafa Hamdi Sayar

17.15-17.30

Hippokrates’in Perinthos’taki Teşhis ve Tedavi Faaliyetlerinin Günümüz Tıbbı
Açısından Değerlendirilmesi.
İlter Uzel

17.30-17.45

Eski Çağ’da Kafatası Kültü.
Burcu Özdemir

17.45-18.00

Ana Buyere’nin Kırk Hurisi – Dersim’de Doğum, Ölüm ve Ölümsüzlük.
Gülkızılca Yürür

18.00-18.15

Sedat Veyis Örnek ve Halk Hekimliği.
Alparslan Santur

18.15-18.45

Tartışma

17.00-18.45 SERBEST BİLDİRİLER

(II. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK - Doç. Dr. Halil TEKİNER
17.00-17.15

Ruscuklu Hakkı’nın “Kız Çocuklarının Terbiye-i Bedeniyeleri ve Hıfz-ı
Sıhhat” Makalesi.
Funda Gülay Kadıoğlu- Müfide Kuvvetli - Sibel Öner Yalçın
Selim Kadıoğlu

17.15-17.30

Eski Uygurca Fal Kitabı “Irk Bitig” ve Türk Tıp Tarihi Açısından Önemi.
H. Volkan Acar - Nüket Örnek Büken

17.30-17.45

Sultan I. İzzeddin Keykâvus ve Ona Takdim Edilen Yazma Eser: Enîsu’lKulûb.
Salih Şahin

17.45-18.00

1919 Yılında Batı Anadolu’da Yaşanan İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık
Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezalar Bağlamında Hekimin Sorumluluğu.
Mesut Güvenbaş

18.00-18.15

Azerbaycan’da Tıp Tarihi ile İlgili Yazma Eserler ve Azerbaycan Tıp
Tarihçileri.
Şelale Ana Hümmetli

18.15-18.45

Tartışma

AKŞAM YEMEĞİ (SİVAS VALİLİĞİ TARAFINDAN)
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20 EKİM 2017, CUMA (III. GÜN)
09.00-11.20 OSMANLI DÖNEMİ TIP TARİHİ OTURUMU

(I. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sevgi ŞAR – Prof. Dr. İsmail YAKIT
09.00-09.15

Sultan II. Abdülhamid’in Kolera Tedavileri Hakkındaki Bir İradesi.
Elif Gültekin

09.15-09.30

Kırmızı Hilal’in Doğuşu.
Eray Serdar Yurdakul- Nuray Güneş - Fatih Namal

09.30-09.45

Leman Birol ve “Kızılay Hemşireleri 50. Yıl İnsanlık Hizmetinde” Kitabı.
Sibel Öner Yalçın – Selim Kadıoğlu

09.45-10.00

Türkiye'nin İlk Röntgen Makinesi.
Nilifer Gökçe

10.00-10.15

1933 Sıhhat Almanağında “Ölülerin Diriltilme Usulleri”.
Nilüfer Demirsoy

10.15-10.30

Deniz Müzesi El Yazmaları Koleksiyonu’nda Bulunan Fransa Devleti’ne Ait
Umur-ı Sıhhiyye-yi Bahriye Nizamlarını İçeren Tercüme Eserin İncelenmesi.
Eda Gülşen Gömleksiz

10.30-10.45

Türk Tıbbında Bir Değişimin Öncüsü: Prof. Dr. Rıdvan Ege.
Mukadder Gün

10.45-11.20

Tartışma

09.00-11.20 OSMANLI DÖNEMİ TIP TARİHİ OTURUMU

(II. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şefik GÖRKEY – Yrd. Doç. Dr. Ayten ARIKAN
09.00-09.15

Filles de la Charité Mensubu Rahibelerin 19. Yüzyıl’da Galata’da Verdikleri
Sağlık Hizmetleri.
Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu

09.15-09.30

Anatomi Eğitimi Tarihimizde Önemli Yeri Olan Hocalar ve İsmail Hakkı
Bey’in Bedenini Kadavra Olarak Bağışlaması.
Murat D. Çekin- Halûk Perk

09.30-09.45

Modernleşme Sürecinde Bir Osmanlı Kuruluşu: Bakteriyolojihane-i Şahane.
Merve Mergen – Aslıhan Akpınar

09.45-10.00

Kod Adı Küçük Doktor: Fahri Can.
Nermin Ersoy

10.00-10.15

Tenzu Kursları ve Saray Pastilleri: 19. Yüzyıl Batı Yaşayışında Osmanlı Koku
Kültürünün İzleri.
Aybala Yentürk – Nejat Yentürk

10.15-10.30

Sinoplu Mümin b. Mukbil ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme: Miftāhu’n-Nūr ve
Hazainu’s-Surūr ile Zahīre-i Murādiyye telif mi yoksa çeviri midir?
Ahmet Acıduman - Şehriyar Şems
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10.30-10.45

Kırım Savaşı’nda Fransızların Sağlık Teşkilatı ve İstanbul’da Kurulan Fransız
Hastaneleri.
Oya Dağlar Macar

10.45-11.20

Tartışma

11.20-11.45 ARA
11.45-13.30 POSTER TARTIŞMASI OTURUMU

(Ortak Oturum, I. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN – Yrd. Doç. Dr. Rıfat Vedat
YILDIRIM
11.45 Gümüşün Tıbbi Alanda Geçmişte ve Günümüzde Kullanımı.
Yağmur Kılıçdağı - Gülbin Özçelikay
11.50 Dr. Refik Saydam’ın Hizmetlerinden Biri; Leyli Tıp Talebe Yurdu.
Ayten Arıkan – Nilifer Gökçe
11.55 Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Kayıtlı Eczacılık İle İlgili Belgeler Üzerine
İstatistiksel Bir Değerlendirme (1915-1990).
Halil Tekiner – Yunus Okur
12.00 İbn-i Sina'nın Mide Koruyucu Tedavisi.
Hasan Basri Ulusoy
12.05 İbn-i Sina'nın El-Kanun Fi't-Tıbb'ındaki Acı Çiğdem Bitkisi ile İlgili Görüşlerinin
Farmakolojik Açıdan Değerlendirilmesi.
Hasan Basri Ulusoy
12.10 Meşrutiyet Dönemi ve Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Hastalıklardan Korunma Üzerine
Yapılan Çalışmalar (1908-1930).
Hayrünisa Alp
12.15 Tıp Eğitiminde Öncü Kuruluşlar: Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı’nın Tarihsel
Gelişimi.
Mukadder Gün
12.20 Osmanlı Döneminden Bir Reçete: Habb-ı Şerbet-i Sultani.
Nilay Tarhan - Miray Arslan - Sevgi Şar
12.25 “Kestampolis Kaplıcaları-Kestampolis’in Nitelikli Sularının Tedavileri ve Şifaları
Üzerine Bilgiler ve Bu Termal Sularının Kimyasal Tahlili” 1894 Tarihli Belge.
Nilüfer Demirsoy - Cem Hakan Başaran - Sema Sandalcı
12.30 Atatürk Türkiyesi’nde Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekâletinin Yayın Faaliyetleri.
Rıfat Vedat Yıldırım
12.35 KKTC’de Folklorik Veteriner Hekimliği ve Hayvan Yetiştiriciliği Üzerine İki Örnek.
Savaş Volkan Genç
12.40 Veteriner Hekimliği Tarihi Yönünden Hayvan Mumyalanması.
Seda Çavuş Alan - Abdullah Özen
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12.45 Anadolu Selçukluları Dönemi’nin Sağlık ve Eczacılık Açısından Önemi.
Sevgi Şar - Miray Arslan - Nilay Tarhan
12.50 Müzik Terapisi ve Ruh Sağlığında Kullanımı.
Şükran Ertekin Pınar
12.55 Antik Çağda Kehanet ve Falların Tıp Tarihi Açısından Değerlendirilmesi.
Tuğba Gençer – Gamze Nesipoğlu
13.00 Geçmişten Günümüze Şanlıurfa Evlerindeki “Kuş Takaları”
Tuncay Vural - Rahşan Özen
13.05 Yönelme ya da Kaçınma Konusu Olarak Popüler Tıp Tarihi.
Utku Keskin - Gülay Yıldırım - Selim Kadıoğlu
13.10 Dr. Serviçen Kimdi? Nasıl Bir Dönemde Yaşamıştı? Hangi Görevleri Üstlenmişti?
Yeşim Işıl Ülman - Rıfat Vedat Yıldırım
13.15 Tıp Fakültesi Ders Programlarında Tıp Tarihi Eğitimi İçeriğinin Değerlendirilmesi
Murat Aksu
13.20 Adamaotu’nun (Mandragora Sp.) Tarihteki Kullanımına Dair Arkeolojik Kanıtlar:
Tatarlı Höyük (Ceyhan/Adana).
Salih Kavak - Halil Çakan - K. Serdar Girginer - İlter Uzel - Atabay Düzenli
13.25 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Tarihi Çalışmalarına Bir Örnek: Türk Tıp Tarihine
Yön Veren Hekimler Sergisi.
Bekir Oğuz Meral - Gümran İlay Doğaner – Simge Kilis - Sözdar Akdoğan Erbil Çelik - Beyza Budak - Furkan Gözübüyük – Aysu Bayak
13.30-14.30 ÖĞLE YEMEĞİ
14.30-16.30 CUMHURİYET DÖNEMİ TIP TARİHİ OTURUMU

(I. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülten DİNÇ – Prof. Dr. Oya DAĞLAR MACAR
14.30-14.45

Dr. Mahmud Atâ [Bayata] (1881-1967) ve Mesane İltihabından Korunma
Tedbirleri Hakkındaki Risalesi (1912).
Halil Tekiner – Ahmet Ulu

14.45-15.00

Leyli Tıp Talebe Yurdu Tarihine Bir Bakış.
Burhan Akgün

15.00-15.15

Birinci Milli Tıp Kongresinin Dönemin Basınına Yansımaları.
Gülay Yıldırım - Kasım Mehmet Teke - Sibel Öner Yalçın

15.15-15.30

Erken Cumhuriyet Dönemi Ulusallaşma Çabaları ve Sağlık Alanına
Yansımaları.
Hülya Öztürk

15.30-15.45

Erken Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Müfredatlarında Hıfzıssıhha Dersleri
(1922-1936).
Hayrünisa Alp
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15.45-16.00

İkinci Dünya Savaşı Döneminde Askeri Sağlık Hizmetleriyle İlgili Yapılan
Hazırlıklar.
Gülhan Seyhun

16.00-16.30

Tartışma

14.30-16.30 SERBEST BİLDİRİLER

(II. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nermin ERSOY – Yrd. Doç. Dr. Murat AKSU
14.30-14.45

Türkiye’deki Nöropatolojinin Öncülerinden Prof. Dr. Behsan Önol.
Hatice Reyhan Eğilmez- Çiğdem Şahin – Zekiye Handan Aker Ö. Fahrettin Göze

14.45-15.00

Silesia Raporu Işığında Bir Rol Model Olarak Rudolph Virchow’un Nitelikleri
Üzerine Notlar.
Onur Naci Karahancı - Önder İlgili

15.00-15.15

Türkiye’de Sağlık Hizmeti Sunumunda Bilişimin Tarihçesi.
Mehmet Karataş, Engin Burak Selçuk, Turgay Karataş

15.15-15.30

Sitolojinin Rutin Hale Getirilmesine Adanmış Bir Ömür ve Bir İnsan Prof. Dr.
Osman Nuri Aker.
Zekiye Handan Aker – Hatice Reyhan Eğilmez
Ersin Tuncer - Rukiye Şahin

15.30-15.45

Türkiye Cumhuriyeti’nde Pratisyen Hekimliğin Gelişiminde Bir Dernek.
Onur Çeçen

15.45-16.00

Sivas Folklorunda Geleneksel El Sanatları Örnekleri: Bıçakçılık ve
Dokumacılık.
Çağrı Çağlar Sinmez

16.00-16.30

Tartışma

16.30-17.00 ARA
17.00-18.00 KAPANIŞ OTURUMU

(Ortak Oturum, I. Salon)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aykut KAZANCIGİL – Prof. Dr. Ekmeleddin
İHSANOĞLU
20.00 GALA YEMEĞİ

(100 TL.)

21 EKİM 2017, CUMARTESİ (IV. GÜN)
08.00-18.30

DİVRİĞİ DARÜŞŞİFASI, BALIKLI KAPLICA ve KANGAL KÖPEĞİ
YETİŞTİRME ÇİFTLİĞİ GEZİSİ
(70.00 TL.)
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SÖZLÜ BİLDİRİLER

18

XIII. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ (Sivas, 18-21 Ekim 2017)
PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

S-01

ANONİM NİTELİKLİ TÜRKÇE BİR BAYTARNAMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdullah ÖZEN*, Ünal TAŞKIN**
Bu çalışmada, bazı nüshaları 19’uncu yüzyılda istinsah edilmiş olan Türkçe bir
baytarnamenin tanıtılması amaçlanmaktadır.
Çalışmaya konu olan bu baytarnamenin, Türkiye kütüphanelerinde, altı nüshası vardır.
Kopyaların yer aldığı kütüphane kayıtlarında, müellifin Aristo olduğu belirtilmiş olsa da,
eserlerin içerisinde bu yönde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır; dolayısıyla baytarnamenin
anonim nitelikli olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde müstensih ve/veya mütercimin kim
olduğuna dair herhangi bir kayıt da yoktur. Kütüphane kayıtlarında, farklı nüshalar için
“Baytarname”, “Risale-i Baytariyye”, “Haza Kitab-ı Baytarname” isimleri kullanılmıştır.
Eser, diğer Türkçe baytarnamelerdekine benzer bir kompozisyonda hazırlanmıştır.
Başlangıçta ata ilişkin ayet, hadis ve hikâyeler aktarılmış, daha sonra atın morfolojik
özellikleri ve iyi atta aranan nitelikler anlatılmıştır. Atlarda bakım ve korunma, yaş tayini, at
hastalıkları ve bu hastalıkların tedavileri diğer ana başlıklardır. Hastalıklar ve tedavileri
bölümünde ele alınan konular başlıca şunlardır: Sakağı, su sakağısı, burunda bevasir, temregü,
atın gözüne duman, kan veya ak gelmesi, gözüne cisim dokunması, gözünde kis olması, diş
ağrıması, hünnak, boğazda şişlik ve hırlanma, doluca, göğüste şale, seratan, boğaza sülük
yapışması, öksürük, sancı, sıraca, tıknefes, soluğan, idrar tutulması, kan işemek, ayağa su
veya kemik inmesi, ayakta bağa çıkması, dizine yağ inmesi, ayakta karakuş çıkması, bıcılgan,
şikak, testislerin şişmesi, uyuz, omuzların yağr olması, cidago, sigil, kızılkurt, yıta, abraş,
kabızlık, iştahsızlık, tüy bitmemesi, soğuk alma, kuduz, ishal, huysuzluk, zayıflık.
Genel bir değerlendirmeyle incelenen baytarnamenin, evvelce üzerinde çalışılmış diğer
Türkçe baytarnamelerle büyük oranda benzerlik taşıdığı ve Arapçadan Türkçeye çevrilmiş
baytarnamelerin kollarından türediği sonucuna varılabilir.

* Prof. Dr., Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Elazığ, abdullahozen@hotmail.com
**Doç. Dr., Adıyaman Üniv., Fen-Edebiyat Fak, Tarih Bl.
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S-02
PROF. DR. FERİDUN NAFİZ UZLUK’UN TIP TARİHİ YÖNTEMBİLGİSİ
ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ
Ahmet ACIDUMAN*
Türk tıp tarihi araştırmalarının önemli isimleri arasında bulunan ve Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Tıp Tarihi Enstitüsü’nün kurucusu olan Prof. Dr. Nafiz Uzluk öğrenciliği
döneminden başlayarak tıp, tıp tarihi, Türk dili, Mevlevilik gibi çeşitli konularda hayatı
boyunca çok sayıda eser vermiştir. Prof. Dr. Uzluk’un yukarıda adı geçen konularda yazdığı
makaleleri ve gazete yazıları yayım için toplandıktan, düzenlenme ve dizgileri yapıldıktan
sonra, bunların kontrol için okunmaları sırasında, Uzluk’un bazı makalelerinde tıp tarihi
yöntembilgisi ile ilgili oldukça önemli bilgiler verdiği ve okuyucusuyla paylaşımlarda
bulunduğu görülmüştür. Bu bildiri ile Uzluk’un günümüzde tıp tarihi araştırması yapacak ve
yazacak

olanlara

da

oldukça

yol gösterici

olabileceği düşünülen

yöntembilgisel

düşüncelerinin ve saptamalarının sunulması amaçlanmaktadır.

*Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı,
aciduman@medicine.ankara.edu.tr
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S-03
SİNOPLU MÜMİN B. MUKBİL VE ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME:
MİFTĀḤU’N-NŪR VE ḪAZAʾİNU’S-SURŪR İLE Ẕ AḪĪRE-İ MURĀDİYYE TELİF Mİ
YOKSA ÇEVİRİ MİDİR?
Ahmet ACIDUMAN*, Şehriyar ŞEMS**

Türk tıp tarihi literatürü gözden geçirildiğinde önemli yazarların Sinoplu Mümin b. Mukbil ile
eserleri Miftāḥ u’n-Nūr ve Ḫazaʾinu’s-Surūr ile Ẕ aḫ īre-i Murādiyye üzerine verilmiş çeşitli
bilgiler bulunduğu, bununla birlikte sunulan bu bilgiler arasında uyumsuzluklar olduğu
görülmektedir. Bu açıklamalarda saptanan ilk sorun Miftāḥ u’n-Nūr ve Ḫazaʾinu’s-Surūr’un
kimin adına yazıldığı, bir başka deyişle kime ithaf edildiğidir. İkinci sorun Ẕ aḫ īre-i
Murādiyye’nin İsmaʾīl Cürcānī’nin Ẕ aḥ īre-i Ḫ’ārezmşāhī adlı ünlü eserinin bir çevirisi olup
olmadığıdır. Ẕ aḥ īre-i Ḫ’ārezmşāhī’nin Arapça mı yoksa Farsça mı olduğu hakkındaki
tartışma ise literatürde karşılaşılan üçüncü sorunu oluşturmaktadır. Öte yandan daha önce
yapılmış iki çalışma sonrasında Ẕ aḫ īre-i Murādiyye’de ve Ẕ aḥ īre-i Ḫ’ārezmşāhī’de
hidrosefali üzerine olan metinlerin çok benzer olduğunun fark edilmesi, yine Ẕ aḫ īre-i
Murādiyye’de yer alan meme hastalıkları üzerine bir çalışma yapılırken, adı geçen bölümlerin

Ẕ aḥ īre-i Ḫ’ārezmşāhī’nin hem 16. yüzyıl Türkçe çevirisinde yer alan bölümlerle, hem de
Farsça aslındaki bölümlerle karşılaştırılması sonrası metinlerin çok benzer olduğunun
görülmesi üzerine bu çalışma planlanmıştır. Miftāḥ u’n-Nūr ve Ḫazaʾinu’s-Surūr ile Ẕ aḫ īre-i
Murādiyye adlı eserlerle ilgili olarak Türk tıp tarihi literatüründe yer alan karışıklıkların
giderilmesi, Miftāḥ u’n-Nūr ve Ḫazaʾinu’s-Surūr ile Ẕ aḫ īre-i Murādiyye’nin aralarında
benzerlik olup olmadığı ve Miftāḥ u’n-Nūr ve Ḫazaʾinu’s-Surūr ile Ẕ aḫ īre-i Murādiyye’nin
telif mi yoksa tercüme mi oldukları sorularının yanıtlanması bu çalışmanın amacını
oluşturmaktadır. Bu amaçla hem Miftāḥ u’n-Nūr ve Ḫazaʾinu’s-Surūr ile Ẕ aḫ īre-i
Murādiyye’nin, hem de Ẕ aḫ īre-i Murādiyye ile Ẕ aḥ īre-i Ḫ’ārezmşāhī’nin karşılaştırılmaları
hedeflenmiş ve bu karşılaştırma hem eserlerdeki bazı bölümlerin çevirileri bağlamında, hem
de konu başlıkları bağlamında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sunulmuş ve
tartışılmıştır.
* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı,
aciduman@medicine.ankara.edu.tr
** Dt., Ankara

21

XIII. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ (Sivas, 18-21 Ekim 2017)
PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

S-04
SEDAT VEYİS ÖRNEK VE HALK HEKİMLİĞİ

Alparslan SANTUR*

Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek: 1974-1978 yılları arasında öğrencisi olduğum değerli bilim
insanı ve yazar. 1927 yılında Sivas/Zara’da doğmuştur. Etnoloji ve Halkbilim araştırmalarının
bilimsel temellere oturmasında önemli katkıları olmuş ve kitapları Türk Halkbiliminin temel
kaynakları arasında sayılmıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim
üyesi iken 15 Kasım 1980 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.
Sedat Veyis Örnek’in halk inanışları ile ilgili kavram ve görüşleri, geçiş dönemi
uygulamalarının yanı sıra, aynı zamanda özellikle dinsel/büyüsel halk hekimliği pratiklerinin
kök nedenleri ve yorumlanmalarına ışık tutmuştur.
“Etnoloji Sözlüğü” ve “100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane” adlı yayınlarında
ABD, atalar ibadeti, büyü, muska, nazar, nefes, tükürük gibi halk hekimliğini de ilgilendiren
genel kavramlar üzerinde duran Örnek, önemli bir başvuru kitabı olan “Türk Halkbilimi” adlı
yayınında ise halkbilim çalışmalarının nasıl yapılması konusunda önerilerde bulunmuş ve
Anadolu’da geçiş dönemlerini aktarmıştır.
Ayrıca Sayın Örnek’in, yine bir başvuru kitabı özelliği taşıyan “Sivas ve Çevresinde Hayatın
Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki” adlı uzun
başlıklı yayını, memleketinde gerçekleştirdiği bir araştırmanın sonucu olması bakımından da
ayrı bir önem taşımaktadır. Söz konusu yayının asıl önemi ise, geçiş dönemleri içinde yer alan
halk hekimliği uygulamaları yanı sıra, bazı hastalıkların geleneksel tedavileriyle ilgili
pratiklerin geleneksel (ilkel) düşünce, (batıl) inanış ve büyü kavramları ile ilişkilendirilerek,
açıklanmaya çalışılmasıdır.
Sonuç olarak Sayın Örnek’in konuyla ilgili görüşleri, halk hekimliği çalışmalarında yol
gösterici olması bakımından büyük önem taşımaktadır:
“…Büyük bir çoğunluğu ile halkımız batıl inançların ve büyüsel işlemlerin etkisi
altındadır...”
“…Din ile büyü, bütün zıtlıklarına rağmen maddi çıkarlar, ya da aradaki zıtlığı fark etmeden
yan yana çalışabilmektedir…”
“…Ocaklar, yatırlar, tekkeler birer sinir ve ruh hastalıkları kliniği gibi iş görmekte,
sanıldığından da çok rağbet bulmaktadır…”
“…Halkı köstekleyen ya da destekleyen adet ve inanmaların, zihniyetin kök nedenlerini
bilmeden alınacak her tedbir kısa süreli, kısır ve yanlış olacaktır…”

*Etnolog, alparslansantur@hotmail.com
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S-05
TENZU KURSLARI VE SARAY PASTİLLERİ: 19. YÜZYIL BATI YAŞAYIŞINDA
OSMANLI KOKU KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ

Aybala YENTÜRK*, Dr. Nejat YENTÜRK**

19. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa’da, özellikle Fransa’da “Pastilles du Sérail / The
Pastilles of the Seraglio” (Saray Pastilleri) adı verilen ve Osmanlı yaşayışından öğrenilmiş
kokulu bir ürün oldukça revaç kazanmıştı. Buhurdan içerisinde yakılarak mekânları
kokulandırma amaçlı kullanılan bu pastiller kısa süre içerisinde yaygınlaşarak moda yaratmış,
hatta uzun yıllar Avrupa’da taklitleri üretilmişti.
Devrin İstanbul’unu ziyaret eden hemen her seyyahın kaleme aldıkları anlatılarında
değinmeden geçemedikleri saray pastilleri kurs şeklinde, sarayın tüketimi için üretilen ve halk
arasındaki kullanımı sınırlı olan oldukça pahalı bir buhur terkibinden başka bir şey değildi.
Batı kültüründe mekânları kokulandırmak için farklı formüllerde kokulu pastillerin
yakılmasının geçmişi 17. yüzyıla kadar uzansa da, “Saray Pastilleri” adı verilen yeni bir
ürünün gözlendiği en erken tarih 19. yüzyıl başlarıdır. 19. yüzyıl boyunca popülerliğini
koruyan ve Avrupa’nın gözünde neredeyse Osmanlı kimliği ile özdeşleşen bu ürün özellikle
Fransız literatürüne, hatta argosuna dahi girmişti.
19. yüzyılda saray pastilleri gibi Avrupalıların dikkatini çeken bir başka ürün de “tenzu
kursları”ydı. Batılı kaynaklarda bu dönemin tenzularının tababette kullanılmayan, ama koku
yayması için vücutta taşınan bir ürün haline geldiği ve çeşitli tenzu terkipleri kullanarak
İstanbul’da kese, kolye, bilezik gibi kokulu aksesuar ve takıların yapıldığı anlaşılmaktadır. 19.
yüzyıla gelindiğinde Osmanlı tababetinde değerini kaybetmiş olan tenzu kursları, bu kez
yabancı seyyahlar için üretilen ve parfümeri başlığı altında değerlendirilen ürünler halini
almıştır.
Saray pastillerinin ve tenzuların Avrupa’daki tanınırlığının artmasında ve pastillerden çeşitli
aksesuarların yapımına kadar kullanılmasında Osmanlı Devleti’nin evrensel sergilere
katılmasının etkisi olduğu kadar, yüzyıl ortasından itibaren gelişme gösteren uluslararası
ticaretin payı da bulunmaktadır. Bildiri, bugüne kadar daha çok tıp tarihi çerçevesinde ele
alınmış olan kurs ve tenzuların koku tarihimizdeki yerini ve 19. yüzyıl Batı yaşayışındaki
etkilerini değerlendirmektedir.

* Araştırmacı – Yazar, Koleksiyoncu, aybala67@hotmail.com
** Araştırmacı – Yazar, Koleksiyoncu
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S-06
PROF.DR. BEDİ N. ŞEHSUVAROĞLU’NUN ECZACILIK TARİHİ HOCALIĞI VE
ÇALIŞMALARI

Ayten ALTINTAŞ*

Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu’nu 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde
öğrenci iken tanıdım. Eczacılık Tarihi hocamızdı. Şehsuvaroğlu 1950 yılında Süheyl Ünver’in
yanında Tıp Tarihi uzmanlığına başlamış, 1953’de uzman, 1955 yılında doçent olmuştu. O yıl
Eczacılık

Okulunun

Eczacılık

Tarihi

ve

Deontolojisi

derslerini

vermek

üzere

görevlendirilmişti. Kendisi 1977 yılında ölene kadar bu göreve devam etti. Eczacılık Fakültesi
öğretim üyeleri ve öğrencilerinin çok sevdiği, saydığı bir hoca idi. 1964 yılından itibaren Özel
Yüksek Eczacılık Okulu’nda da Eczacılık Tarihi derslerini vermiştir.
Bedi N. Şehsuvaroğlu Eczacılık Tarihi ile ilgili çalışmalarına Eczacılık Okulu’nda
görevlendikten sonra ağırlık vermişti. 1961 yılında Fakülte haline gelen okulun yayını olan
Eczacılık Bülteni’nde muntazam makaleler yazdı. Ayrıca diğer eczacılık dergilerinde,
ansiklopedilerde, mecmualarda Eczacılık Tarihi konusunda pek çok makalesi yayınlanmıştır.
1970 yılında İstanbul Eczacılık Fakültesi Yayınlarından “Eczacılık Tarihi Dersleri” kitabını
bastırdı. Eczacılığın tüm tarihini içine alan bu 423 sayfalık eserin 15 yıllık bir emeğin neticesi
olduğunu bildirmiştir. Bu kitabın girişinde kendini yazmaya teşvik eden öğrenci ve
asistanlarına teşekkür eder. Bunların arasında Ecz. Müjgân Üçer de vardır.
Şehsuvaroğlu Eczacılık Tarihine 22 sene gibi uzun bir süre emek vermiş ve hizmet etmişti.
Ben 1975 yılında Şehsuvaroğlu’nun yanında çalışmaya başladıktan sonra Aralık 1975 de
Eczacılık Fakültesi uzman kadrosuna geçmiştim. Kendisinin 1977 yılındaki ani ölümü
hepimizi çok üzdü. Bu bildiride Şehsuvaroğlu’nu anarken Eczacılık Tarihine hizmeti ele
alınacaktır.

*Prof. Dr., İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı,
aytenaltintas@medipol.edu.tr
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S-07
OSMANLI TIBBINDA KOKU İLE TEDAVİ
Ayten ALTINTAŞ*
Kokularla tedavi bugünkü tıpta Aromaterapi olarak yer almaya başladı. Aromaterapi
Avrupa’da 1925 yılından beri yapılagelen bir tedavi şekli iken bugün tamamen bilimsel
araştırma ve eğitimlerle tıpta yerini alıyor. Osmanlı tıbbında koku ile tedavi çok önemlidir ve
uygulamalarda yer alır fakat bu bilgiler bugünkü Aromaterapi bilimine henüz yansımamıştır.
Osmanlı hekimleri sağlığın korunması ve tekrar kazandırılmasında kokulardan yardım alırlar.
Bedenin sağlığına önem veren kimselerin yapması gereken şeylerden birisi güzel kokulardan
faydalanıp onlardan nasiplenmektir. Hekimler kokuların hayatın kıvamı olan ruhun ve
içgüdüsel sıcaklığın güçlendirilmesinde garip etkileri olduğunu kabul ederler. Osmanlı tıbbına
göre bazı kokuların ilaç etkisi olup kötü kokuların sağlığı bozucu etkisi, güzel kokuların ise
sağlığı düzeltici etkisi bilinmektedir.
Osmanlı tıbbında çocuk yetiştirilmesinde, gençlerde özellikle yaşlılarda kullanılacak kokular
ayrılmıştır. Sıcak ve soğuk havalarda koklanacak kokular, yazın nefesin sağlıklı olabilmesi
için kullanılacak kokular, hamamdan çıkınca kullanılacak kokular, zayıf tabiatlı ve hastalıktan
yeni kalkmışlarda kullanılacak kokular, salgın hastalıklarda kullanılacak kokular ayrı ayrı
bildirilmektedir. İnsanların mizacına uygun olan kokular ve kokuların mizaçları, nitelikleri
bildirilmekte olup, kadim tıbbın kurallarına göre işler.
Osmanlı Tıbbında sağlıklı yaşam ve tedavide kullanılan güzel kokulardan misk, amber, öd,
sandal, ladin, kâfur gibi ağaç kokuları, gül, nilüfer, menekşe, safran, sümbül gibi çiçekler ve
elma, armut, turunç ve narenciye kokuları gibi meyve kokuları özellikle çok kullanılmıştır.
Bu bildiride Osmanlı tıp kitapları koku ile tedavi tanıtılmaya çalışılacaktır.

*Prof. Dr., İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı,
aytenaltintas@medipol.edu.tr
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S-08
TIP TARİHİ, ECZACILIK TARİHİ, SİVAS HALK HEKİMLİĞİ AÇISINDAN
ECZ. MÜJGÂN ÜÇER

Ayten ARIKAN*

Ecz. Müjgân Üçer Sivas Halk hekimliği, Eczacılık Tarihi, Tıp Tarihi deyince akla gelen ilk
isimdir. 1940 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Müjgân Üçer 1963 yılında İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. Eczacılık mesleğini yaparken halk
tıbbına da ilgi duymuş bu konuda araştırmalar yapmıştır. Ayrıca eczacılık tarihi ve
beraberinde tıp tarihi konularına da ilgi duyarak hem bu konuda zaman zaman eğitim vermiş
hem de araştırmalar yaparak eserler vermiştir. Tüm bu çalışmaları giderek daha geniş bir
yelpazede devam etmiş ve ona sayısız ödüller ve başarılar getirmiştir.
Sivas Darüşşifasının 800. yılı anması ile Tıp Tarihi Kongresi’nin birlikte yapıldığı bu törende
Sivas sevdalısı araştırmacımız Ecz. Müjgân Üçer’in Tıp Tarihi, Eczacılık Tarihi ve Sivas
Halk Hekimliği açısından yaptığı çalışmalar ve katkıları hakkında bilgi verilmeye
çalışılacaktır.

*Yrd. Doç. Dr., İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD,
netyam@gmail.com
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S-09
ESKİ ÇAĞ’DA KAFATASI KÜLTÜ
Burcu ÖZDEMİR*
Ölümün kaçınılmaz olduğu evrende Eski Çağ insanlarının ölülerine verdikleri değer
şüphesizdir. Bu değeri onları belli bir derinlikte, belli bir pozisyonda ve yanına kıymetli
mezar

hediyeleri

yerleştirerek

gömdüklerinden

anlayabilmekteyiz.

Lakin

özellikle

Mezopotamya’da, (Ortadoğu'da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölge. Mezopotamya
günümüzde Irak, kuzeydoğu Suriye, Güneydoğu Anadolu ve güneybatı İran topraklarını içine
alır) Neolitik dönemde yani henüz çanak çömlek yapmayı bilmeyenlerin döneminde ölülerini
gömmeden evvel kafataslarını ayrıca muhafaza ettiklerini ve sıvayarak korumaya aldıkları
bilinmektedir.
Eski Çağ insanlarının ölülerini belli bir törenle gömdükleri bilinmektedir. Mezopotamya,
Levant (Akdeniz'in doğu sahillerinde bulunan geniş bir araziyi tanımlamak için kullanılan,
sınırları kesin olmayan, coğrafî, tarihî ve kültürel bir ad) bölgesi ve Anadolu’da,
toplulukların inançları doğrultusunda kafataslarını nasıl muhafaza ettiklerini ve gömü
özelliklerini saptayarak, bu ritüelik inanca hangi dönemde rastlanıldığını, coğrafi sınırlarını ve
bölgeler arası etkileşim olup olmadığını saptamak, bu külte herhangi bir yaş grubu sınırlaması
gelip gelmediği ya da bir cinsiyet ayrımı olup olmadığı ile ile yorumlara yer vermenin yanı
sıra, ölü kültü hakkında da bazı görüşler ve yorumlar bildirmek bu bildirinin amacını
oluşturur.
Bölgeler arası etkileşimin yoğun olarak görüldüğü Mezopotamya bölgesindeki kafatası
kültünün Anadolu içlerine kadar yayıldığını arkeolojik veri ışığında görebilmekteyiz. Ayrıca
Levant bölgesinde de aynı etkinin görüldüğü aynı inancın yaşandığını arkeolojik
yerleşimlerden çıkan kafatası örneklerine bakarak söyleyebiliriz. Söz konusu bahsedilen
bölgelerdeki arkeolojik yerleşimlerde bulunan kafatası kültleri saptanarak özellikleri ve
tanımları yapılmış ve öldükten sonra başlarının gövdeden nasıl alındığına ilişkin veri ortaya
koymaya çalışılmış ve benzer özelliklerden yola çıkılarak yorumlamaya gidilmiştir.

*Yüksek Lisans Öğrencisi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD,
burcuozdemir68@gmail.com
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S-10
LEYLÎ TIP TALEBE YURDU TARİHİNE BİR BAKIŞ

Burhan AKGÜN*
Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de yurdun
dört bir yanında görevlendirilecek hekim bulma sıkıntısıydı. Sağlık Bakanlığı bunu aşabilmek
için hekimlere mecburi hizmet yükümlülüğü getirmişse de mezun olan hekim sayısının azlığı
nedeniyle istenilen sonuç alınamıyordu. Ülkenin yegâne tıp fakültesi İstanbul’daydı ve
Anadolu’nun başka vilayetlerinden burada eğitim alabilen sayısı çok azdı. Hükümet bu
sorunu çözmek ve tıp eğitimini daha cazip hale getirmek üzere 1924 yılında İstanbul’da Leylî
Tıp Talebe Yurdu ismiyle yeni bir kurum oluşturdu. Burada ilk etapta başvuran yüz
öğrencinin Tıp Fakültesi’ndeki eğitimleri süresince iaşe ve ibatelerinin devletçe sağlanması,
karşılığında da mezun olan hekimlerin devletin göstereceği yerde en az üç yıl müddetle
zorunlu hizmet vermesi amaçlanmıştı.
Geçen yıllar içinde tıp talebe yurtlarının hem şubeleri hem de öğrenci sayıları artmış ve hekim
açığı biraz olsun kapanma yoluna girmişti. Bunun üzerine 1932 yılında kendi hesabına
okuyan hekimlerin mecburi hizmetleri kaldırıldı ve bu zorunluluk yalnızca tıp talebe
yurdunda kalanlarla sınırlandı.
1945 yılında ülkenin ikinci tıp fakültesi Ankara’da açılınca da İstanbul’daki yurtlarda kalan
talebenin bir kısmı buraya nakledildi ve Ankara’da da bir tıp talebe yurdu açıldı.
Tıp talebe yurtlarına ilk başta yalnızca tıp talebeleri kabul edilirken daha sonra mecburi
hizmet şartıyla eczacılık mektebi talebeleri de alınmaya başlandı.
1950’ye kadar varlığını sürdüren tıp talebe yurtları ülkemizin hekim ihtiyacının
karşılanmasında çok önemli bir hizmet yürütmüştür.
Bu bildiride Leylî Tıp Talebe Yurdu’nun kuruluşu ve işleyişi, belgeler ve yetişenlerin
hatıraları ile ortaya konmaya çalışılacaktır.

*Uzm. Dr., Doktora Öğr. – İstanbul, drburhanakgun@yahoo.com
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S-11
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE
ONDOKUZUNCU YÜZYIL SONLARINDA SİVAS’TA YAŞANAN SALGINLAR VE
KARANTİNA UYGULAMALARI
Cebrail YILMAZ*
Osmanlı Devleti 19. yüzyılın başlarından itibaren, başta kolera olmak üzere veba, çiçek, tifo,
sıtma, tifüs gibi bulaşıcı hastalıkların neden olduğu salgınlardan etkilenmiştir. Başbakanlık
Osmanlı Arşiv Belgelerine göre salgın hastalıkların yayılmasını engellemek için Anadolu’nun
birçok bölgesinde önlemler alınmasına rağmen ciddi ölümlerin yaşandığı ve 19. yüzyılın
sonlarına doğru bu salgınların Osmanlı Devleti’nin önemli bir vilayeti olan Sivas’ı etkilediği
görülmektedir.
1890 yılından itibaren özellikle Halep başta olmak üzere komşu vilayetlerde meydana gelen
kolera salgınlarının yayılmasını engellemek için Sivas’ta tedbirler alınmaya çalışılsa da 1893
yılında Tokat ve Amasya civarında, 1894 yılında ise Sivas’ta kolera salgınlarının görüldüğü
1890-1894 tarihli Arşiv belgelerinde belirtilmektedir.
Sivas’ın tifo, tifüs, çiçek gibi bulaşıcı hastalıklardan da etkilendiği ve bu hastalıklara karşı
önlemler alınmasına rağmen ölümlerin meydana geldiği arşiv belgelerinde tespit edilmektedir.
Örneğin, 1889 tarihli belgede çiçek hastalığının Sivas ve kazalarında salgın yaptığı ve salgına
karşı önlemler alındığı belirtilmektedir. 1896 tarihli iki belgede ise Divriği kazasında umum
ahaliden 113 kişinin tifoya tutulup 13 kişinin vefat ve diğerlerinin iyileştiği, ermeni ahaliden
ise çok sayıda ölümlerin olduğu ve tifoya karşı acilen önlem alınması gerektiği
belirtilmektedir.

*Tıp Tarihi ve Etik Doktoru, Düzce Halk Sağlığı Kurumu, drcabiryilmaz@gmail.com
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S-12
TIP TARİHİNİN BİLİNMEYEN AKTÖRLERİ
İNSANLAR ÜZERİNDE İLK BAŞARILI KALP NAKLİ VE BİR SİYAHİ
LABORATUVAR TEKNİSYENİ: HAMİLTON NAKİ (1926-2005)

Celalettin GÖÇKEN*, Nüket ÖRNEK BÜKEN**
Bu bildiri, Hamilton Naki adında, Güney Afrikalı, ilkokul mezunu siyahi bir laboratuvar
teknisyeni hakkındadır. Bildiride önce, Naki’nin kısa biyografisi ve döneminin önemli kalp
cerrahisi araştırmacıları ile beraber yürüttüğü çalışmalar sunulacaktır. Ardından, ölümünden
sonra The Telegraph, The Independent, The Economist, The New York Times gibi dünyanın
belli başlı gazeteleri yanında, British Medical Journal, The Lancet, Royal College of Surgeons
gibi çok saygın bilimsel tıp dergilerinde hakkında, dünyanın ilk başarılı kalp nakli
ameliyatında yer alıp almadığı konusunda yürütülen tartışmalara yer verilecektir.
Naki, 26 Haziran 1926’da, Mduna ve Ainei çiftinin ilk çocuğu olarak Ngcangane-Güney
Afrika’da dünyaya gelir. Ekonomik nedenlerle eğitimine devam edemeyip, 14 yaşında bir
ilkokul mezunu olarak iş bulmak üzere Cape Town’a giden Naki, Cape Town
Üniversitesi’nde bahçıvan olarak işe başlar. Başlangıçta görevi, üniversitede bulunan tenis
kortlarının çimlerini biçmektir. 1954 yılında bir gün, Üniversite’nin Cerrahi Araştırmalar
Bölümü Başkanı Robert Goetz, kendisinden, ameliyat ettiği bir zürafayı tutmasını ister.
Araştırma laboratuvarına böylelikle ilk adımını atan Naki, hızlı öğrenen, el becerisi yüksek,
anatomik anomalileri hemen fark edebilen ve latince isimleri rahatlıkla ezberleyebilen biridir.
Deney hayvanlarının tartılması, kafeslerinin temizlenmesi, anestezi uygulanarak deneye ve
demonstrasyonlara hazır hale getirilmesi gibi görevlerle laboratuvarda çalışmaya başlar.
Zaman ilerledikçe çeşitli cerrahi teknikleri öğrenir, öğretir ve kalp cerrahisi araştırmalarında
Dr. Robert Goetz’ten başka, Dr. Christiaan Barnard gibi önemli araştırmacılarla birlikte
çalışır. Hamilton Naki, kalp cerrahisi alanında laboratuvar çalışmalarına 1991 yılına dek
devam eder ve o yıl emekli olur. 2002 yılında, övgüye değer çalışmaları nedeniyle, Güney
Afrika’nın en yüksek madalyası olan Ulusal Mapungubwe madalyasına layık görülür. 2003
yılında da kendisine, Cape Town Üniversitesi tarafından onursal “tıpta bilim uzmanı” derecesi
verilir. 29 Mayıs 2005’te, kalp krizi sonucu yaşama veda eder.
Bu bildiride, bilimsel ilerlemeye katkı sunmuş ve hak ettiği ulusal/uluslararası saygınlığı
ancak ölümüne yakın kazanabilmiş bir bilim insanının adının duyurulması ve hakkında
yürütülen tartışmaların aktarılması hedeflenmiştir.

* Arş. Gör. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı – Ankara,
celalettingocken@gmail.com
** Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı – Ankara
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S-13
ÂFİYET GAZETESİ (1913-1915) VE TIBBİ MAKALELER DİZİNİ
Cem Hakan BAŞARAN*

1913-1915 yılları arasında toplam 15 ay boyunca yayın hayatına devam edebilen Sahib-i
imtiyaz ve Müdürlüğünü Sisak Ferid Bey’in Muharrirliğini Eczacı Avanzâde Mehmed
Süleyman Bey’in yürüttüğü haftalık olarak çıkartılan Âfiyet Gazetesi toplamda 62 sayı ve 1
fevkalade nüsha olmak üzere 63 sayı yayınlanmıştır.
Dönemindeki süreli tıbbi gazete ve mecmuaların meslek temelli yayın politikalarının aksine
gazete “Mesâil-i siyâsiden mâadâ, mesâil-i sıhhiyye, beytiye ve idâriyeden bahseder”
başlığıyla moda, güzellik, kişisel bakım ve temizlik, ticaret, fenni gelişmeler, sıhhat, güncel
hastalık ve tedavileri, yemek kültürü gibi birçok konuyu barındıran bir perspektifle yayın
hayatını sürdürmüştür.
Gazetedeki “Muhâbere-i aleniyye” isimli bölümde okuyucularının mektupla gelen, genelde
hastalıkları veya sıkıntıları ile alakalı sorularını yanıtlayıp her hafta yayınlayan gazete idaresi,
bu sayede tirajını yüksek tutmayı başarabilmiştir.
Bu çalışmada gazetenin Sahib-i imtiyaz ve Müdürü Sisak Ferid Bey’in ve Muharriri Eczacı
Avanzâde Mehmed Süleyman Bey’in kısa tercüme-i hâllerinin yanı sıra gazetede yayınlanmış
sağlık ve tıp ile ilgili makaleler bir dizin halinde verilecektir.

*Arş. Gör. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD,
chbasaran@ogu.edu.tr
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S-14
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E
FRENGİ HASTALIĞINDA EVLENME MUAYENELERİ

Cem Hakan BAŞARAN*, Ömür ŞAYLIGİL**

Tıp literatüründe syphilis olarak bilinen frengi, Osmanlı hekimleri tarafından “Frenk uyuzu”,
“Dâu’l-efrenc” veya “Maraz-ı efrencî” şeklinde adlandırılmıştır.
Osmanlı devletinde Frengi 1806-1812 yıllarında görülmeye başlanmış, 1828-1829 Osmanlı
Rus savaşından sonra işgal edilen yörelerde görülmüş, 1854 Kırım ve 1877-1878 Osmanlı
Rus savaşından sonra salgın halini almıştır.
Osmanlı devletinde Frengi ile mücadelenin başladığı yıl 1879’dur. 06.02.1879’da “Emraz-ı
Zühreviyye Nizamnamesi” yürürlüğe girmiştir. 1896’da Kastamonu ve yöresinde yüksek
oranda Frengi tespit edildiği için mücadeleye buradan başlanmasına karar verilmiş 1897’de
“Kastamonu Vilayeti ve Bolu Sancağı Frengi Mücadele Teşkilatı Nizamnamesi” hazırlanarak
yürürlüğe girmiştir. Adı geçen nizamname 1910 yılına kadar yürürlükte kalmış bu tarihte
“Kastamonu Vilayeti’nde Teşkil Olunacak Memleket Hastanelerine ve Seyyar Heyet-i
Tıbbiyeye Dair Nizamname” yürürlüğe girmiştir.
1914 yılında yürürlüğe giren “Frengi illetinin Men-i İntişarı Hakkında Talimatname” , 1919
tarihli “Frengi Kanunu” evlenecek kişilerin nikâh akdi öncesi muayenelerini detaylı olarak
ortaya koymaktadır.
24.4.1930 tarih ve 1593 sayılı “Umumi Hıfzısıhha Kanunu” ve bu kanuna dayanılarak
1931’de çıkarılan “Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname” Frengi hastalarına evlenme
yasağı getirmektedir.
Frenginin nesilden nesile geçmesini önleyecek tedbirlerden biri de evlenecek kişilerin
evlenmeden önce muayene olmaları, sağlıklı olduklarını gösterir raporları ibraz etmedikçe
nikâhlarının kıyılmamasıdır. Aile toplumu oluşturan en küçük birim olması yanında kuruluşu
sırasında resmi süreçler açısından hukuki bir önem de taşımaktadır.
Bu çalışmada Osmanlı’dan günümüze nüfusu iyileştirme çabaları içinde sıkça incelenen
Evlenme Muayeneleri konusu Frengi kapsamında incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Frengi, Sifiliz, Evlenme Muayenesi, Efrenc, Frengi Nizamnamesi
* Arş. Gör. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD,
chbasaran@ogu.edu.tr
** Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD,
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S-15
FİLLES DE LA CHARİTÉ MENSUBU RAHİBELERİN 19. YÜZYILDA
GALATA’DA VERDİKLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ
Ceren Gülser İLİKAN RASİMOĞLU*
1633 yılında Fransa’da, 17. Yüzyıl Avrupası’nın güvenlikten ve hijyenden yoksun sokakları
ve konutlarıyla zorlayıcı şartlarında özellikle sağlık hizmeti vermek üzere, Katolik Lazarist
rahipler tarikatına bağlı olarak çalışan Filles de la Charité isimli tarikat kurulmuştu. Bu
tarikatın mensubu olan rahibeler; Fransız Devrimi sonrası Fransa’da tarikatların yeniden
örgütlenmesi sonucu dünyanın pek çok yerinde Cizvitler’in yerini Lazaristler’in almasının,
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat anlayışının yerleşmeye başlamasının ve genel olarak
küreselleşmenin etkisiyle 1839 yılında İstanbul ve İzmir’e gelip bu kentlerde sağlık ve eğitim
hizmeti vermeye başlamışlardır.
Bu çalışma, halk tarafından “hekime,” “tabibe” gibi isimlerle adlandırılan rahibelerin
İstanbul’da verdikleri sağlık hizmetlerine odaklanmaktadır. Çalışmada İstanbul’da rahibelerin
bulunduğu okullar, eytamhaneler, yetimler için işleyen atölyeler, kreşler, hastaneler,
dispanserler, huzurevleri ve hasta bakımevleri; bu kurumlarda verilen hizmetler; pansuman ve
aşı gibi sağlık işlerini görebilmek için gerçekleştirilen ev ziyaretleri konu edilmektedir. 18391860 yılları arasındaki döneme odaklanılarak Saint Benoit, Galata ve Bebek Haneleri,
Belediye Hastanesi gibi kurumların işleyişlerine dair bilgi verilecektir.
Kent dışındaki hizmet merkezi olarak görülen Bebek Hanesi haricinde kalan kurumların
önemli bir kısmının Galata, Pera ve Karaköy bölgesinde konumlanmış olmaları ve bu
bölgenin kozmopolit yapısı içerisinde rahibelerin çeşitli tabakalardan ve her din ve milletten
insan topluluklarıyla etkileşim içinde olmalarından dolayı çalışma kent ve sağlık
hizmetlerinin

birlikte

değerlendirilerek

sağlığın

toplumsal

boyutlarını

vurgulamayı

hedeflemektedir.

*Yrd. Doç. Dr., Acıbadem Üniversitesi Sosyoloji Bölümü – İstanbul,
Ceren.Rasimoglu@acibadem.edu.tr
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S-16
SİVAS YÖRESİ HALK VETERİNER HEKİMLİĞİNDE
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
Çağrı Çağlar SİNMEZ*

Sivas, bin yılı aşkın süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın en zengin tarihi ve kültürel
değerlerini bağrında taşıyan bir ildir. Bu değerlerin tespit edilmesi, kayıt altına alınması,
korunarak gelecek nesillere aktarılması ve böylece yok olmaktan kurtarılması gerekmektedir.
Bu bağlamda bu çalışmada, Türk tarihinin derinlikleri içerisinde zengin bir geçmişe, köklü bir
kültüre dayanan Sivas yöresinde halk biliminin önemli öğeleri arasında yer alan büyükbaş ve
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik folklorik bilgi ve uygulamaların ortaya çıkarılarak
Türk halkbilimi envanterine katkı sağlanması amaçlandı. Çalışmanın materyalini, “bilgi
derleme formu” kullanılarak, Sivas yöresinde yaşayan hayvancılıkla uğraşan 102 kaynak
kişiden yüz yüze görüşme tekniği yoluyla elde edilen veriler oluşturdu. Çalışmada,
yetiştiricilik kapsamında elde edilen veriler “barınma, bakım ve besleme” ile “üreme ve
doğum bilgisi” başlıkları altında değerlendirildi. Çalışmada, “dölücek”, “eşme”, “hezan”,
“mertek”, “akbunluk”, “pernek” gibi hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan folklorik terimler ile
“keşik gütme”, “örüm yayma”, “ediklemek”, “kular enemesi”, “kesme” ve “buzağı tezemesi”
gibi birçok yetiştiricilik uygulamasının olduğu tespit edildi. Sivas yöresinde büyükbaş ve
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yayla-mera ya da ahır hayvancılığı üzerine yapıldığı,
yetiştiricilikte yöreye özgün folklorik terimlerin kullanıldığı ve hayvanların büyük ölçüde
geleneksel bilgilere dayalı yöntemlerle yetiştirildiği belirlendi.

*Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
ABD – Kayseri, cagribey6038@hotmail.com
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S-17

SİVAS FOLKLORUNDA GELENEKSEL EL SANATLARI ÖRNEKLERİ:
BIÇAKÇILIK VE DOKUMACILIK

Çağrı Çağlar SİNMEZ*

Kültürün temelini oluşturan halk kültürünün, en önemli dallarından biri de geçmişi geleceğe
taşıyan el sanatlarıdır. Sivas, bıçakçılık ve dokumacılık gibi el sanatlarının başarılı
örneklerinin sergilendiği ve günümüzde bu sanat ürünlerinden birçok insanın geçimini
sağladığı şehirlerden biridir. El sanatlarından biri olan bıçakçılık geleneği, geçmişi yüzyıllar
öncesine dayanan Türk demir ve silah kültürünün devamıdır. Sivas halılarında ve
dokumalarında ilk örneklerine Pazırık kurganlarında rastlanılan Türk düğüm sistemi
kullanılmaktadır. Çalışmada, Sivas ilinde hayvan ürünlerinin değerlendirildiği geleneksel el
sanatlarının tespit edilerek somut olmayan kültür mirasının kayıt altına alınması, kuşaklar
arası bir iletişim aracı olarak korunması ve şehrin kültürel tanıtımına katkı sağlanması
amaçlandı. Çalışmanın materyalini, Sivas ilinde faaliyet gösteren Sivas bıçağı ve dokuma
sanatçıları ile mülakat yoluyla elde edilen bilgiler oluşturdu. Çalışmada, Sivas bıçağına manda
ve koç boynuzundan yapılan sap kısımlarının sağlamlık ve özgünlük kattığı, hayvan
boynuzlarından tarak, toka, çerezlik, yemek kaşığı, çay tabağı, zarf açacağı, broş, yüzük vb ev
ve süs eşyalarının da yapıldığı; koyun ve keçi kılından çıkrık, kirmen ve iğ vasıtasıyla çorap,
keçe, kepenek, halı, kilim, çuval, torba ve papak (terlik) dokunulduğu belirlendi. Bu çalışma
ile Sivas bıçağının Sivas folkloru içinde önemli bir yer teşkil ettiği, koyun ve keçi yününden
elde edilen meşhur Sivas halıları ve kilimlerinin geleneksel Türk dokumacılığının Sivas
yöresinde hala yaşatıldığını ve hayvan ürünlerinin sanata ve ekonomiye olumlu katkılarını
göstermesi bakımından önemli birer örnek sayılabileceği sonucuna ulaşıldı.

*Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
ABD – Kayseri, cagribey6038@hotmail.com

35

XIII. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ (Sivas, 18-21 Ekim 2017)
PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

S-18

SİVAS HALK HEKİMLİĞİNDE DİŞ FOLKLORU

Derya ÖZDEMİR DOĞAN*

Bu bildiride, diş hekimliği mesleğinin günümüzün modern uygulamalarına ulaşana kadar
Sivas’ta izlemiş olduğu gelişim süreci değerlendirilmiştir. Sivas halk hekimliği, diş yönünden
araştırılmış, yöreye ait diş ile ilgili sözler, diş hediği, çocukların süt dişlerinin düşmesi ile
ilgili folklorik uygulamalar anlatılmıştır. Ayrıca Sivas’ta diş hekimliği alanında iz bırakmış
olan diplomalı diş hekimlerinden Nüzhet Çubukçu’nun

(1905-1981) yaşam hikâyesi

anlatılmıştır.

*Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protez ABD – Sivas,
dtderya@hotmail.com
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S-19

SİVAS ZİYARET YERLERİNDE
HALK HEKİMLİĞİNE BAĞLI TEDAVİ USULLERİ
Doğan KAYA*

Milletlerin hayatında halk tedavi usulleri hiç şüphesiz kendi tarihleri kadar uzun bir geçmişe
sahiptir. Türklerde, İslâmiyet’ten önce şamanlar, büyücülük, falcılık, kötü ruhları kovma gibi
birçok görevin yanı sıra şifaya yönelik fonksiyonları da yerine getiriyorlardı. Şamanların
haricinde bozkır kültürünün gereği ve tabiat-insan ilişkisinin tabii sonucu olarak da insanlar,
dahili ve harici hastalıklara karşı tedavi yöntemleri geliştirmiş ve bunu yüzyıllar boyu yaşata
gelmiştir.
Sivas, coğrafi alan olarak Türkiye’nin ikinci, köy sayısı bakımından da birinci büyük ilidir.
Bugünkü tespitlerimize göre Sivas’ta 486 yatır ve ziyaret yeri bulunmaktadır. İnsanlar senenin
muhtelif zamanlarında veya özel durumlarda buraları ziyaret eder, dilekte bulunurlar. Kimi
zamanda buralara şifa için giderler.
Bütün Türk coğrafyasında olduğu gibi Sivas’ta da halk, çeşitli ağrı, sızı, sancı, kırık, çıkık,
çatlak, yara, sıkıntı vs. gibi pek çok hastalığa karşı kendine özgü usullerle tedavi yolları
aramıştır.
Bu bildiride, Sivas’ta bu hastalıklara bağlı olarak ziyaret yerlerinde yapılan uygulamalardan
bahsedilecek, eldeki verilerden hareketle bir sonuca varmaya çalışılacaktır.

*Dr. Öğretim Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü –Sivas,
drdogankaya@gmail.com
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S-20

DENİZ MÜZESİ EL YAZMALARI KOLEKSİYONU’NDA BULUNAN
FRANSA DEVLETİ’NE AİT UMUR-I SIHHİYYE-Yİ BAHRİYE NİZAMLARINI
İÇEREN TERCÜME ESERİN İNCELENMESİ

Eda Gülşen GÖMLEKSİZ*

Eser, Deniz Müzesi El Yazmaları Koleksiyonu’nda AA.6966 numarada kayıtlı olup, Fransa
Devleti’nde yürürlüğe girmiş ve 5 Zilhicce 1264’te (2 Kasım 1848) Fransızcadan Osmanlı
dönemi Türkçesine çevrilmiş

umur-ı sıhhiyye-yi bahriyyeyi

ilgilendiren nizamları

kapsamaktadır.
2 Kasım 1848 tarihi Osmanlı Devleti’nde Tanzimat dönemine rastlamaktadır. Bu dönemde
Osmanlı kara ve deniz ordusunun sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli girişimler
olmuştur. Bu girişimler, yeni hastane binalarının inşası, tamiri, eksikliklerinin giderilmesi,
hastane personel kadrolarının düzenlenmesi ve sıhhiye meclislerinin kurulması gibi geniş
kapsamlıdır. Bu çalışmayla Fransa Devleti Bahriyesini ilgilendiren sıhhiye nizamları
değerlendirilirken, tercümenin ne maksatla yapıldığı ve Fransızcadan tercümesi yapılan
nizamların Osmanlı Bahriyesi sağlık çalışmalarına yansıması incelenmeye çalışılacaktır.

*Dr. Ph.D., İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı Tarihi Deniz Arşivi Şube Müdürlüğü,
gulseneda@yahoo.com
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S-21

SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN
KOLERA TEDAVİLERİ HAKKINDA BİR İRADESİ

Elif GÜLTEKİN*

Sultan II. Abdülhamid sağlık alanında pek çok yeniliğe imzasını atmış bir padişah olarak,
padişahlığı süresince çok sayıda sağlık kurumu açmış, başta eczacı ve doktor olmak üzere
yeni sağlık çalışanlarının yetiştirilmesine önem vermiş, ayrıca sağlık alanında pek çok yasal
düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bu yasal düzenlemeler içerisinde, dönemin en önemli
hastalıklarından biri olan kolera ve tedavisi hakkındaki bir iradesi oldukça dikkat çekicidir.
Sultan II. Abdülhamid’in bu iradesi kolera tedavilerine bir standart getirme çabasına işaret
etmektedir. Bu çalışmanın amacı Sultan II. Abdülhamid’in söz konusu iradesi çerçevesinde
dönemin kolera tedavilerine yaklaşımı incelemektir.

*Arş. Gör. Uzm. Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD,
elifgultekin@yahoo.com
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S-22
LÛGAT-I TIBBİYE’NİN
TEMEL BİLİM TERİMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Emre DÖLEN*
Tıp öğretimi 1839’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne çatısı altında yeniden düzenlenip öğretim
dili Fransızcaya dönüştürülmüştür. Aradan geçen zaman içinde beklenen verim elde
edilememiş ve yıllık mezun sayısı on dolayında kalmıştır. Bu verim düşüklüğünün öğretimin
Fransızca yapılmasından kaynaklandığı görüşü giderek yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Tıp
öğretiminin Türkçe yapılmasını savunanların girişimi sonucunda bu amacı gerçekleştirmeye
yönelik olan Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye 1866’da resmen kurulmuştur. Cemiyetin
girişimleri sonucunda 1867’de Türkçe öğretim yapan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye açılmıştır.
Cemiyet üyeleri kitap tercüme etmeye başlamışlardır. Cemiyetin kurucularından olan Kırımlı
Aziz Bey anorganik kimyaya ilişkin olan Kimya-yı Tıbbî adlı kitabını 1868 – 1871’de
yayınlamış ve burada anorganik bileşikler için Osmanlıca bir adlandırma sistemi ortaya
koymuştur. Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye tarafından tercümelere kolaylık ve dil birliği
sağlamak için hazırlanan Fransızca – Türkçe sözlük 1873’de Lûgat-ı Tibbiye adı altında
yayınlanmıştır. Bu sözlük için çeşitli kaynaklarda Nysten’in sözlüğünün çevirisi olduğu ileri
sürülmekle birlikte bir sözlüğün çevirisi demek yeni bir sözlük yazmaktır. Sözlük bir tıp
sözlüğü olmakla birlikte çok sayıda kimya ve fizik terimini de içermektedir. Anorganik
kimyaya ilişkin terimler için Kırımlı Aziz Bey’in kitabında kullandığı terimlerin buraya aynen
geçmiş olduğu görülmektedir. Fransızca terimlerin karşılıklarının türetilmesinde Türkçeden
çok Arapça kökenli sözcüklere yer verilmiş ve üç yol izlenmiştir. Birinci yol olarak özellikle
özel adı olan organik maddelerin adlarının Fransızca okunuşu aynen alınmıştır. Örneğin,
atropine = atropin gibi. İkinci yol olarak terimin doğrudan tercümesi verilmiştir. Örneğin,
hydratable = kabil-i imtizac-ı bilma’, acide succinique = hamız-ı kehrüba, acide citrique =
hamız-ı limon, alcool = küûl veya ispirto, alcoolisation = ispirtolanma gibi. Üçüncü olarak
tanımlayıcı karşılıklar bulunması veya yarı çeviri yoluna gidilmiştir. Örneğin, micrométre =
mikyas-ı hurdebîn, électro – magnétisme = elektrik-i mıknatısiyet gibi.
Bu bildiride Lûgat-ı Tibbiye’de bulunan fizik ve kimya terimlerinin genel bir
değerlendirilmesi yapılacaktır.

*Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, emredolen@gmail.com
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S-23
KIRMIZI HİLAL’İN DOĞUŞU

Eray Serdar YURDAKUL*, Nuray GÜNEŞ**, Fatih NAMAL***

19. yüzyılın ikinci yarısı dünya tarihinde uluslararası yardım cemiyetlerinin kurulmaya
başladıkları tarih kesiti olarak karşımıza çıkar. Salib-i Ahmer Cemiyeti beynelmilel adıyla
Kızılhaç, insanlar arasında din, dil, ırk farkı gözetmeden, savaş esnasında bulunduğu tarafa
bakmaksızın, insana yakışmayacak duruma düşen askerlere yardım edebilmek amacıyla 1863
yılında kurulmuştur.
Osmanlı Devleti’nde bu konunun yansıması olarak 11 Haziran 1868 tarihinde “Mecruhin ve
Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” adıyla savaşta yaralanan askerlere taraf
gözetmeksizin sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulan kurum, bilindiği gibi Kızılay’ın
çekirdeğini teşkil etmiştir.
1876 yılı Temmuz ayında Osmanlı, Sırbistan ve Karadağ arasında başlayan savaş sırasında,
cephelerde yaralanan ve bakıma muhtaç olan Slav askerlerine Kızılhaç’ın, hiçbir şey
gözetmeksizin yardım elini uzatması, Osmanlı askerlerinin ise savaş alanında tıbbi ve insani
yardımdan mahrum kalmaları gözden kaçmamıştı. Bu durum, dönemin yetkililerinin de
dikkatini çekmiş ve iki yıldır faaliyetleri durma noktasına gelen cemiyeti canlandırma ihtiyacı
doğmuştur. Cemiyet, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nın hemen öncesinde anlaşılan ciddi
gereksinim neticesinde “Osmanlı Hilâl-ı Ahmer Cemiyeti” adıyla 14 Nisan 1877 tarihinde
canlandırılarak hayata geçirilmiştir.
Kızılay’ın tarihi açısından 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nın diğer bir önemi, cemiyetin
aldığı karar doğrultusunda beyaz zemin üzerinde kırmızı hilal’den oluşan Kızılay amblemi
kullanılmasına ilk olarak bu savaşta başlamış olmasıdır.
Biz bu bildiride; Kızılay’ın sembolünü kullanmaya başlama ve dünya devletlerine kabul
ettirme serüvenini, ilgili dönemin arşiv belgeleri ışığında ortaya koymaya çalıştık.

* Yrd. Doç. Dr. Tıp Doktoru, Bilim Doktoru, esyurdakul@yahoo.com.tr, Gülhane Tıp Fakültesi, Tıp
Tarihi ve Deontoloji ABD – Ankara
** Doktora Öğrencisi
*** Dr., Doktora Öğrencisi
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S-24

PSİKİYATRİ TARİHİMİZİN ÖNCÜLERİNDEN
PROF. DR. RASİM ADASAL (1902-1982)

Engin TURAN*
Türkiye’de Psikiyatri Tarihi denilince ilk akla gelen isimlerden biri Mazhar Osman, bir diğeri
de Rasim Adasal’dır. Adasal İstanbul’da aldığı eğitimini Paris’te perçinlemiş; İstanbul’da
başladığı eğitme sürecine Ankara’da devam etmiştir. Yalnızca Ankara Tıp Psikiyatri
Kliniği’ndeki öğretim üyeliği ile değil, gazete makaleleri ile Kızılay’daki halk konferansları
ile, radyo konuşmaları ile televizyonun kurulduğu yıllarda Ankara televizyonunda yaptığı
yayınlarla da halkı bilinçlendirmeye, eğitmeye çalışmış, psikiyatride koruyucu hekimlik
kavramını ilk işleyen kişi olmuştur. Tüm bunların yanı sıra spor ve psikoloji kavramları
üzerinde durmuş; sporun psikolojik, sosyal ve moral konularında yazılar yazmış; hakemantrenör kurslarında konferanslar vermiştir. Derslerinde psikiyatriyi daha anlaşılır kılmak için
güncel olaylardan, tarihteki kişilerden ve edebi eserlerin kahramanlarından örnekler vererek
anlatmıştır. Tıp eğitimi programlarına medikal psikoloji ve medikal sosyoloji derslerini
yerleştirmiş ve öğrencilerin psikiyatriyi yaşamlarına sokmaya çalışmış olan Prof. Dr. Rasim
Adasal'ın özgeçmişi verilecek, hizmetleri ve çalışmaları üzerinde durulacaktır.

*Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatrı Bölümü (Emekli) Öğretim Üyesi,
enginturan1954@yahoo.com
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S-25

BAYTARİ MECMÛA’DA YER ALAN SİVAS İLİ İLE İLGİLİ YAZILARIN
VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erhan YÜKSEL*, Özlem YÜKSEL**, Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ***

Bu çalışmada, 1923-1933 yılları arasında veteriner hekimliği alanına yönelik yayımlanan
Baytari Mecmûa adlı dergide yer alan Sivas İli ile ilgili yazıların veteriner hekimliği tarihi
açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla derginin yayımlanan 115 sayısındaki
makale ve haberler Sivas ili özelinde incelenmiştir.
Baytari Mecmûa’nın 1927, 1928, 1931 ve 1932 yıllarında yayımlanan muhtelif sayılarında
“1926 Sivas Veba-i Bakarisi”, “Sivas Vilayetinde ıslah-ı hayvanat”, “1927’de Sivas Vaba-i
Bakariyesi”, “Türkiye sığır vebası; 1926 Sivas Mücadelesi” ve “Türkiyede sığır vebası (1926
Sivas mücadelesinden mabat ve son)” başlıklı yazılara ulaşılmıştır. Bu metinlerde Sivas İli
merkez ve ilçelerinde 1926 ile 1927 yıllarında ortaya çıkan veba-i bakari hastalığının nasıl
yayıldığı, teşhis için yapılan saha uygulamaları, mihrak sayıları, itlaf edilen hayvan sayıları ve
ödenen tazminatlar, sağlıklı damızlık hayvan temini gibi konulara ek olarak veba-i bakari
mücadelesinde görev alan veteriner hekimlerin isimlerine yer verildiği görülmüştür.
Sonuç olarak, Baytari Mecmûa’nın yayımlandığı dönem açısından Sivas İlinde görülen sığır
vebası salgınına yönelik önemli bilgiler sunduğu dikkate alındığında genel de veteriner
hekimliği tarihi özel de ise Türkiye’deki sığır vebası eradikasyon ve mücadele tarihi açısından
önem arz ettiği ileri sürülebilir.

* Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve
Deontoloji ABD – Sivas, erhanyukcell@hotmail.com
** Yrd. Doç. Dr.
*** Doç. Dr.
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S-26
DERMATOLOG DR. HİLMİ EĞİLMEZ (1915 - 1973) 'İN
MİKOLOJİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI

Ertuğrul EĞİLMEZ*, Hulusi Eğilmez EĞİLMEZ**

Aktinomiçes braziliensis olarak adlandırılan mantarı Türkiye'de ilk olarak idantifiiye etmiş
olan Dr. Hilmi Eğilmez'in Trikofiton türündeki çok bulaşıcı mantar ile laboratuvarda yaptığı
çalışmalar sırasında dikkatini çeken ilginç bir olay meydana gelmiş; başka bir mantarın,
hastalık etkeni olan mantara doğru geliştiğini ve tahrip etmeye başladığını ve sonunda hastalık
etkeni olan mantarın tamamen yok olduğunu görmüştür. Durumu hocasına anlatmış olduğu
halde takibini yapmaya izin verilmediği için trikofiton mantarını yok eden diğer mantarın
çıkardığı bu anti-fungal maddenin -olasılıkla griseofulvin- ülkemizde Dr. Hilmi Eğilmez
tarafından ortaya çıkarılması ne yazık ki engellenmiştir.
Bu bildiride, Dr. Hilmi Eğilmez’in özgeçmişi, meslek hayatı hakkında bilgiler verilecek ve
mikoloji laboratuvarındaki çalışmaları üzerinde durulacaktır.

* Prof. Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi – Hatay
regilmez@cumhuriyet.edu.tr
** Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD Öğretim Üyesi – Sivas
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S-27
OSMANLI DEVLETİ’NDE DELİLİĞİN TIBBİLEŞTİRİLMESİ
VE
1876 BİMARHANELER NİZAMNAMESİ

Fatih ARTVİNLİ*

Osmanlı Devleti’nde modern anlamda psikiyatri ve profesyonel anlamda ruh sağlığı
uzmanının (alienist/psikiyatrist) ortaya çıkışı 19. yüzyıl ortalarında gerçekleşmiştir. Dr. Luigi
Mongeri’nin

(1815-1882)

önce

Süleymaniye

Bimarhanesi’nde

ardından

Toptaşı

Bimarhanesi’nde uygulamaya çalıştığı reformlar, bir yandan bu kurumların içinde bulunduğu
şartları ve hasta bakımını iyileştirmeye diğer yandan ise deliliğin diğer hastalıklar gibi ele
alınması ve geniş anlamıyla tıbbileştirilmesi sürecine katkıda bulunmuştur. Osmanlı
Devleti’nin ve tıbbi otoritenin deliliğe bakışındaki ciddi dönüşümlerden biri de Mongeri’nin
kaleme aldığı ve 15 Mart 1876 tarihinde yürürlüğe giren Bimarhaneler Nizamnamesi’dir.
Kurum olarak bimarhanelerin ruhsat, idari işleyiş, idari sorumlulukları, taşradan merkezlere
sevkle ilgili süreçleri, hastaların giriş, çıkış, kayıt ve tedavi süreçlerini ayrıntılandıran toplam
22 maddeden oluşan Bimarhaneler Nizamnamesi, büyük ölçüde Fransa’daki 30 Haziran 1838
tarihli Akıl Hastalarıyla İlgili Kanun’un çevirisidir. Nizamname ile birlikte hazırlanan 20
soruluk form ile bimarhaneye gönderilen kişinin sosyal ve tıbbi durumunu, daha özel olarak
da deliliğinin türünü ve belirtilerini aydınlatmaya yönelik bilgiler elde edilmek istenmiştir.
Bu sunumun amacı, Osmanlı Devleti’nde deliliğin tıbbileştirilmesi sürecinin önemli bir
aşamasını temsil eden 1876 Bimarhaneler Nizamnamesi’ni incelemek; nizamname ve
eklerinin hazırlanma gerekçelerini, içerdiği maddeleri, getirdiği değişiklikleri ve uygulamaları
ele almaktır.

*Yrd. Doç. Dr., Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD – İstanbul,
fatihartvinli@gmail.com
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S-28

GÜRBÜZ TÜRK ÇOCUĞU DERGİSİ’NDEN
ANNELERE VE MUALLİMLERE BİR SIHHAT REHBERİ

Funda Gülay KADIOĞLU*, Müfide KUVVETLİ**, Selim KADIOĞLU***

Bu bildirinin konusu, daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu adını alan Himaye-i Etfal
Cemiyeti’nin yayın organı olarak Ekim 1926 - Aralık 1935 arasında yayımlanan Gürbüz Türk
Çocuğu dergisinin Ocak ve Şubat 1928’de çıkan 16. ve 17. sayılarında ikiye bölünmüş olarak
yer alan “Annelere ve Muallimlere Bir Sıhhat Rehberi” başlıklı yazıdır. İmzasız olarak
yayımlanan yazının ikinci bölümünün alt başlığı “Çocuklarda Sıhhi Adetlerin Tesisi Her Gün
Kontrol Edilmelidir” dir.
Erken cumhuriyet döneminin önemli bir kaygısı olan nüfus artışını sağlama Gürbüz Türk
Çocuğu dergisinin varlığını temellendirmekte ve mottosunda “Türk çocuğunu gürbüz
yetiştirmek ve gürbüz Türk çocuklarından kuvvetli, sağlam bir millet vücuda getirmek” olarak
ifade edilmektedir. Yazarları arasında çocuklarla farklı açılardan ilgili değişik alanlara
mensup önemli isimler bulunan dergide ağırlıklı olarak çocuk gelişimi, eğitimi, sağlığı
konuları ele alınmaktadır.
Annelere ve Muallimlere Bir Sıhhat Rehberi, çocukların sağlıklı olma adına benimsemesi
gereken davranışları dökümünü yapmakta ve bu davranışların kazandırılması bağlamında
annelerin ve öğretmenlerin izlemesi gereken yolları göstermektedir. Yazı genel olarak
dönemin çocuk sağlığı anlayışını ve özel olarak tıp-toplum ilişkisi bağlamında bu anlayışın
çocuğu yetiştirme durumunda olanlar için tanımladığı yükümlülükleri yansıtmaktadır. Çocuğu
yetiştirme ve dolayısıyla ona sağlık davranışları kazandırma konusunda “baba”nın dışarıda
bırakılmış olması ilginç bir ayrıntı olarak dikkat çekmektedir.

* Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD – Adana,
kadioglufg@gmail.com
** Y. Lisans Öğrencisi
*** Doç. Dr.
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S-29
RUSCUKLU HAKKI’NIN
“KIZ ÇOCUKLARININ TERBİYE-İ BEDENİYELERİ VE HIFZ-I SIHHAT”
MAKALESİ
Funda Gülay KADIOĞLU*, Müfide KUVVETLİ**, Sibel Öner YALÇIN***,
Selim KADIOĞLU****
Bu bildirinin konusu Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun kurucu üyeleri arasında yer alan hekim ve
yazar Doktor Rusçuklu Hakkı (Üzel) tarafından kaleme alınan “Kız Çocuklarının Terbiye-i
Bedeniyeleri ve Hıfzü’s-Sıhhati” başlıklı makaledir. Makale Muallim dergisinin Miladi 24
Eylül 1908, Rumi 11 Eylül 1324 tarihinde yayımlanan ilk sayısının “Kısm-ı Fenni”sinde yer
almıştır. Kadının insan hakları konusundaki duyarlılığın ülkemizdeki erken temsilcilerinden
olan yazar bu makalede dünya genelinde ihmal edilen bir konu olan kız çocuklara beden
eğitimi verilmesinin önemini vurgulamakta ve nasıl gerçekleştirileceği hakkında kimi temel
bilgiler ve görüşler aktarmaktadır. Çocukların yetiştirilmesi konusunda hekimlerin söz ve rol
sahibi olduğu görüşünün benimsendiği bir dönemde yapılan bu çalışmada, beden eğitiminin
ahlak ve zihin eğitimleri ile birlikte bir üçlü oluşturduğu vurgulanmakta ve eğitilmemiş
bedenlerde ortaya çıkan sağlık sorunlarına dikkat çekilmektedir. Doktor Rusçuklu Hakkı bir
asır öncenin sağlığı koruma ve geliştirme anlayışını tanımamızı sağlayan makalesinde
egzersizin güzelliği bozmayacak, erkekleşmeye yol açmayacak düzeyde tutulması gerektiğine
işaret etmekte ve havanın, beslenmenin, uykunun, giyimin sağlık açısından önemine
değinmektedir. Bildiri çerçevesinde tıbbın bilimsel ve toplumsal geçmişi hakkında ilginç
ipuçları içeren bu makale hakkında ayrıntılı değerlendirme yapılacak ve ayrıca yazar ile onun
diğer çalışmaları hakkında kısaca bilgi aktarılacaktır.

* Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD – Adana,
kadioglufg@gmail.com
** Y. Lisans Öğrencisi
*** Öğr.Gör.,Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
**** Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD
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S-30
BELİRLEYİCİ UNSURLARLA ETKİLEŞİM VE ÖNCÜLERİN ETKİSİ ÜZERİNE
İNCELEME:
TÜRK PSİKİYATRİ TARİHİNDE DESKRİPTİF VE DİNAMİK YAKLAŞIMLARIN
VAROLUŞ SÜRECİ
Gamze NESİPOĞLU*, Tuğba GENÇER**
Düşünce tarihi; olayların varoluş serüvenini ele alırken, özel anlamda bir olgunun genel
anlamdaysa bir disiplinin kimlik kazanma sürecinde çevresel unsurları ve etkileşim yoluyla
belirleyici rollerini de ihsas etmiştir. Özellikle ezoterik ve egzoterik gruplar arasındaki
etkileşimin düşünsel üretimdeki yeri saptandıkça, bilimsel anlayıştaki değişim/gelişim de
birçok yönüyle açıklanmaya başlamıştır. Koşut olarak mevcut disiplinlerin insanı ve çok
yönlü etkenleri yadsıyan indirgeyici tutumuna karşın, toplumsal gerçeklik ve disiplinler arası
etkileşimin belirleyiciliğini kabul eden yeni (alt)disiplinler ortaya çıkmıştır. Bu durum,
psikiyatrinin bilimsel nitelik kazanarak, bir tıp disiplini olma ve yeni ekollerinin ortaya çıkma
sürecinde de görülmüştür. Nüvesinde insan bulunan, dolayısıyla, insanlık tarihi kadar kadim
geçmişi olan psikiyatri disiplini, 19. yüzyılda hastalıkların nedensellik ilişkisini -tanrıların
gazabı ya da bir günahın bedeli olarak doğaüstü güçlerden uzaklaşıp- doğal/organik
nedenlerle açıklamaya başlamış ve biyolojik psikiyatri ekolü bu şekilde ortaya çıkmıştır.
Beyindeki fiziksel ve işlevsel bozulmayı hastalık nedeni olarak gösteren bu ekolün uzantısı
ise hastalıkları belirti ve etiyolojisine göre sınıflandırıp, tanımlayan deskriptif (tanımlayıcı)
psikiyatri yaklaşımı olmuştur. Hastayı hastalığa indirgeyen bu yaklaşım, insanın öznel ve
sosyal boyutunu dışarıda bırakarak, bütüncül yorumdan -etkileşimle oluşum anlayışından dauzaklaşmıştır. Zamanla hastayı bir birey ve sosyal bir varlık olarak değerlendirip, hastalığı da
o bireyin yaşam öyküsü ve sosyal süreciyle birlikte açıklayan dinamik psikiyatri yaklaşımı
ortaya çıkmıştır. Batı’da 19. yüzyıldan günümüze birbirini tamamlayan ya da karşısında duran
farklı ekoller/anlayışlar görülse de bu iki yaklaşım etkili olmuştur. Türk psikiyatri
tarihindeyse Mazhar Osman’la başlatılan ve çağdaş psikiyatrinin temeli olan tanımlayıcıorganik (biyolojik) psikiyatri yaklaşımı, Rasim Adasal’ın hastanın bütüncül değerlendirilmesi
adına başlattığı dinamik psikiyatri yaklaşımına karşın, günümüzde de ağırlığını
hissettirmektedir.
Bu çalışmada, deskriptif ve dinamik yaklaşımların ülkemizde varlık gösterme süreci, öncüleri
Mazhar Osman ve Rasim Adasal’ın çalışmaları ışığında Batı ile karşılaştırmalı olarak ele
alınacaktır. Yaklaşımların oluşumunda rol oynayan unsurlar, etkileşimleri, öncülerin etkileri,
Batı ile Türkiye arasındaki etkileşim ve benzerlikler saptanmaya, farklılıkların nedenleri salt
anlatının ötesinde çözümleyici bir tutumla irdelenmeye çalışılacaktır.
* Arş. Gör. Uzm., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD –İstanbul,
gamze.nesipoglu@istanbul.edu.tr
** Tıp Tarihi ve Etik Uzm., Arkeolog
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S-31
SİVAS I. İZZEDDİN KEYKÂVUS DARÜŞŞİFASI'NIN
VAKFİYESİ YÖNÜNDEN İRDELENMESİ

Gönül GÜREŞSEVER CANTAY*

Anadolu Selçuklu Döneminden günümüze ulaşan sayılı bir kaç darüşşifa yapısından biri olan,
Sivas'ta banisi Sultan I.İzzeddin Keykâvus'un inşa ettirmiş olduğu, yapının varlığı günümüze
ulaşabilen örneklerden farklı olarak, özgün kaynağı olan, Vakfiye bilgileriyle de Türk Tıp
Tarihi konusunda önemlidir. Diğer taraftan günümüzde kanun ve yönetmeliklerle durumları
belirlenen, kültür varlığı yapılarının, değişen yaşam ve bilim süreçlerinin bilgisini
yansıtmakta olduğu gerçeği de korunmalarını gerekli kılıyor.
Ancak yapının korunması için onarım (restorasyon) adıyla yapılan eylemler, ne kadar doğruyanlış uygulamalar olduğunun da tartışılması gerçeği kadar, şehircilik adına yapılan çevre
düzenlemeleri ve yapıya yeni işlev verilmesi konularının da yapı ile ilişkiler ortamında
irdelenmesi, günümüzde apaçık ortada. Sivas, I. İzzeddin Keykâvus Darüşşifası Vakfiye
kaydı bilgileri ışığında ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşundan beri Anıt eser
onarımına verdiği önemle belirlenmeğe çalışılacaktır.

*Prof. Dr. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
Emekli Öğretim Üyesi – İstanbul, g.cantay@hotmail.com
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S-32

DR. GALİP ATA ATAÇ’IN YAŞAMINDAN SATIR BAŞLARI

Gülay YILDIRIM*

Galip Ata Ataç, 2 Temmuz 1879’da İstanbul’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da
tamamladıktan sonra Montpellier Tıp Fakültesi’nden 1903’de mezun olmuştur. Yurda dönüp
bir süre İstanbul’da Mülki Tıbbiye’de 1906 -1907 arasında Fevzi Paşa’nın dâhiliye kliniğinde
müderris muavinliği görevini üstlenmiştir. 1921 yılına kadar dâhiliye uzmanı olarak
çalışmıştır. Kariyeri boyunca pek çok idari görevlerde bulunmuştur. Birinci Dünya Savaşı
nedeniyle 1914-1918 yılları arasında Haseki’deki görevine ara vererek Medine’deki Hilâl-i
Ahmer Hastanesi’nde dâhiliye uzmanı ve başhekim olarak çalışmıştır. İç hastalıkları uzmanı
olarak andığımız Ataç, kimi kaynaklarda asabiye ve akliye mütehassısı; nöropsikiyatri uzmanı
olarak bildirilmektedir.
Ataç 1921’de Sıhhiye Umum Müdürlüğü Hıfzıssıhha Şubesi müdürlüğü yapmış, 1922’de
Karantina İdaresi’ne geçerek Galata Sahil Sıhhiye Merkezi tabipliği görevini üstlenmiştir.
1924’de Hudut ve Sahiller Sıhhiye Müdürlüğü Fen Şubesi müdürlüğüne atanmış, 1925–1927
yılları arasında bu görevine ilaveten, kürsünün ilk kadrolu hocası olarak, İstanbul
Darülfünunu Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji muallimliğine atanmıştır. 1927’de Sahil
Sıhhiye Umum Müdürü olmuş ve teşkilatın aynı yıl Ankara’ya taşınmasıyla fakültedeki
görevini bırakmak zorunda kalmıştır.
Tıbbi ve idari çalışmalarının yanı sıra yetkin bir kültür adamı olarak radyo programları ve
gazete yazıları ile halkı tıbbi ve tıp dışı konularda bilgilendirmiş ve 1939’da redaksiyon şefi
olarak Ankara Radyosu kadrosuna geçmiştir. 1943–1946 döneminde İstanbul milletvekilliği
yapmış, 1 Ocak 1947’de Ankara’da ölmüştür.

*Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD – Sivas,
gyildirimg@gmail.com
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S-33

ANADOLU –TÜRK DARÜŞŞİFALARINA BİR BAKIŞ
(SİVAS DARÜŞŞİFASI’NIN 800. YILI NEDENİYLE)
Gülay YILDIRIM*
Türkler, 11. yüzyılda Anadolu’ya geldikten çok kısa bir süre sonra bayındırlık eserlerini
oluşturmaya başlamışlardır. Bir taraftan, yollar, imaretler, kaleler, kervansaraylar, cami,
medrese gibi dini yapılar kurarken, diğer taraftan da sağlık kurumları inşa etmişlerdir.
Bu sağlık kurumları, hem Anadolu halkına, hem de Batı-Doğu dünyasında bir köprü oluşturan
Anadolu’dan geçen yolculara ve kervanlara şifa dağıtmışlardır. Genel olarak “Darüşşifa”
adını alan bu kurumlar “Dârü’s-Sıhha”,Dârü’l-‘afiyye”, “Dârü’l-rahha” ve “Maristan” gibi
adlarla da anılmışlardır.
Bugünkü bilgilerimize göre Anadolu’da ilk Darüşşifa, 1108-1122 yılları arasında bir
Türkmen hanedanı olan Artuk Oğullarından hükümdar Necmeddin İlgazi adına kurulmuştur.
Necmeddin İlgazi Maristanı 19.yüzyıla kadar işlevine devam etmiştir.
Osmanlı öncesi dönemde açılan diğer sağlık kurumları, kuruluş tarihine göre Kayseri Gevher
Nesibe Tıp Medresesi ve Maristanı (1206), Sivas İzzeddin Keykavus Darüşşifası (1217),
Divriği Turan Melik Darüşşifası (1228), Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyyesi (1235),
Kastamonu Ali bin Süleyman Maristanı (1272), Tokat Muiniddin Süleyman Darüşşifası
(1255-1275 ?) ve Amasya Yıldız Hatun Darüşşifasıdır (1308).
Osmanlı Döneminde kurulan ilk sağlık kurumu ise Yıldırım Bayezit tarafından 1399 yılında
tamamlanan Bursa Darüşşifasıdır. Bunu1470 yılında İstanbul Fatih Darüşşifası, 1488 yılında
Edirrne II Bayezit Darüşşifası,1539 yılında Manisa Hafsa Sultan Darüşşifası,1550 yılında
İstanbul Haseki Darüşşifası,1557 yılında İstanbul Süleymaniye Tıp Medresesi ve Darüşşifası,
1579 yılında İstanbul Atik Valide Bimarhanesi ve son olarak 1621’de açılan İstanbul Sultan
Ahmed Darüşşifası izlemiştir.
Kuruluşunun 800.yılını kutladığımız Sivas İzzeddin Keykavus Darüşşifası Türkiye
Selçuklularının beş büyük hükümdarından birisi olan İzzeddin Keykavus adına 1217 tarihinde
tamamlanmıştır. Mimarisi, tezyinatı, nefis çinileriyle sanat tarihimizde önemli yer tutar ve
3400 metrekarelik alanı ile Selçuklu darüşşifalarının en büyüğüdür.

*Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD – Sivas,
gyildirimg@gmail.com
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S-34
BİRİNCİ MİLLİ TIP KONGRESİNİN DÖNEMİN BASININA YANSIMALARI
Gülay YILDIRIM*, Kasım Mehmet TEKE**, Sibel Öner YALÇIN***
Türkiye Cumhuriyet’inin kurulduğu yıllarda Milli Türk Tıp Kongreleri, sağlık sorunlarının ve
çözüm önerilerinin tartışıldığı, sağlık politikalarına yön verildiği önemli toplantılardır. İki
yılda bir yapılan kongrenin ilki 1925, sonuncusu 2000 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten
sonra günümüze kadar branşlaşmış toplantılar şeklinde sürdürülmektedir.
“Birinci Milli Tıp Kongresi” 1925’te Ankara’da TBMM binasında yapılmıştır. “Birinci Milli
Tıp Kongresi”, Türkiye’de gerçekleştirilen ilk mesleki kongre olması nedeniyle önemlidir.
Kongrede ele alınan başlıca konu sıtma ve çocuk ölümleridir. Kongre sonrasında sıtma
mücadelesi kanunu çıkarılarak yüksek başarı elde edilmiştir.
Kongrenin yapılmasının yanında toplantının halka duyurulması önemli ve sosyal bir
sorumluluktur. Bu bağlamda bildirimiz çerçevesinde amacımız, dönemin önemli kitle iletişim
araçlarından olan Türk Basınının bu kongreye ilgisini, halkı aydınlatma konusundaki rolünü
değerlendirmektir. Bu kapsamda dönemin basınından Hakimiyeti Milliye, Vakit, Akşam,
İkdam ve Cumhuriyet Gazeteleri incelenmiştir. Gazete incelemeleri, kongre hazırlıkları,
kongre başladığında gazetecilerin izlenimleri/konu içerikleri ve kongre bitişinde basının ele
aldığı konular olmak üzere üç boyutta değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak dönemin koşullarında basının kongreyi günü gününe takip ederek halka
kongrenin toplanma sebebini, kongrede yapılan görüşmeleri halka ulaştırmasıyla sosyal
sorumluluğunu gerçekleştirdiği ifade edilebilir. Özellikle köşe yazarlarının kaleme aldığı
makaleler, dönemin sağlık sorunlarının anlaşılmasında önemli rol oynamaktadır. Dönemin
gazetelerinin 4-6 sayfadan oluştuğu göz önüne alındığında kongreye sayfalarında büyük yer
verdikleri saptanmıştır. Gazete haberlerini sağlık çıktısı olarak değerlendirdiğimizde ise şu
sonuçları elde etmek olasıdır;
—1925 yılında büyük bir organizasyonun en ince ayrıntısına kadar planlanması ve
sonuçlandırılması devletin kongreyi önemsediğini göstermektedir.
— Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda Türkiye’deki doktor sayısı düşünüldüğünde (1631 kişi)
kongreye katılımın (555 kişi) çok yüksek olduğu görülmektedir.
— Kongrede dönemin koşullarında en önemli iki sağlık probleminin sıtma ve çocuk ölümleri
olduğu görülmektedir.
— Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kongrede konuşma yapmadığı fakat bir defa kongre
çalışmalarını izlemeye geldiği dikkati çekmektedir.
— Kongrenin organizasyonunda bir tıp sergisinin açılması, katılımcılara sinema gösteriminin
yapılması da dikkati çeken diğer önemli ayrıntıdır.

* Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD – Sivas,
gyildirimg@gmail.com
** Öğ. Bnb. Anıtkabir ATATÜRK ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutanı Tarih Öğretmeni
*** Dr. PhD, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ABD – Adana
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S-35

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE
ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ YAPILAN HAZIRLIKLAR

Gülhan SEYHUN*

Tarihi gerçekler göstermiştir ki savaşlarda açlık, sefalet ve salgın hastalıklar yüzünden
yaşanan kayıplar savaşa bağlı yaralanmalardan çok daha fazla olmuş ve ordular bu yüzden
yenik düşmüşlerdir. Bu nedenle askeri sağlık hizmetlerinin barış dönemleri dâhil olmak üzere
planlanması zorunluluk halini almıştır. Askeri sağlık hizmetleri de savaşların özelliklerine
göre değişim göstermiş, hizmet alanları sadece cephe gerisiyle sınırlı kalmamış ve özellikle
Birinci Dünya Savaşı ile topyekûn bir hal almıştır. İkinci Dünya Savaşı döneminde
Türkiye’nin dış politikadaki birincil amacı, ülkeyi savaşa sürüklememek, iç politikada ise
orduyu her an savaşa girecekmiş gibi hazır tutmak olmuştur. Dolayısıyla güçlü bir ordu
oluşturmak için askerin sağlığını koruyup yükseltmeyi amaçlayan askeri sağlık hizmetleri de
bu hazırlığın içinde yer almıştır. Öncelikle topyekûn bir savaş olacağından buna yönelik
olarak gerekli yasal değişiklikler yapılmış, ardından askeri sağlık teşkilatı düzenlemeleri
yapılmış, personel ve malzeme temin edilmiştir. Başta “Milli Müdafaa Mükellefiyet Kanunu
ve Nizamnamesi” ile askerin sağlık hizmetlerinin takviye edilmesinde halka görev ve
sorumluluklar verilmiş, seferde askeri sağlık hizmetlerinin nasıl organize edilmesi gerektiği
ile ilgili “Her Sınıfa Mahsus Sıhhiye Hizmetleri Talimnamesi” ile diğer yasal düzenlemeler
yapılmıştır. Ordunun sefer kadrosuna yükseltilmesiyle artan asker sayısına ve olası savaş
yaralanmalarına yönelik olarak askeri hastanelerin yatak sayıları arttırılmış, yeni askeri
hastaneler açılmıştır. Artan askeri sağlık teşkilatının personel ihtiyacı hem yedeklerle hem de
gönüllü hastabakıcılık kurslarıyla karşılanmış, savaşa yönelik sıhhi malzeme alımları
yapılmıştır. Türkiye bu dönemde topyekûn olarak gerçek bir savaş hazırlığı içinde olmuş,
asker ve sivil halk, “askerin gerektiğinde canını feda etmesi” için askeri sağlık hizmetleri
içinde yer almıştır.

*Öğr. Gör. Dr. Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu – İstanbul
gulhan.seyhun@altinbas.edu.tr
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S-36
ANA BUYERE’NİN KIRK HURİSİ
DERSİM’DE DOĞUM, ÖLÜM VE ÖLÜMSÜZLÜK

Gülkızılca YÜRÜR*
Alevi kozmolojisinde, her yeni doğan insanda, tüm varlığın dolaysız etkileşimi ve bütünlüğü
fikrini sembolize eden, “kırklar makamı “ yeniden kurulur. Bu nedenle, bir insanın en temel
görevi, doğan çocuğuna iyi anne babalık etmektir. Kureyşan Ocağı’ndan Mahmut Yıldız
Dede, Aleviliğin insan kavramını şöyle özetliyor: İnsan doğduğunda, başlarında akıl meleği
Cebrail olmak üzere, bütün melekler insanın içine yerleşir, ona hizmet eder. Bunlar onun
melekeleridir. Çünkü Hak insan bedeninde maddi evrene sirayet ederek, varlık gösterir.
Bu kozmolojide, insan çok parçalı ve birbirine karşıt unsurları bütünleştirmeye çalışan bir
varlık olarak düşünülür. Doğumdan sonraki kırk gün boyunca, insana bu zorlu varoluşla başa
çıkmak için gereksinim duyduğu hünerler teslim edilir. “Akıl”, “izam”, “güzel uyku”, “rızk”,
“baht”, “beceri”, “ağız tadı”, “muhakeme” gibi 40 hüner, Dersim Alevileri’ne göre, “Ana
Buyere’nin 40 hurisi” (çewres hure Ana Buyere) adı verilen melekler tarafından, doğumu
takip eden 40 gün boyunca, teker teker, bir yaşam boyu kullanmak üzere bebeğe emanet
edilir, “yüklenir”. Ölünce, insan bu emanetleri, yeniden her gün biri olmak üzere, sahipleri
olan meleklere geri verir (kırkını çıkarır). Ölümden sonra emanetler sorgulanarak, kişinin
onları iyi kullanıp, kullanmadığı belirlenir. Meleklerle gelen ve giden bu kırk hüner, Antik
Mısır inancının, kişinin yaşam arşivini tutan ve ölümden sonra hesap veren organlarını
hatırlatır. Ancak, Antik Mısır kozmolojisinde, adalet terazisinde insan kalbinin tartılmasıyla,
öte dünyadaki yeri belirlenen ruhun aksine,

Anadolu Alevilerinin geleneğinde bu hesap

sonucu kişiye bir sonraki yaşam döngüsünde zimmetlenecek, yeni emanetler belirlenir.
Kişinin tüm “melekeleri” ondan razı geliyorsa, “Hak insandan razı ve insan Hak’tan razıysa”,
o kişinin benliği özgürlüğe kavuşur, kişi ölüm döngüsünden çıkar ve ölümsüz olur, istediği
bedene girip çıkabilir, yerlerde (örneğin kutsal mekanlarda, ziyaretlerde) ve şeylerde (asa,
kase gibi nesnelerde), hatta hayvanlarda (kartal, yılan, güvercin gibi) kendini gösterebilir.
Kişiyi oluşturan can, ceset ve ruh; nefs ve melekeler, uyum içindeyse, kişi beden ve kimlik
olarak hakiki bir varlığa ve kalıcılığa, Anadolu Alevilerinin terimiyle, “hakikate” ulaşır.
Alevilikte, hakikatle birleşen kişi, fiziksel ve ruhsal olarak ölümsüzleşir.
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Bebeğe kırk hünerini (melekelerini) getiren, bebeğin uygun eve ve uygun aileye düşüp
düşmediğini kontrol eden kırk melek, kırkıncı günün sonunda, amirlerine uygun hünerlerin,
uygun kişiye ve uygun kişinin, doğru eve teslim edilip edilmediğini rapor eder. Doğru
kompozisyonun oluşmadığını tespit ederlerse, bebek “geri alınır”, o evde, bu bedende, varlığı
sona erer. Bu nedenle, kırk meleğin evde bulunduğu kırk gün boyunca, ritüellerin doğru
yürütülmesi, evde barışçıl, neşeli bir ortam sağlanması, yaşamsal önem taşır.
Dersim Alevileri’ne göre, yeni bir insanı oluşturan çeşitli becerileri bir araya toplayan kırk
melek, Dersim’in Pülümür ilçesinde, 2910 metre yükseklikteki Buyere dağının zirvesinde
bulunan, Gole Buyere buzul gölünü mekan tutmuştur. Gole Buyere krater gölünün “sahibi”,
kendini insanlara bir kır at (beyaz bir aygır) olarak gösteren Ana Buyere’dir. Kırk melek,
onlara liderlik eden topal melek (huriye lenge) ve onların sahibi olan Ana Buyere, anlatılarda,
Hızır ile ve Ana Fatma ile de ilişkilendirilir, hatta bu meleklere kimi yaşlılar “ya çewres hure
Ana Fatima spe” (Beyaz Ana Fatma’nın kırk hurisi) demektedir. Beyaz Ana Fatma, dolunay
ile ilişkilendirilmektedir.
Topal meleğin (huriye lenge), Ovacık ilçesindeki “Küçük Buyere” orman gölünde yaşadığı,
doğum esnasında en sonuncu olarak gelen ve kadınların doğum sancılarını dindiren topal
meleğin, bazen kadınları doğum sonrası topal bıraktığı ve kendi gölüne yaklaşan herkesi
boğduğu da anlatılır. Tekinsiz ve yabani varlığıyla Huriye Lenge, Hindu geleneğinin,
kızdıklarında bebeğe ve anneye zarar verebilen yedi doğum tanrıçası “Septamatrika”yı;
Budist ve Tantrik Nepal geleneklerinde karşımıza çıkan sekiz kadın melek “Ashtamatrika”yı
da hatırlatmaktadır.
Beden bulmuş benliği oluşturan parçalara hükmeden kuvvetler olarak kırk huri, büyük
olasılıkla sadece Dersim’de değil, tüm Anadolu Alevileri arasında doğum, sağlık ve ölümle
ilgili kavramları ve pratikleri anlamak için temel önem taşımaktadır. Bu bildiride, Dersim
bölgesinin sağlık geleneği üzerine yapılan alan çalışmasının verileri temel alınarak, Ana
Buyere’nin kırk hurisinin anlaşılır kıldığı, Dersim Alevilerinin ve bir ihtimal, Anadolu
Alevilerinin kozmolojisinde, beden, benlik ve varlık örüntüsü takip edilecektir.

*Yrd. Doç. Dr., İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD,
kizilca2002@yahoo.com
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S-37

ORD. PROF. DR. A. SÜHEYL ÜNVER VE TIP TARİHİNE KATKILARI
Gülten DİNÇ*
1933 Üniversite Reformu sonrasında Tıp Fakültesi’nde, Tıp Tarihi ve Deontoloji’nin
akademik bir disiplin halinde yapılanmasını sağlayan kişi Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl
Ünver’dir. Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver iyi bir hekim, araştırmacı ve bir tıp tarihçisi olduğu
kadar bilim, kültür ve sanat tarihçisi, halk bilimcisi, tezhip-minyatür sanatçısı ve arşivcidir. O,
bu nitelikleriyle yalnızca tıp tarihi alanında değil; sanat, edebiyat, tarih, bilim tarihi, halk
kültürü gibi pek çok başka alanda da birçok yayın yapar. Kitap ve makalelerinin sayısı 2500'e
yakındır. Bunların büyük bir kısmı yabancı dillere de çevrilir. Yayınlarının yanı sıra yoğun
olarak tezhip, minyatür, hat çalışmaları ve suluboya resimler de yapar, bu konularda dersler
verir, öğrenci yetiştirir. Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in ömrü boyunca topladığı
malzemelerden oluşan arşiv dosyaları, yazma eser, kitap ve defterleri bugün bazı kurum ve
kütüphanelere bağışlanmış durumdadır.
Çalışmamızda ülkemiz tıp tarihinin öncüsü ve çok yönlü bir kişiliğe sahip araştırmacısı Ord.
Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in ülkemiz tıp tarihine katkıları ortaya konulacaktır.

*Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD,
gultendinc@yahoo.com
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S-38

HALK HEKİMLİĞİNİN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN SİVAS ÖRNEKLERİ

H. Hüseyin POLAT*

Kongrede halk hekimliğinin aşağıda belirtilen özelliklerine göre Sivas’taki uygulamalardan
söz edilecektir.
- Halk hekimliği (HH) uygulamalarının sakıncalı ve sakıncasız olanları vardır.
- HH’nde sağaltmalar benzer benzeri yaratır düşüncesi ve temas büyüsü prensibine uygun
olarak yapılmaktadır.
- HH’nde tedavi yöntemleri yeniden üretilerek varlığını sürdürmektedir.
- HH’nde sağaltmalar için kullanılan em’lerden çoğunlukla bitkisel kaynaklı olanlardan
yararlanılmaktadır.
- HH’nde hastalık adları büyük çoğunlukla Öz Türkçe sözcüklerden oluşur.
- HH’nde her hastalık için ayrı bir ocak, türbe, yatır bulunmaktadır.
- HH’nde tedavi edici konumda olanların ve başvuranların karşılıklı olarak bir çıkarı vardır.
- HH’ne başvuranlarda iyileşeceklerine ilişkin yüksek bir inanış, moral güç vardır.
- HH’nde koruma, tanı ve tedaviye ilişkin ayrı uygulamalar bulunmaktadır.
- HH yöntemi uygulanan kişinin iyileşip iyileşmemesine göre değerlendirme yöntemleri
vardır.
- HH’nde neden - sonuç ilişkisi aranmaz.
- HH’nin, hekime başvuruyu engelleyici ve geciktirici özelliği vardır.
- HH’liği uygulamasına başvuranların çoğunu kırsal kesimde ve kentlerin varoşlarında
yaşayanlar oluşturmaktadır.

*Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı – Sivas,
polathhuseyin@gmail.com
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S-39
ESKİ UYGURCA FAL KİTABI “IRK BİTİG”
VE
TÜRK TIP TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ
H. Volkan ACAR*, Nüket ÖRNEK BÜKEN**
Irk Bitig yani Fal Kitabı, 9. yüzyıla ait Eski Uygurca bir eserdir. Elde tek nüshası mevcut olan
Irk Bitig’in özelliği, eski Türk runik alfabesi (Köktürk) ile kağıt üzerine yazılmış ve
günümüze kadar kalmış tek eser olmasıdır.
Elli yedi yapraktan oluşan eserde 65 fal bulunmaktadır. Her bir falda kısa bir olay anlatılır ve
sonucunda bunun iyiye ya da kötüye yorulması gerektiğine dair bir hüküm verilir.
Bazı araştırmacılar, Irk Bitig’in basit bir fal ya da kehanet kitabı olmaktan öte özellikler
taşıdığı düşüncesindedirler. Onlara göre Irk Bitig, bir öğreti, erdem ya da bilgelik kitabıdır.
Bugüne kadar çoğunlukla dilbilimcilerin ilgi alanında olan Irk Bitig, Türk tıp tarihi açısından
da bize bazı bilgiler sunmaktadır.
Örneğin 4. falda geçen sandal ağacından, eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış tıbbi metinlerde
de bahsedilmektedir.
Eserin başlığındaki ırk sözcüğü ve bundan türetilmiş deyimler ise, Anadolu halk hekimliğinde
karşımıza çıkmaktadır. Manisa’da “ırk ocağı”, Uşak’ta “ırk atma ocağı” bulunurken,
Aydın’da temre hastalığı için tedavi amaçlı dualar okumaya, “ırıklamak” adı verilmektedir.
Ayrıca Irk Bitig’deki fallarda, organ adlarının ve sağlıkla ilgili başka sözcüklerin yer aldığı
görülmekte; Türk mitolojisine ve şamanizme ait izlere de rastlanmaktadır.

* Doç. Dr. Doktora Öğrencisi, Sağlık Bilimleri Üni. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, hvacar@yahoo.com
** Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD - Ankara
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S-40
DR. MAHMUD ATÂ [BAYATA] (1881-1967) VE MESANE İLTİHABINDAN
KORUNMA TEDBİRLERİ HAKKINDAKİ RİSALESİ (1912)

Halil TEKİNER*, Ahmet ULU**
Safiye Hüsnügül Hanım ve Mahmudpaşazâde Miralay Mehmed Said Bey’in oğlu olarak 1881
yılında İstanbul’da doğan Mahmud Atâ [Bayata], 1901 yılında Mekteb-i Tıbbiye’den
birincilikle mezun olmuştur. Gülhâne Serîriyât Hastahânesi’nde Âsaf Derviş Paşa’nın yanında
kadın hastalıkları konusunda yetiştikten sonra Hamidiye Etfâl Hastahânesi’nde doğum
mütehassısı olarak çalışmıştır. 1908’de Berlin ve Paris’te mesleki araştırmalarda bulunmuş;
1909’da Tıp Fakültesi Serîriyât-ı Nisâiye (Kadın Hastalıkları Kliniği) şefliğine atanmıştır.
Balkan Savaşı sırasında Rumeli’de askeri hekimlik yapmış; 1914’te devlet görevlerinden
ayrılmıştır. Bu dönemde İtalyan hekim Mario Manara ile Şişli’de özel bir klinik açtıysa da
Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine kliniği kapatmak zorunda kalmış ve savaş
süresince askeri hastanelerde operatör hekim olarak çalışmıştır. 1918’de devlet görevlerinden
ikinci kez ayrılarak serbest hekimlik yapmaya başlamıştır. 1934-1963 yılları arasında Kadıköy
Şifa Sokağı’nda açtığı özel klinikte hasta muayenelerine devam etmiş; 1940 yılında Türk
Jinekoloji Kurumu başkanlığına seçilmiştir. Dr. Mahmud Atâ, gösterişli ve savurgan
yaşamının yanı sıra Turan Aziz Beler’in Türedi Ailesi (1943) başlıklı romanında kendisini
kürtaj cinayeti işlemekle itham etmesi üzerine başlayan hakaret davası nedeniyle de uzun
yıllar basının gündemini meşgul etmiştir. Üst üste yaşadığı aile trajedilerinin ardından son
yıllarını elem, yalnızlık ve maddi sıkıntılar içinde geçirmiş ve 1967’de İstanbul’da hayatını
kaybetmiştir.
Dr. Mahmud Atâ, Tıp Fakültesi Serîriyât-ı Nisâiye şefi olarak görev yaptığı dönemde İltihâb-ı
Mesânenin Tedâbir-i Tahaffuziyesi Hakkında Bilhassa Sondaj ve Dâimî Sondaja Dâir Bazı
Malûmât başlıklı, eski harfli Türkçe bir risale yayımlamıştır. Daha önce Osmanlı Serîriyât
Mecmûası’nın no 4, sene 1328 nüshasında yayımlanan bu risale 1328 (M. 1912) yılında
İstanbul Kader Matbaası’nda basılmış olup toplam 23 sayfadır. Tıbbi terminolojinin yer yer
Fransızca ve Almanca verildiği risalede; mesane iltihabından korunma tedbirleri, mesane
iltihabının nedenleri, idrar yolundaki mikroplar, sonda kullanımı ve faydaları, sonda çeşitleri
gibi konular ele alınmıştır. Bildiride Dr. Mahmud Atâ’nın kısa hayat hikâyesinden
bahsedilecek ve mesane iltihabından korunma tedbirleri hakkındaki risalesi tanıtılacaktır.

* Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Tarihi ve Etik ABD – Kayseri,
htekiner@erciyes.edu.tr
** Av., Kayseri Barosu
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S-41

TÜRKİYE’DEKİ NÖROPATOLOJİNİN ÖNCÜLERİNDEN
PROF. DR. BEHSAN ÖNOL

Hatice Reyhan EĞİLMEZ*, Çiğdem ŞAHİN**, Zekiye Handan AKER***
Ö. Fahrettin GÖZE****

Behsan Önol 1934 yılında Tekirdağ Çerkezköy’de doğdu. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde genel patoloji ve patolojik anatomi
kürsüsünde 1964 yılında ihtisasını tamamladı. 1970 yılına kadar Erlangen-Nürnberg
Hastanesi’nde ve Max-Planck Beyin Araştırmaları Enstitisü’nde nöropatoloji konusunda
çalıştı ve yüksek ihtisasını yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim
Dalı’nda öğretim üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Dekanlığı ve İnönü Üniversitesi
Rektörlüğü görevlerinde bulundu.
Bu çalışmada Prof. Dr. Behsan Önol’un bilimsel yönü ve emsalsiz kişiliği, meslektaşları ve
öğrencileri tarafından sunulacaktır.

* Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD – Sivas,
regilmez@cumhuriyet.edu.tr
** Arş. Gör. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD – Sivas,
*** Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD – Sivas,
**** Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD – Sivas,
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S-42

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ İLKÖĞRETİM MÜFREDATLARINDA
HIFZISIHHA DERSLERİ (1922-1936)

Hayrünisa ALP*

II. Meşrutiyet’in ilanı sonrası ilkokul çocuklarını sağlık alanında bilgilendirmek amacı ile
1913 yılında kabul edilen Tedrisat-ı İbtidaiyye müfredatı ile Hıfzısıhha dersleri ilkokullarda
okutulmaya başlamıştır. Cumhuriyet’in ilanından hemen önce 1922 senesinde TBMM Umur-ı
Maarif Vekaleti tarafından kabul edilen İlk ve Orta okullar için hazırlanan müfredatta da yer
alan hıfzıssıhha dersleri 1924, 1926, 1930 ve 1936 ilkokul programlarında da mevcudiyetini
korumuş

ve

ilkokul öğrencileri

sağlıklarını

ne

şekilde

koruyacakları konusunda

bilgilendirilmişlerdir. 1922 İlk, Orta Tedrisat Mektepleri Müfredat Programında hıfzıssıhha
dersi yedinci ve sekizinci sınıfta haftada bir ders olarak okutulurken, 1924 yılı İlk Mektepler
Müfredat programında Tabiat Tetkiki, Ziraat, Hıfzısıhha başlığı altında birinci ve ikinci
sınıflarda haftada üçer ders, üçüncü sınıflarda haftada iki, dördüncü ve beşinci sınıflarda da
haftada iki ders olarak gösterilmiştir. 1926 programında Hayat Bilgisi dersi adı altında yer
alan hıfzısıhha dersleri 1930 ve 1936 programlarında da aynı şekilde Hayat Bilgisi dersi
kapsamında verilmiştir. Bu bildiride amaçlanan; Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanında
bir ilerleme gerçekleştirmek maksadı ile su, hava ve teneffüs, mesakin, şerait-i sıhhiye gibi
başlıkların altında verilen bu derslerin içeriğinden yola çıkarak dönemin ilkokul çocukları için
sağlık alanında yapılan çalışmalara ışık tutmaktır.

*Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,
hyralp@istanbul.edu.tr
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S-43
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ ULUSALLAŞMA ÇABALARI
VE
SAĞLIK ALANINA YANSIMALARI

Hülya ÖZTÜRK*
Lozan Barış Antlaşması ile kurulan Türk Devleti, Türkleştirme politikalarına ve millet esaslı
bir ideolojiye yönelmiştir. Bu ideoloji, Ziya Gökalp’teki “hars kavramı” gibi hem millet
esasına dayanmalı hem de farklı ırklara sahip Anadolu coğrafyasını millileştirmeliydi.
Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin erken cumhuriyet dönemi ve sonrasında ulusallaşma
doğrultusundaki politikaları değerlendirilmeye çalışılmış, Türk milliyetçiliğine dair Mustafa
Kemal Atatürk’ün hayatta olduğu dönem içerisinde pek çok alandaki ulusallaşma çabaları ve
bunların sağlık alanına yansıması incelenerek konuyla ilgili olarak Medeni Kanun, Ceza
Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Beden Terbiyesi Kanunu, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Zabıt Cerideleri, Meclis Tutanaklar Dergisi, dönemin pek çok gazetesi gözden
geçirilmiştir.
“Ulus Devlet olma” anlayışı “Sağlık alanında ulusallaşma”nın da önayağı olmuş, Türk
vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, fiziksel boyutta ve genler üzerinde değişime yol açabilecek
yapısı yüzünden ayrı özen gösterilen bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu doğrultuda Türk
devletinin çabaları içerisinde; “evlenme yaşının düşürülmesi, “bekârlık vergi”si uygulaması,
evlenen çiftlerin kanunen zorunlu olarak tıbbi muayeneye tabi tutulması, bulaşıcı ve sair
hastalıklıların evlenmelerinin yasaklanması, kasten çocuk düşürmenin suç olarak
belirlenmesi, gürbüz çocuk yetiştirme politikaları ve yarışmalarının düzenlenmesi, okul
müfredatlarına terbiye-i bedeniyye derslerinin konulması, kadınlara yegâne iş olarak anneliğin
önerilmesi” gösterilebilir.
Dönem incelendiğinde bazı hekim ve politikacıların genlere müdahale edilmesi ve kadın
bedeni üzerinde fikir beyan ettikleri ancak uygulamada bu kadar ileri gidilmediği, hars
kavramı içerisinde neslin ıslahının temel politika seçildiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ulusallaşma politikaları, Cumhuriyet dönemi, Sağlıkta ulusallaşma

*Arş. Gör. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD,
hulyaozturk33b@gmail.com
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S-44

DOKTOR OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (1889-1964)

İlter UZEL*

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk tıp tarihçilerinden Doktor Osman Şevki Uludağ 1889 yılında
Bursa’da doğdu. Lise tahsilini Tıbbiye İdadisinde tamamladıktan sonra 1913 yılında Askeri
Tıbbiyeden yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu Balkan Savaşı(1913), ve I. Dünya Savaşı’na
(1914-1918) katıldı. Çanakkale, Dobruca ve Romanya cephelerinde bulundu.
Mütareke Döneminde başta Harp Tarihi Sağlık Encümeni olmak üzere çeşitli görevlerde
bulundu. Milli Mücadeleye katıldı ve Büyük Taarruzda bizzat savaştı. Hastalanması zerine
tedavi için İsviçre’ye gönderildi. Dönüşünde Gülhane’de görev aldı. Dahiliye ve röntgen
ihtisasları yaptı.1930 yılında binbaşı rütbesinde iken emekli oldu.
Türk tarihi yazarlığı dışında Türk Sanat Müziği ile de ilglendi.1935-1946 yılları arasında
Konya milletvekilliği yaptı.
Doktor Osman Şevki’nin Türk Tarihi, Türk Kültürü ve özellikle Türk Tıp Tarihi ile ilgili
olmak üzere orijinal 56 makalesi,14 basılmış kitabı ve Türk sanat Müziği ile ilgili 38 bestesi
vardır.
Bizce en önemli eseri 1925 yılında yayınladığı Beş Buçuk Asırlık Türk Tababeti Tarihi’dir.
Türklere karşı her türlü saldırının yapıldığı ve genç cumhuriyetin zaferiyle sonuçlanan bir
dönemde Doktor Osman Şevki’nin bu eserinde yaptığı önemli tespitler daha sonraki tıp
tarihçilerine önder olmuştur.

*Prof. Dr. İstanbul, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi, dr.ilteruzel@gmail.com
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S-45

HİPPOKRATES’İN PERİNTHOS’TAKİ TEŞHİS VE TEDAVİ FAALİYETLERİNİN
GÜNÜMÜZ TIBBI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlter UZEL*

Hippokrates’in öğrencileri ve damatları tarafından kaleme alınan koleksiyonunun (Corpus
Hippocraticum) Rönesans öncesine ait Grekçe ve Latince yazmaları kopya edilmiş ve daha
sonra da Latince baskıları yayımlanmıştır. Fakat en titiz derlemesi Fransız hekimi ve
edebiyatçısı Emile Littré tarafından yapılmıştır
Littré, Epidemilerin II, IV ve VI kitabındaki bilgilere dayanarak 1846 da “Perinthos Hastalığı
(veya Perinthos Öksürüğü) ile ilgili bir tanıtım yaptı. Başlıca anjin, parapleji, nektalopi,
peripnömoni, boğaz ağrısı, öldürücü anjin, total paralizi, hatta kaba kulak… gibi çok yönlü
belirtiler veren epidemik Perinthos hastalığı daha çok erkeklerde görülüyor, ayrıca yutma
güçlüğüne, boyun bölgesinde ağrıya ve kusmaya neden oluyordu. Bugün Marmara Ereğlisi
olarak bilinen Perinthos’un bu epidemisi Klasik Çağda “Atinalıların Vebası” ve “Taşoz
Katastazisi” yanında Corpus’ta önemle ele alınmıştı.
Daha sonralar Mirko Grmek başta olmak üzere pek çok filolog ve değişik uzmanlıklardaki
hekimler ve tıp tarihçilerince bu konu çok yönlü olarak araştırılmıştır. Daha önceki bu
araştırma ve yorumlar irdelenerek günümüz tıbbı açısından tekrar değerlendirilmiş, Corpus
Hippocraticum’da kış başlangıcında görüldüğü bildirilen bu hastalığın günümüzde de devam
ettiğine dair ön bulgular var olduğundan çalışmanın ikinci ayağında hastalığın epidemiyolojik
yönden de araştırılması ön görülmüştür.

*Prof. Dr., İstanbul, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi, dr.ilteruzel@gmail.com
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S-46

SEMANTİK ANALİZLER IŞIĞINDA
“TAHLİL, TEŞHİS VE TEDAVİ” KAVRAMLARI

İsmail YAKIT*

Daha önceki bir Türk Tıp Tarihi kongresinde (VII.) Hikmet, Hekimlik ve Tababet
kavramlarının gerek Arapça ve gerekse Grekçe ve Latince etimolojilerinden hareketle
semantik analizlerini yapmış ve çalışmamı “Tıp Felsefesi ve Etiği Üzerine” adlı kitabımın ilk
bölümüne koymuştum. Şimdi ise yine aynı metotla bu bildirimde tıp kavramlarını incelemeye
devam edeceğim. Özellikle “Tahlil, Teşhis ve tedavi” kavramlarını ele alacağım. Söz gelimi
“Tahlil” kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş etimolojik olarak “düğümü çözmek” demektir.
İbn Sina’nın bu kelimeyi kullanımıyla tıbbi bir terminoloji olarak günümüze kadar gelmiştir
ve “analiz etmek” anlamında tıbbın temel kavramlarından biri olmuştur. Bugün Batı dillerinde
“analiz” olarak kullanılan bu kelime Grekçe “analusis” den Latinceye “analysis” olarak
geçmiş “çözmek, çözümlemek “ anlamına gelmektedir. Diğer kavramlar için de aynı işlem
yapılacak ve onlarca türevlerinin içinden bu kelimelerin seçilmesinin semantik gerekçeleri
gösterilecektir.

*Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi ve Felsefesi ABD, Emekli Öğretim
Üyesi – Antalya, ismailyakit@gmail.com
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S-47
SİVAS İLBEYLİ YÖRESİNDE HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI

Kadir PÜRLÜ*
Önceleri Yörük, daha sonra yarı göçebe ve en sonunda toprağa bağlanarak yerleşik hayat
süren Sivas İlbeyli Türkmenleri halk hekimliği konusunda önemli bilgilere sahiptirler.
Yüzyıllar boyunca, kendi hastalıklarını kendileri tedavi etmek zorunda kaldıklarından, acı
tecrübelere dayanan birçok uygulama yolları bulmuşlardır.
Günlerini açık arazide hayvanlarının yanında geçiren ve toprağı ekip biçmekle meşgul olan bu
insanların hastalık iyileştirmekle ilgili geliştirdikleri metotlar elbette ki kendilerine has
özellikler taşır. Bu yüzden kullanılan halk ilaçlarının büyük çoğunluğunu bitkilerden yapılan
ilaçlar oluşturur. Yenmesi mümkün olan bitkilerin kök, gövde, dal, yaprak, çiçek, meyve ve
tohumlarının doğrudan yenilmesi, kaynatılarak suyunun içilmesi ya da hazırlanan lapalarının
ağrıyan bölgelere sarılması gibi bir takım işlemler yöre halk hekimliği uygulamalarının
esasını oluşturur. Buğday, mercimek, arpa, burçak, fiğ, yonca, gibi ziraat ürünlerinden
yararlanılarak yapılan halk ilaçları ise, tarım kültürünün halk hekimliği de etkilemiş
olduğunun somut bir ifadesidir.
Yine, çiğ et, kuyruk yağı, kuyruk kapağı, yün, keçe, yoğurt, süt, çökelek, peynir, yumurta, bal,
gibi hayvansal ürünlerin halk ilacı yapımında kullanılması, Anadolu Türkmen kültürünün
belirgin bir özelliği olup, bu uygulamalardan Sivas İlbeyli Yöresinde de oldukça etkin olarak
yararlanılmıştır.
Yörede hastalıklara sebep olarak, kişinin kaderi, pis nefes (nazar), büyü (sihir), Üşütmek, aşırı
sıcak, aşırı soğuk, bozuk yiyecekler yemek, pis su içmek, boğazına bakmamak (eksik
beslenmek), pis ortamda bulunmak, pis giyinmek, çok çalışmak-gücünün üzerindeki işleri
yapmak, gibi etkenler gösterilmiştir.
Yöre halkının, baş, diş, basit adale ağrıları, kesikler, zedelenmeler, arı sokması, tırpan
vurması, sivilce, siğil, soğuk algınlığı, deri çatlaması gibi rahatsızlıklarda doktora gitmedikleri
ve genellikle eski usul halk hekimliği tedavi şekillerini tercih ettikleri tespit edilmiştir.
Hastalıkları tedavi etmeye çalışan kişiler genellikle, sınırlı sayıdaki bazı hastalıklara ilaç
yapar ya da kırık çıkık işlerinden anlarlar. Yörede, kadın hastalıklarından anlayan ve doğum
yaptırmakta ustalaşmış kadınlara “Ebe”, kırık çıkık tedavi eden kişilere ise, “Sınıkçı” adı
verilir. Sayıları az da olsa yörede dua veya muska yazmak suretiyle hastalıkları tedavi etmeye
çalışan kişiler tespit edilmiştir ki bunlara da “Derin hoca” veya “Muskacı” adı verilmiştir.
Birçok hastalığa yöreye has isimler verildiği ve sağlıkla ilgili yöresel terimlerin oluştuğu,
hastalıkları iyileştirmeye yönelik yöreye has uygulamaların geliştirildiği, bazı hastalıkların
tedavisinde yöreye özgü merhem, macun ve yakıların hazırlanıp uygulandığı, yörede tedavi
amaçlı kullanılan ocak ve diğer ziyaret yerlerinin mevcut olduğu, daha çok alan araştırmasına
dayanan bu bildirimizle tespit edilmiştir.
*Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürü, kadirpurlu@hotmail.com
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S-48
MİCHAEL W. DOLS’UN İLK İSLAM HASTANELERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

Levent ÖZTÜRK*
İlk İslâm hastanelerinin kuruluşu ve ortaya çıkışı ile ilgili birbirinden farklı teori ve
yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımların bir kısmı metinlerin yanlış yorumlanmasına bir
kısmı da ön yargılı bakış açılarına dayanmaktadır. Metin analizlerinin yeteri derecede
yapılmamış olması konuyla ilgili sorunları büyütmektedir.
İslam hastanelerinin kuruluşu ile ilgili çalışma yapmış olan bilim insanlarından birisi de
Michael W. Dols’tur. Onun özellikle İslam hastanelerinin kuruluşuna tesir eden faktörlerle
ilgili diğer bilim insanlarından farklılık arz eden yönleri ele almaya ve tartışmaya değer
görülmüştür.
Bu tebliğde Michael W. Dols’un kitap ve makale çalışmalarında İslam hastanelerinin
kuruluşu ve yapısı ile ilgili ileri sürdüğü görüşleri ortaya konulacaktır. Bu görüşlerin İslam
kaynakları ile örtüşüp örtüşmediği ele alınacaktır. Buna ilave olarak Dols’un kullanmış
olduğu metinleri yorumlayış biçimi tartışmaya açılacaktır.

*Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi – Sakarya, leventozturk@outlook.com
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S-49
İBN MÂCE’NİN (Ö. 273/887) SÜNEN ADLI ESERİNDE YER ALAN BİLGİLERE
GÖRE HZ. PEYGAMBER DÖNEMİ’NDE HACAMAT UYGULAMALARI

Levent ÖZTÜRK*, Büşra YILDIRIM**

Fasd (kan akıtma) ve hacamat (kuru veya ıslak kupa çekme), eski zamanlardan beri tedavi
edici bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bunlardan hacamat, günümüzde tamamlayıcı veya
alternatif tıp uygulaması olarak yaygın bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Yaygınlık
kazanmasının en önemli etkenlerinden birisi Hz. Peygamber’in bizzat bu yöntemi uygulamış
olması ve müslümanlar arasında hacamatın sünnet olarak algılanmasıdır.
İbn Mâce hicrî 209-273 (824-887) tarihleri arasında yaşamış olan bir hadis âlimidir. Sünen
adlı eseri, Hadis kültürünün önemli eserlerinden birisi sayılır, hatta bazı müelliflerce kütüb-i
sitte (altı sahih hadis kitabı) içerisinde zikredilir.
Bu tebliğde İbn Mâce’nin Sünen adlı eserinde yer alan hacamatla ilgili bilgiler tespit edilerek
bunların dönemin uygulamalarına hangi ölçüde ışık tuttuğu ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu
bilgilere bağlı olarak tıbbî bakımdan Hz. Peygamber dönemi hacamat folklorunu yansıtan
yönler tespit edilecektir. Ayrıca elde edilen bilgilerden hareketle farklı bölge ve zaman
dilimlerine ait hacamat uygulamalarıyla bir karşılaştırma yapılacak, Hz. Peygamber dönemi
hacamat uygulamalarının orijinal olup olmadığı irdelenecektir.

* Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, leventozturk@outlook.com
** Arş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ABD
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S-50

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA BİLİŞİMİN TARİHÇESİ
Mehmet KARATAŞ*, Engin Burak SELÇUK** Turgay KARATAŞ***

Tıp tarihinde önemli yeri olan bilişimin hastanelerde kullanılmaya başlanması ile birçok
uygulama terk edilip sağlık hizmeti sunumunda işlemler sadeleşmiştir. Dünyada sağlık
hizmetinde bilgisayarın kullanımı ve bunun Türkiye’ye gelmesinin ardından, sağlık
hizmetinde bazı bilişim programlarının kullanılmaya başlanmasının ülkemizdeki serüvenini
bu çalışmamızla ortaya koymayı amaçladık.
Dünya’da ilk elektronik bilgisayar ENIAC, 1945 yılında ABD’de oluşturulmuştur. Bu
bilgisayarda delikli kart sistemi kullanılmıştır. Türkiye’de ilk bilgi sistemi uygulaması delikli
kart makinaları sistemiyle 1923 yılında Tekel İdaresi’nde başlatılmıştır. Devlet İstatistik
Enstitüsü (DİE) 1927 yılında Burroughs marka çizelgeleyici delikli kart makinaları sistemini
nüfus sayımı için ilk defa kullanmıştır. 1933 yılında ise TC Ziraat Bankası ve sigorta şirketleri
de sigortacılık işlemlerinde bu sistemleri kullanmaya başlamıştır.
1967 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi’nin
kuruluşundan sonra Hacettepe Üniversitesi ve Hastanesi Bütünleşik Bilgi Sistemi Projesi
hazırlanmış ve bu proje aynı yıl uygulamaya konulmuştur. Fakat bazı sorunlar nedeniyle
hastane bilişim sistemi uygulamalarına ara verilmiştir. Ancak, 1997 yılında Hacettepe
Üniversitesi’nde hastane bilişim sistemi özel sektöre yaptırtılmıştır.

* Yrd. Doç. Dr. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD – Malatya,
drkaratas@hotmail.com
** İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği ABD - Malatya
** Malatya Eğitim Arş. Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği - Malatya
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S-51

ATLI SINIFLAR EFRÂDININ HİDEMÂT-I BAYTARİYYE NOKTA-İ NAZARINDAN
TEDRİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Mehtap BAĞLIOĞLU*

Çalışmada, Atlı Sınıflar Birliğinin veteriner hekimliği işleri görüşüyle eğitimi konusunun
incelenerek veteriner hekimliği tarihine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
“Atlı Sınıflar Efrâdının Hidemât-ı Baytariyye Nokta-i Nazarından Tedrisi” (Atlı Sınıflar
Askerlerinin Veteriner Hekimliği Hizmetleri Bakımından Eğitilmesi) adlı eser, 1341’de
(1922) Matbaa-i Osmaniyyede basılmıştır. Çalışmada, eserin Atatürk Üniversitesi Seyfettin
Özege Nadir Eserler Kütüphanesinde bulunan 0161267 demirbaş numaralı nüshasından
yararlanılmıştır. Askerî bir metindir ve askerî veteriner hekimliğini yansıtmaktadır. Otuz
dokuz dersten, yedi sözden oluşmuştur. Genelkurmay Öğretim ve Eğitim Dairesine
yazdırılmıştır. Hayvanın anatomisi, tımar, yemler, sular, hayvanlara yaklaşmak, eyer vurmak,
semerler, koşum takımları, ahırlar, işlere gitmeden önce yollarda ve geri dönüşte yapılması
gerekenler, nallar, tırnakların bakımı, hayvanlarda meydana gelen yara, çürük, eyer ve koşu
organları, çıban kanamaları ve bulunacak çareler, iç hastalıkları, solugan, ağız hastalıkları,
burun kanaması, sıcak vurması/güneş çarpması, bulaşık hastalıklar; uyuz, mankafa ve tavuk
sıracası, kuduz, dalak ve yanıkara, şap, malkıran gibi hastalıklar anlatılmıştır. Hayvanların
şimendifere bindirmeden evvel, bindirildiği zaman, şimendiferden indirildikten sonra
yapılacak işlerle hayvanlardan hasta olanlara ne yapılacağı, vapurlar, hayvanların vapura nasıl
bindirilip vapurdan nasıl indirileceği, yoldaki bakımları, yem ve sularının nasıl verileceği,
hastalıklarının nasıl anlaşılacağı ve nasıl haber verileceğine dair usuller ile deniz yolunda
vapura binmeden önce yapılacakların anlatıldığı bölümlerden oluşan eserde, atlı sınıflar
topluluğunun veteriner hekimliği işleri görüşü açısından eğitimine yer verilmiştir.
Eserde, veteriner hekimliğine dair bilgiler, bilimsel olarak anlatılmıştır. Hastalıklara müdahale
ve tedavide izlenmesi gereken noktalara yer verilmiştir.
Sonuç olarak eserin içeriği ve önerileriyle özelde Türk askerî veteriner hekimliği tarihine,
genelde veteriner hekimliği tarihine katkıda bulunduğu söylenebilir.

*Arş. Gör. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji ABD –
Elazığ, mls_vet@hotmail.com
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S-52
MODERNLEŞME SÜRECİNDE BİR OSMANLI KURULUŞU:
BAKTERİYOLOJİHANE-İ ŞAHANE

Merve MERGEN*, Aslıhan AKPINAR**
Toplumların sağlığa ve belirli tıbbi uygulamalarla sağlığın gelişmesine yönelik tutumlarının
toplumun sosyal düzeni ile dini ve kültürel değer sistemini yansıttığının genellikle kabul
edildiği bildirilmiştir. Bu çerçevede tarihsel anlamda kökenleri ilk çağlara kadar uzansa da
mikrop kuramının Pasteur’un ardından sağlık, hastalık, bulaş kavramları ile korunma ve
tedavi yollarında yaptığı değişikliğin etkisi çarpıcı olmalıdır. Bununla birlikte mikrop
kuramının tıbbi uygulamalar ve kurumlarda yarattığı dönüşümü inceleyen az sayıda çalışma
bulunmaktadır.
Bu çalışmanın amacı mikrop kuramının Osmanlı İmparatorluğu’na kurumsal anlamda girişi
olarak kabul edilebilecek Dersaadet Da’ül-kelp ve Bakteriyoloji Ameliyathanesi’nin ve
Pasteur Enstitüsü ile kurulan ilişkiler çerçevesinde Bakteriyolojihane-i Şahane'nin kuruluşunu
ve Osmanlı bürokrasisinin bir parçası olarak kurumsallaşmasının modernleşme sürecinin
sağlık alanındaki mikro bir temsili olarak incelenmesidir.
Çalışma için Dersaadet Da’ül-kelp ve Bakteriyoloji Ameliyathanesi ve Bakteriyolojihane-i
Şahane’nin kuruluşu, kurucuları, çalışanları, kurumsal dönüşümleri dâhil ilgili kaynaklar ve
belgeler taranmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yürüttüğü dış siyaset ve iç dinamikler
sonucu sağlık alanında yaşanan dönüşüm Bakteriyolojihane-i Şahane’nin kuruluş ve değişimi
üzerinden değerlendirilmiştir.
Mikro düzeyde bir sağlık kurumu üzerinde yoğunlaşan bu çalışma ile makro düzeyde Osmanlı
İmparatorluğu'nun kendine özgü modernleşme deneyiminin değişkenleri ve dinamiklerinin
görünür kılınması beklenmektedir.

* Y. Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD - Kocaeli
mervemergen@gmail.com
** Yrd. Doç. Dr.
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S-53

1919 YILINDA BATI ANADOLU’DA YAŞANAN İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE,
İNSANLIK DIŞI, AŞAĞILAYICI MUAMELE VEYA CEZALAR BAĞLAMINDA
HEKİMİN SORUMLULUĞU

Mesut GÜVENBAŞ*
Savaşı birçok filozof ele almış, bunun adilliği, gerekliliği ya da olmaması için neler yapılması
gerektiğine ilişkin görüşler sunmuşlardır. Savaş ahlakıyla ilgili en etkili ve bilinen
görüşlerden biri Adil Savaş Teorisidir. Bu teoride bir savaşın bir devlet tarafından haklı
gösterilebilmesi için bazı koşulların karşılanması gerekir. Geleneksel Adil Savaş Teorisi,
savaşları iki prensibe göre yargılar: savaşa başvurmadaki hakkaniyet (jus ad bellum) ile
savaşın sevk ve idaresindeki hakkaniyet (jus in bello).
Bir savaş içerisinde savaşa katılan ülkelerin, savaşçı ile sivil halk arasındaki ayırımı iyi
yapması ve işkencede bulunmaması, kesinlikle yapılması gereken ve uluslararası belgelerle
mükellefiyet altına alınmış insani konulardır.
Savaşın sevk ve idaresindeki hakkaniyet prensibi çerçevesinde Kurtuluş Savaşı sırasında
İzmir ve çevresinde yaşayan insanların görmüş olduğu işkence ile hekimin bu anlamda
sorumluluğunu yerine getirerek tutmuş olduğu raporlar bu çalışmada insan hakları
bağlamında ele alınacaktır. Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Arşivi, İstiklal Harbi
Koleksiyonu içerisinden tespit edilen bu belgeler, günümüz adli tıp raporlarına paralellik
gösteren uygulamaları içermektedir.
Burada klasik tarih anlayışı içerisinde bir milleti karalamak ya da her iki millet açısından
savaşın haklılığı ya da haksızlığı konusunda değerlendirmede bulunmak bu çalışmanın amacı
değildir. Sadece tarihte yaşanmış bir gerçek üzerinden hekimin işkence ve insanlık dışı
muameleye ilişkin sorumluluğuna değinilecektir.
Çalışmada Batı Anadolu’da yaşanan olayların genel değerlendirilmesi yapılacak, uluslararası
belgelere atıf yapılacaktır. Gnkur. ATASE D. Bşk. lığı Arşivinden tespit edilen ve
Turgutlu’da Hükümet Tabibi Yusuf Bey ile Turgutlu Belediye Tabibi Fazıl Bey tarafından
tutulan belgeler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilerek, günümüz adli tıp raporlarıyla
olan benzerlikleri gösterilmeye çalışılacaktır.
Son olarak savaşın iktidarların tercihi olduğunu gösteren belgeler sunulacak ve hekimin
işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele veya cezalar bağlamında
sorumluluğuna atıf yapılacaktır.

*Doktora Öğrencisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD,
guvenbas@yahoo.com
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S-54
TÜRK TIBBINDA BİR DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ:
PROF. DR. RIDVAN EGE

Mukadder GÜN*
Geçmişi insanlık tarihi kadar eski olan hekimlik sanatı, gelişim ve yenilenme sürecini
sürdürmeye devam etmektedir. Tarihsel gelişimi incelendiğinde tababetin gelişmesinde ve
sürdürülmesinde farklı din, dil, ırk ve inanıştan pek çok hekimin özverili çabaları karşımıza
çıkmaktadır. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Dönemi tıbbında Avrupa
tıbbının etkileri baskın olarak devam etmektedir. Avrupa’dan getirilen hekimler ve eşzamanlı
olarak eğitim için farklı alanlarda Avrupa’ya gönderilen öğrenciler vardır. Mezuniyetleri
sonrasında ülkedeki hastanelerde mesleki uygulamalarını sürdürmektedirler. Bilindiği gibi
Gülhane Hastanesi’ne getirilen Alman hekim Rieder Paşa ve arkadaşlarının çabaları Türk
Tıbbının modernleşmesinin başlangıcı sayılabilir. Asker hekimler Türk tıbbının tarihsel
çizgisinde hem askeri hekimliğin hem de sivil hekimliğin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
Bu bildiride geçtiğimiz Haziran ayında yitirdiğimiz emekli bir asker hekim olan Prof. Dr.
Rıdvan Ege’nin yaşamı ve tıp dünyasına katkılarından söz edilecektir. Metin Prof. Dr.
Ege’nin özellikle Türk tıbbında el cerrahisi, modern ortopediye geçişteki katkıları ile araç içi
emniyet kemeri kullanımının yasal düzenlemeye geçirilmesine öncülük etmesi ile başkent
Ankara’da sağlık profesyoneli yetiştirmeye yönelik (hekim, hemşire, sağlık teknikeri) sağlık
eğitimine ilişkin öncülüğü ile sınırlandırılacaktır. Prof. Dr. Ege’nin dünya tıbbına katkıları ile
öteki uğraşları bu bildirinin konusu dışında tutulacaktır.

*Yrd. Doç. Dr. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD – Ankara,
gunmukadder@yahoo.co.uk
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S-55
TÜRKİYEDE TIBBİ ÇEVİRİDE YENİ BİR YÖNTEM:
TIBBİ ÇEVİRİYE KATKILARI VE ÖTEKİ YÖNLERİYLE DR. ALİ SEDAT TÖREL

Mukadder GÜN *, Ayça TÖREL ERGÜR **, Bilge ONARLIOĞLU***

1930 yılında Larnaka’da doğan Ali Sedat Törel, ilk orta ve lise eğitimi sonrasında Kıbrıs
Amerikan Akademisi’nden (Cyprus American Academy) mezun olmuş ve lisans eğitimi
sürecinde Kıbrıs Hükümetinin İngilizce, yüksek İngilizce ve Rumca devlet sınavlarını vererek
sertifikalarını aldıktan sonra Londra Üniversitesi’nde Avrupa tarihi ve Fransızca; Rapid
Results Collage of London’da Latince sertifikası eğitimlerini tamamlamıştır. Ardından 1957
yılında Cambridge Üniversitesi İngiliz dili ve edebiyatı eğitimine paralel olarak, 1959 -1960
yıllarında Nottingham Üniversitesi İngiliz dili ve edebiyatı sertifikasını almıştır.
1960 yılında Kıbrıs’ın bağımsızlığını kazandığı evrede İngiltere’den ayrılmış, ancak
bağımsızlık öncesi Kıbrıs’ta yaşanan sıkıntılı süreçte Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin gördüğü
eziyet ve haksızlıkları tanımlayan, Kıbrıslı Türklerin haklarını savunan, Kıbrıs’ın özgürlüğü
ile Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulması gerekliliğini vurgulayan makalelerini farklı İngiliz, Türk
ve Kıbrıs gazetelerinde yayımlamıştır. Bu makalelerin içerikleri nedeni ile Makaryos
tarafından ‘Kıbrıs’a girmesi yasaklılar’ listesine alınan Ali Sedat Törel eşi ile birlikte
Türkiye’ye yerleşmiştir.
Bu bildiride çok yönlü bir bilim insanı olan Dr. Ali Sedat Törel’i eğitimci, şair, yazar ve tıbbi
çevirmen yönleri ile tanıtacağız. Özellikle tıbbi çeviri alanında Türkiye’de ilk kez tanımlamış
olduğu matematiksel çeviri sistemini tıbbi İngilizcenin farklı alanlarına uyarlayan Törel’in
oluşturduğu bu yeni sistem; tıbbi çeviriye, tıp akademik yazınında kullanılan İngilizce deyim
ve terimlerin tanımlanmasına ve İngilizce makale okuma ve yazma tekniklerine büyük destek
sağlaması açısından önem taşımaktadır.

* Yrd. Doç. Dr. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD – Ankara,
gunmukadder@yahoo.co.uk
** Prof. Dr., Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ABD
*** Prof. Dr.,Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD

74

XIII. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ (Sivas, 18-21 Ekim 2017)
PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

S-56
ANATOMİ EĞİTİMİ TARİHİMİZDE ÖNEMLİ YERİ OLAN HOCALAR VE
İSMAİL HAKKI BEY’İN BEDENİNİ KADAVRA OLARAK BAĞIŞLAMASI
Halûk Perk Koleksiyonu

Murat D. ÇEKİN*, Halûk PERK**
Halûk Perk Koleksiyonundan faydalanılarak, anatomi eğitimi tarihimizde önemli yeri olan
hocalar Hasan Mazhar Paşa (1845-1920), Tevfik Hasan Bey (1870-1923), Bahaeddin Şakir
Bey (1870-1922), Vasfi Bey (1884-1924), İsmail Hakkı Bey (1876-1926) ve Nureddin Ali
[Berkol]

(1881-1955)

hakkında

kısa

bilgiler,

kadavra

eğitimlerinden

fotoğraflar,

yayınlarından örnekler ve bedenini kadavra olarak bağışlayan anatomi/ teşrih hocası İsmail
Hakkı Beyin cenazesinden ve bedeni üzerindeki teşrih çalışmalarından fotoğraflar
aktarılacaktır.

*Yard. Doç. Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul
**Koleksiyoner, Araştırmacı, Halûk Perk Müzesi, hp@halukperk.com
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S-57
HİPPOKRATES VE PERİNTHOS (= MARMARA EREĞLİSİ)

Mustafa H. SAYAR*

Eskiçağ tıp tarihi araştırmaları kapsamında Hippokrates’in adıyla ilintili olarak Salgın
Hastalıklar başlığı altında yedi kitap incelenmektedir. Eskiçağ tıp tarihçileri bu yedi kitabın
tek bir yazar tarafından kaleme alınmadıkları konusunda hemfikirdirler. Bu kitaplardan I. ve
III. Taşoz adasında tedavi edilen hastaların adlarının yazıtlarda geçen kayıtları sayesinde
M.Ö. 410 yılına tarihlenenleridir. Bu tarih Hippokrates’in yaşadığı dönemle uyuşmaktadır. II.
kitapta ise IV ve VI numaralı kitaplarda olduğun gibi çeşitli hastalıklara ve hastalara ilişkin
örnek teşhis ve tedaviler yer almaktadır. II. Kitabın özünü Marmara Denizinin kuzey sahilinde
bugün Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinin bulunduğu yarımada üzerinde Samos = Sisam
adasından M.Ö. 6. yy. da gelen koloni kurucuları tarafından kurulmuş olan Perinthos
şehrindeki salgın hastalıklar anlatılmaktadır. Bu bildiri kapsamında M.Ö. 399-395 arasındaki
bir döneme tarihlenen bu kitapta anlatılan hastalıkların teşhis ve tedavilerinin yapıldığı
Perinthos şehrinin M.Ö. 4. yy. başındaki demografik yapısı ve eskiçağ tıp tarihi yönünden
bölgedeki tarım faaliyetinin orada yaşayan halkın sağlığına etkisinin Hippokrates’in özgün
yazım üslubuyla anlatımı incelenecektir.

*Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, mhsayar@gmail.com
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S-58

SİVAS DARÜŞŞİFASI ( DARÜSSIHHASI)
Müjgân ÜÇER*
Kısa ömrü ve saltanatında (1211-1220) önemli işler yapan Selçuklu Sultanı I. İzzeddin
Keykâvus’un Sivas’ta 1217 yılında inşa ettirmiş olduğu sağlık yurdu; mimarisi, taş ve tuğla
işçiliği, çinileri, kitâbelerinin çokluğu, süslemeleri, figürlü plastik sanatı açısından birçok
yenilikler taşıması ve vakfiyesinin bir suretinin günümüze ulaşması sebebiyle, Anadolu
Selçuklu sağlık kuruluşları içinde önemli bir konumda değerlendirilmektedir. Türk kültür ve
sanatını önemli eserlerinden olan Sivas Darüşşifası (Darüssıhhası) başlıca özellikleriyle
tanıtılacak ve Türk tıp tarihindeki önemi üzerinde durulacaktır. Ayrıca, Sivas Darüşşifası'nın
yakın zamanlara kadar okunamayan ve yeni deşifre edilmiş bulunan üç kitabesine de yer
verilecektir.

*Dr. h.c. Eczacı, Sivas, mujganucer@yahoo.com
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S-59

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİVAS'TA HALK HEKİMLİĞİ
Müjgân ÜÇER*
Halk hekimliği üzerinde, Sivas'ta sözlü kaynaklardan öğrenebildiğimiz bilgiler ve yapıldığını
tesbit ettiğimiz uygulamalar hakkında bilgi verilecek, halk hekimliğinde görülen;

batıl

inançlar ve büyüsel işlemlerin yanında rasyonel uygulamalarının da olduğu hattâ tıbbın
bunlardan yararlandığı üzerinde durulacak, halkımızın sağlık ve koruyucu hekimliğe yönelik
mesajlarına yer verilecektir.

*Dr. h.c. Eczacı, Sivas, mujganucer@yahoo.com
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S-60

VEFATININ 75. YILINDA BİR VATANPERVER:
DR. AHMET KÂZIM ÜÇER (1916-1942)
Müjgân ÜÇER*

Dr. Ahmet Kâzım, 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdiğinde, II. Dünya
Savaşı devam ediyordu. Trakya'da kurulan Sahra Hastanesi'nde yedek subay hekim olarak
görevliyken hastalanmıştı. Tedaviler sonuç vermemiş, genç yaşında vefat etmiş, annesine,
kardeşlerine, yakınlarına ve dostlarına büyük acılar bırakmıştı.
Bu bildiride Dr. Ahmet Kâzım'ın biyografisi verilecek ve 1937- 1938 yıllarında genç hekim
arkadaşları arasında yaptığı "Evlilik Üstüne Anket" değerlendirilecektir.

*Dr. h. c. Eczacı, Sivas, mujganucer@yahoo.com
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S-61

SİVAS DÂRÜ’Ş-ŞİFÂSI
VE
YÜKSEK MİMAR SEDAT ÇETİNTAŞ

N. Yücel MUTLU*
Yapılışının sekiz yüzüncü yılını idrâk ettiğimiz SİVAS DÂRÜ’Ş-ŞİFÂSI’nın mimârî, tarihî
ve inşâ’î özelliklerinin ifâde edildiği bu toplantılarda; asırların nisyânına terk edilmiş iken
günyüzüne çıkarılmasında birinci derecede hizmet ve şeref sâhibi olan, “Âbideleri Koruma
Hey’eti’nin İstanbul Bürosu Şefi Y. Mimar SEDAT ÇETİNTAŞ”ı rahmet, minnet ve büyük
bir kadirbilirlik duyguları ile anmak, bir meslekdaşı olmanın çok yukarılarında, tarihe ve
ecdâdına saygılı bir nâciz Sivaslı olarak benim ve bütün Sivaslıların borcudur.
Değerli ve aziz kardeşim Dr. h.c. Eczâcı MÜJGÂN ÜÇER’in “Sivas bir yüzükse” ifâdesiyle
yücelttiği, Sivas’daki dört Selçuklu eserinin ilki olma şerefi ; târihî metinlerde, “Dârü’ş-şifâ”,
“Şifâhâne”, “Şifâiye Medresesi”, “İzzeddin Keykâvus Dârü’ş-şifâsı” ve kitâbesinde yazılı
olduğu üzere, “Dârü’s-sıhha” isimleri ile anılan bu yapıya âittir. Asırların ihmâli yüzünden,
diğer üçü ile birlikte harâbiyete ma’rûz bırakılan bu binânın, asıl ve fonksiyonel hüv’iyetiyle
ortaya çıkarılması, 1937-1938 senelerinde burada kazı yapmak görevi ile görevlendirilen Y.
Mimar Sedat Çetintaş’ın himmeti ve tarihine olan büyük saygısı ve bağlılığı ile mümkün
olabilmiştir. İşte bendeniz de bu bildiri ile, bu kazıya nasıl karar verildiğini ve Sedat
Çetintaş’ın hangi maddî ve idârî zorluklar içinde bu yapıyı, Türk Tıp Tarihi’ne tekrar
kazandırdığını, Sivas’a ne kadar önemli bir hizmet ve hediyede bulunduğunu anlatacağım.”

*İnş. Y. Mühendisi, Emek- Ankara
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S-62
DR. TEVFİK SAĞLAM’IN (1882-1963)
“SITMA, SERİRİYAT, PARAZİTOLOJİ VE MÜCADELESİNE BİR MEDHAL”
ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Necati AYDOĞAN*
Dr. Tevfik Sağlam (1882-1963), ülkemizde nüfusumuzun iyileştirilmesi ve yaygın
hastalıkların kontrol edilmesi alanlarında çalışmaları olan bir bilim adamıdır. Yaşadığı
dönemde nüfusun azalmasına neden olan hastalıkların başlarında frengi, verem ve sıtma gelen
Dr. Tevfik Sağlam nüfus sorununu genel bir sağlık konusu olarak ele almış, söz konusu
hastalıklarla ilgili çok katmanlı çalışmalar yapmıştır. Sıtma hastalığı, eski gücünü kaybetmiş
olmasına rağmen bugün de insan sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir.
Bu çalışmada Dr. Tevfik Sağlam’ın sıtma hastalığı ile ilgili hizmetlerine yer verilerek “Sıtma,
Seririyat, Parazitoloji ve Mücadelesine Bir Medhal” adlı eserinin tanıtılması amaçlanmıştır.
Deniz ve Tropik Ülke Hastalıkları Enstitüsü’nde görevli Alman hekimler, Nocht ve Mayer,
tropik ülkelerden gelen doktorlara verdikleri Sıtma Eğitimi ile ilgili bilgileri içeren “Die
Malaria, eine Einführung in Ihre Klinik, Parasitologie und Bekämpfung” isimli eserlerini,
1918 yılında Berlin’de yayınlamışlardı. Yazarlarla Hamburg Üniversitesi’nde eser henüz
yayınlanmadan önce tanışan Dr. Tevfik Sağlam, eserin özellikle doktorlar için uygulamalı
bilgileri kapsamasını dikkate alarak, 1918 yılında tercüme çalışmalarına başlamıştır. 1922
yılında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin desteğiyle İstanbul’da, Matbaa-i Osmânîye’de
“Sıtma, Seririyat, Parazitoloji ve Mücadelesine Bir Medhal”

adıyla Türkçe olarak

basılmıştır. 160 sayfa ve iki ana bölümden oluşan eserin birinci bölümünde, sıtma hastalığının
kliniği ve patolojisi, ikinci bölümünde parazitolojisi ve mikroskobisi ele alınmıştır. Ayrıca
eserin sonunda 3 boyalı levha ve 25 şekil vardır. Eser, Cumhuriyet Dönemi sıtma mücadelesi
kapsamında hem hekimlerimizin bilgilerini güncellemeleri, hem de halkımızın sıtma
hastalığına karşı koruma önlemlerini öğrenmeleri açısından ülkemiz tıbbına katkı sağlamıştır.

*Y. Lisans Öğrencisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etik
ABD Eskişehir, necatiaydogan@gmail.com
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S-63
KOD ADI KÜÇÜK DOKTOR: FAHRİ CAN

Nermin ERSOY*
1897’de Yemen’in merkezi San’da doğmuş olan Fahri Can, 1917 yılında Tıp Fakültesinden
mezun olmuştur. Osmanlı Devletinin İzmit’e atadığı (10 Kasım 1918’de) son belediye tabibi
olan Fahrettin Efendi, önceleri Adapazarı Belediye Tabibi olarak görev yapmış, ardından milli
mücadeleye katılmak için boş olan Gekbuze (Gebze) Hükümet Tabipliği kadrosuna
başvurmuş, 10 Kasım 1918 tarihinde de atanmıştır.
Tüm güçlük ve tehlikelere rağmen kendisine bağlı bütün köyleri at sırtında dolaşarak
baskınlara maruz kalan halkın tedavisini ve salgınlardan korunmasını sağlamış, Rum çeteleri
tarafından yapılan baskın ve kayıpların kayıtlarını tutmuş, ölenlerin otopsi raporlarını
hazırlamıştır. Ulusal Ordu’ya destek için Kocaeli Karakol Cemiyeti içinde çok aktif rol
oynamış, Anadolu’ya silah, mühimmat ve insan taşınmasına büyük emek vermiştir. Küçük
Doktor kod adıyla anılan Fahrettin Efendi, baskına uğramış olan köylerdeki halkın, Türk çete
ve müfrezelerinin mücadeleye ortak edilmesini, silahlanmasını da sağlamıştır. Dayı Mesut ve
Yahya Kaptan ile Gekbuze, Darıca, Tuzla ve Şile bölgesinde Milli Mücadelenin ölümsüz
kahramanlarından olan Dr. Fahrettin Efendi, cesaret ve deneyimlerinden ötürü Gaziantep’in
düşman işgalinden kurtulmasına da katkı sağlaması için Antep Hükümet Tabipliğine
atanmıştır. 15 Ocak 1919 - 25 Aralık 1921 tarihleri arasında Antep’te hem bir hekim hem de
gözü pek bir Kuvvacı olarak çalışmış, Kurtuluş Savaşındaki hizmetlerden dolayı Büyük
Millet Meclisi tarafından istiklâl madalyası ile ödüllendirilmiştir.

*Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD, nersoy@kocaeli.edu.tr
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S-64
TÜRKİYE’NİN İLK RÖNTGEN MAKİNESİ
Nilifer GÖKÇE*

Yıl: 1896
Yer: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Gülhane Askeri Tıbbiyesi)
İki öğrenci¸Tosyavizade Rıfat Osman ve Esat Feyzi. Tosyavizade Rıfat Osman yedinci sınıf,
Esat Feyzi sekizinci sınıf öğrencisi.
Röntgen, X ışınlarını bulmuş. “La Natür” dergisinde de “Röntgen Işığının Keşfine Dair” bir
makale yayınlanmıştı. Rıfat Osman Bey, bu makaleyi Fransızcadan çevirerek Esat Feyzi’ye
ve Antranik Paşa’ya verir. Bu iki öğrenci okulun fizik laboratuvarında bulunan eski aletlerden
yararlanarak ilk röntgen cihazını yaparlar. Bu ilkel radyoloji cihazı ile 1896 yılı Eylül ayında
Antranik Paşa’nın sol elinin, tahta kutu içinde bir anahtarın ve bir kurbağanın filmini çekerler.
Bu ilk deneyimden sonra, ülkemizde radyoloji alanında yapılan çalışmalar ve Mekteb-i
Tıbbiye’deki eğitim, Dr. Rıfat Osman Bey’in belgeleriyle anlatılacaktır. Bu çalışmanın
radyoloji tarihimizle birlikte tıp eğitimi tarihimize de ışık tutması amaçlanmaktadır.

*Öğretim Görevlisi Dr. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD – Edirne,
nilifergokce@gmail.com
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S-65
1933 SIHHAT ALMANAĞINDA
“ÖLÜLERİN DİRİLTİLME USULLERİ” BAŞLIKLI MAKALE

Nilüfer DEMİRSOY*

“Sıhhat Almanakı” 1933 yılında 1151 sayfa olarak Mazhar Osman tarafından derlenen bir
eserdir. Oldukça geniş bir bölümleme yapılarak hazırlanmış alanında uzmanların kaleme
aldığı makaleleri içeren bir tıp kitabıdır. Eser Umumi yazıları, halka yönelik eğitici tıbbi
yazılar, hekimliğe yönelik öykü ve fıkralar, tıbbi öğüt ve önerilerden oluşmaktadır. Birçok
görselle birlikte sunulan makaleler Türkiye tıp alanındaki kurumsallaşmaya yönelik halkı
bilgilendirmenin yanında, Osmanlı`da ve Türkiye`de tıp tarihini de aydınlatır niteliktedir.
Eserin sonunda 15 sayfa tıbbi ilanlar ve 10 sayfa vefat eden doktorlar ile ilgili bilgiler ve
resimler yer almaktadır.
Eser’in 179. Sayfasında yer alan Haseki Hastanesi Operatörü Dr. Ahmet Burhanettin Bey
tarafından kaleme alınan “Ölülerin Diriltilme Usulleri” başlıklı makale yeniden canlandırma
uygulamalarının ne kadar önemli olduğu,
görsellerle

anlatılmıştır.

Metnin

günümüz

anlaşılır halkın anlayabileceği bir dille ve
uygulamaları

açısından

karşılaştırılarak

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Makale altı sayfadan oluşmaktadır. Giriş bölümünde yeniden canlandırmanın öneminden,
hangi durumlarda yapılması gerektiğinden bahsedilmiş, fizyolojik olarak ölüm halinin nasıl
oluştuğun ve belirtileri sıralamıştır. Ardından suni teneffüs usulleri; Silvester usulü, Howard
usulü, Schäfer usulü, Von Hasselt- Schüller usulü olmak üzere dört grupta sınıflanarak
teknikleri resimlerle açıklanmıştır. Son paragrafta yeniden canlandırmanın önemi ve
teknikleri bilmenin ihtiyaç durumlarında kişilere yardım etmenin bireyde yaratacağı insani
duyguya vurgu yapılarak halkı bu konuda bilinçlendirmek ve duyarlılık kazandırılmaya
çalışılmıştır.

*Öğr. Gör. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD – Eskişehir,
nilufer_p2@hotmaail.com
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S-66
VEFATININ 40. YILINDA PROF. DR. BEDİ N. ŞEHSUVAROĞLU’NUN
TÜRK TIP TARİHİ VE KÜLTÜRÜNE KATKILARI

Nuran YILDIRIM*

Tanrının ayrıcalıklı yarattığı çok yönlü insanlardan biriydi Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu.
Bilim ve kültürün bütün renkleriyle dünyayı kucaklayan bir gökkuşağıydı sanki. Bilimsel
uğraşları yanında başta sanat, edebiyat, müzik, tarihi değerlerimiz, eğitim olmak üzere
kültürün her alanıyla ilgilenirdi.
1950 yılında asistan olarak girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve
Deontoloji Kürsüsü’nde, akademik aşamaları başarıyla geçerek, vefat ettiği 13 Mayıs 1977
tarihine kadar, 27 senede başta tıp tarihi olmak üzere, eczacılık, diş hekimliği tarihi
alanlarında araştırmaları ve yayınlarıyla yol gösterdi.
Türkiye’de tıp öğretimi, karantina, sıtma ve sağlık teşkilatı tarihleri, Türkçe ilk tıp eserleri,
Edirne II. Bayezid Darüşşifası, sağlık davaları ve hekim dertleri, sağlıkla ilgili süreli yayınlar,
hastaneler ve benzeri konulardaki yayınları güvenilir kaynaklar olarak kullanılmaktadır.
Küçük yaşlarından itibaren toplamaya başladığı ve özel gayretleriyle zenginleştirdiği
arşivinden pek çok araştırmacı, yüksek lisans ve doktora öğrencisi yararlanmıştır.
Şehsuvaroğlu, kültüre çok önem verir ve bu yolda özel yaşamında çaba harcadığı gibi resmi
hayatında da girişimlerde bulunur, takipçisi olurdu. Fatih Sultan Mehmed’in 1463’te
Beyazıt’ta kurduğu ilk Osmanlı darphanesi olan Simkeşhâne’nin harabesine sahip çıkmış ve
ısrarlı çalışmaları sonunda restore ettirip yoktan var etmiştir.
Son İstanbul Efendilerinden biri olan Şehsuvaroğlu, İstanbul’a âşıktı. İstanbul’un; köprüleri,
anıtları, kapalıçarşısı, çeşme-sebil ve kervansarayları, dikilitaşları, müzeleri, sarayları, surları,
kışları, yangınları hakkında makaleleri vardır. Göztepe kitabıyla başlattığı semt tarihçiliği
sonraları benimsenmiş ve kimi İstanbul semtlerinin tarihi peş peşe yazılıp yayınlanmıştır.
Şehsuvaroğlu ile 1970-1977 yılları arasında yedi sene Osmanlıca Okutmanı olarak çalışma
şansına ve onuruna eriştim.
Bu bildiri, Türk Tıp Tarihi yanında tarih ve kültür alanlarına ve sağlık müzeciliğine katkıları
bulunan ve o yıllarda tıbbi deontoloji içinde yer alıp da günümüzde tıp etiğine giren kimi
konuları tartışmaya açarak tıp etiği disiplinine öncülük etmiş olan Prof. Dr. Bedi N.
Şehsuvaroğlu’nu, yayınları ve kişisel gözlemlerim eşliğinde, genç kuşaklara tanıtmak
amacıyla hazırlanmıştır.

*Prof. Dr. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD – İstanbul,
nurany@gmail.com
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S-67
HANIMLARA MAHSUS GAZETE (1895-1906) VE SAĞLIK KONULARI
Nurdan KIRIMLIOĞLU*
Osmanlı Devleti’nde 19.yy.da sosyal, siyasal, eğitim, hukuk gibi alanlarda toplumsal gelişim
ve değişime gidilmiştir. Toplumsal gelişim ve değişimin o toplumu oluşturan bireylerin
ilerlemesi ile mümkün olabileceği düşüncesini yayma ve desteklemede basın önemli bir rol
üstlenmiştir. Modernleşmeye öncülük eden bu değişim ve dönüşüm içinde kadınlara
geleneksellikle modernlik arasında dengeyi kurma rolü verilmiş, kadının aile ve toplumsal
yaşamda sahip olduğu önemli yer ve toplumun ilerlemesinin kadının gelişimine bağlı
olabileceği görüşünden hareketle kadınlara özgü gazete ve dergiler yayınlanmıştır. Bu
yayınlarla kadının toplumsal statüsünün arttırılması yönünde mücadele verilmiş, geniş bir
konu yelpazesiyle kadınların gelişmelerine fırsat sağlayacak periyodik bilgiler aktarılmıştır.
Bu yayınlardan biri de başyazarı ve yazı kadrosunun tamamına yakını kadın olan 1 Ağustos
1895 ve 4 Eylül 1906 tarihleri arasında faaliyet gösteren ve en uzun süreli kadın dergisi olan
Hanımlara Mahsus Gazete’dir.
Genel olarak gazetede kadın, eğitim, çocuk, sağlık, güzellik, moda, din, ahlak, kıyafet, evlilik
ve aile hayatı gibi çeşitli konularda yazılmış makaleler yayınlanmıştır. Dergide makalelere ek
olarak şiir, mektup, bilmece, tefrika roman, ilan ve çevirilere de yer verilmiştir.
Çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nin 19.yy.daki modernleşme sürecinde sağlığa
yaklaşımını, o dönemde basının gündeminde yer alan sağlığa ilişkin konuları Hanımlara
Mahsus Gazete bağlamında ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla İstanbul Kütüphanelerindeki Eski
Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası (1869-1927) temel alınmıştır.
Derginin yayın amacının açıklandığı ilk sayıda sağlığın öneminden bahsedilerek dergi içinde
sağlığa ilişkin konuların yer alacağı şu şekilde belirtilmiştir: “Her şeyden kıymetdâr sıhhat ve
afiyet olduğu cihetle gerek ciğerparelerin ve gerek kadın ve erkeke efrâd-ı ailenin muhafaza-i
sıhhatine medar olacak ma’lûmâtı vereceğiz ve hanelerin tahâret ve nezafet-i noktsında
riâyeti lazım gelen kavâid-i sıhhiyeyi göstereceğiz…”
Değerlendirme sonucunda dergide yer alan sağlığa ilişkin konuların verem, kadın sağlığı,
çocuk sağlığı ve hastalıkları, koruyucu sağlık, beslenme, ağız ve diş sağlığına odaklandığı
görülmüştür. Görülen bu çeşitlilik toplumların temelinin sağlıklı aileler olmasıyla
ilişkilendirilmiş, kadın aracılığıyla toplumda sağlık açısından kaliteli nüfus oluşturulmasına
yönelik bir kadın hareketinin var olduğu ve sağlıklı bir Osmanlı nüfusunun oluşumuna
katkıda bulunmayı hedefledikleri düşünülmüştür.

*Yrd. Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı,
nurdank@ogu.edu.tr
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S-68
HENRIETTA LACKS’IN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ;
TIP TARİHİNİN GILGAMIŞ DESTANI

Nüket ÖRNEK BÜKEN*, Çağrı ZEYBEK ÜNSAL**

Tıbbın tarihi hastalıklarla ve ölümle mücadelenin tarihidir. Gılgamış Destanı, tarihin en eski
yazılı destanının adı olup, 56 kil tablete Akad çivi yazısı ile kaydedilmiştir. Uruk kralı
Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsü, ölümsüzlüğün ve bilginin peşindeki insanın
yüceltilmesi olup, Gılgamış'ın ölümünden bin yıl kadar sonra yazılmıştır ve günümüze kadar
gelebilmiştir. Gılgamış, ölümsüzlük otunu yemeye fırsat bulamadan onu bir yılana kaptırır ve
destan, Gılgamış’ın ölüm karşısındaki yenilgisiyle biter.
M.Ö. 2500-3000 yılları arasında olduğu tahmin edilen destan, nihayet 20. yüzyılın ikinci
yarısında karşılığını bulur ve tıp dünyası ölümsüzlüğü, He La hücreleri ile keşfeder. Afrika
kökenli Amerikalıların tek bir hastanede tedavi alabildiği, doku örneklerini onam almadan
kullanmanın oldukça yaygın olduğu, bu konuda yasal bir gerekliliğin olmadığı bir dönemde,
bilimin gelişimine katkı sağlamak gerektiği görüşü hâkimdir.
Bu bildiri Henrietta Lacks’ın kanser hücrelerinin, günümüze kadar uzanan hikâyesi ve bu
hücrelerin kaynak oluşturduğu tıp tarihindeki önemli köşe taşlarının hikâyesini konu
almaktadır. Henrietta Lacks yalnız tıp tarihinin değil, tıp etiği, tıp ekonomisi ve tıp
hukukunun da en tartışmalı vakası olmaya devam etmektedir.
Bugün He La hücresi kullanılarak yayınlanan araştırma makalesi sayısı yetmiş altı bini aşmış,
on bir bin patent alınmış, büyük maddi kazançlar elde edilmiştir. Virüsler üzerine yapılan
çalışmalar sonucu bulunan aşılar, kurtarılan hayatlar, elde edilen önemli bilimsel başarıların
yanı sıra, Lacks ailesinin sağlık bakım hizmetine ulaşamamış olması, elde edilen kazançlardan
herhangi bir pay alamaması ise devam eden ölümsüzlük arayışı içinde çarpıcı bir boyuttur.
Kanserli hücreleri alınan Henrietta Lacks’ın ad ve soyadının ilk harflerinden oluşan He La
hücrelerinin sıra dışı öyküsü yalnız dünya ile de sınırlı kalmamış olup; uzaya giden ilk Sovyet
uzay gemisinde de bu hücreler bulunmaktadır.
Henrietta Lacks ölümsüzlüğün sırrını çözmüş gibidir... Tıbbın Gılgamış destanı yeniden
yazılmaktadır…

* Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD – Ankara,
nuketbuken@hotmail.com
** Arş. Gör. aynı
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE
PRATİSYEN HEKİMLİĞİN GELİŞİMİNDE BİR DERNEK

Onur ÇEÇEN*
Pratisyen Hekimlik Derneği, pratisyen hekim olarak görev yapan binlerce hekimi temsil etme
amacıyla 1998 yılında kurulmuş bir disiplin derneğidir. Bildiride bu derneğin kuruluş ve
gelişimi bağlamında pratisyen hekimlik kongrelerinden, dernekleşmeye giden sürecin
irdelenmesi amaçlanmıştır.

*Dr., Doktora Öğr. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD,
onurcecen@gmail.com
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S-70
SİLESİA RAPORU IŞIĞINDA BİR ROL MODEL OLARAK
RUDOLPH VİRCHOW’UN NİTELİKLERİ ÜZERİNE NOTLAR

Onur Naci KARAHANCI*, Önder İLGİLİ**
Rudolf Karl Ludwig Virchow, tıp tarihinde ortaya koymuş olduğu hücresel patoloji kuramı ile
özdeşleşmiştir. Virchow, “hücresel patolojinin babası” olarak anılmakta olup; kuramını ortaya
koyduğu Hücresel Patoloji (Die Cellularpathologie) adlı eseri 1858 yılında Berlin’de
basılmıştır. Virchow’un sağlığın biyolojik yönüne yaptığı katkılar Türk Tıp Tarihi
literatüründe yer bulmuş ancak onun sağlığın çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarına
odaklanan sosyal tıp anlayışı yeteri kadar işlenmemiştir.
Virchow 1848 yılında Prusya Devleti’nin görmezden geldiği, Yukarı Silesia bölgesindeki
tifüs salgını için görevlendirilen heyetin içinde yer almıştır. Bölge ile ilgili hazırladığı
raporunda Prusya Hükümetine ve ülkenin eğitimli insanlarına yönelik ciddi eleştiriler
getirmiştir. Mikropların enfeksiyonlarda tek etiyolojik neden olmadığını; çeşitli çevresel ve
sosyal faktörlerden yalnızca biri olduğunu vurgulamıştır. Virchow raporunda eğitim,
özgürlük, refah, tam ve sınırsız demokrasi içeren öneriler getirmiştir. Silesia raporu
Virchow’un yaşamında da bir dönüm noktası olmuş; sonrasında babasına “Ben artık eksik bir
adam değil bir bütünüm, tıbbi öğretilerim politik ve sosyal öğretilerimle birleşti” diye
yazmıştır.
Virchow, herkesin kendi sağaltıcısını seçme hakkını savunmuş; silahlanma ve ölüm cezasına
karşı durmuştur. Fikir mücadelesinde Koch ile tüberküloz konusunda ters düşmesi ve
demokratik duruşu Nazilerce Alman tıp elitinden dışlanmasına yol açmıştır.
Virchow toplumcu düşünen birçok hekim için örnek alınan bir isim olmuştur. Tarihte halkın
doktoru portresi olarak kabul edilmiş; sağlık politikalarına dair birçok söz ona ait olmasa da
atfedilmeye başlanmıştır. Bu saptamaların yanında Silesia raporunun hazırlanmasında kimi
bilimsel eksiklikler bulunduğu ve dönemin politik polemiklerinin etkilendiği, tıp mesleğinin
devlet otoritesinden bağımsızlaşmasının sağlıkta özelleştirme anlamı taşıyabileceği,
eleştirileri de yöneltilmiştir.
Bu bildiri çerçevesinde Silesia raporu, daha önce yapılmış çalışmaların eleştirel
değerlendirmesi, döneminin sağlık anlayışı ışığında Virchow’un tıp tarihindeki yeri ve bir rol
model olarak nitelikleri üzerine çıkarımlar paylaşılacaktır.

* Arş. Gör. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD – Ankara,
onurnaci@gmail.com
** Yrd. Doç. Dr.
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S-71

I. İZZETTİN KEYKAVUS ŞİFAHANESİ PLANI

Orhan Cezmi TUNCER*

Sivas I. İzzettin Keykavus Darüşşifası’nın bir şifahane olarak yapılmasının ve Güney
eyvanının türbeye dönüştürülmesinin nedeni biliniyor. Yapının; temel, örgü ve üst örtü
çözümü çok başarılıdır. Poliklinik kesiminin yıkılması ise bakımsızlıktandır. Ayrıca
gelenekselleşme yolunda taç kapı geometrisi önemlidir. Yukarıdaki nedenlerle (artılarıyla)
yapının 800 yılını tamamlayarak günümüze erişmesi Sivaslılar için ve Selçuklu mimarlığı
açısından iyi bir şanstır. Bu yapıya Hikmet Denizli’nin katkısını unutmayacağız.

*Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara
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S-72
FAHRETTİN KERİM GÖKAY VE FREUD

Osman BAHADIR*

Yeni bir bilimsel araştırma alanı olarak psikanaliz, 19. yüzyılın son yıllarında Sigmund Freud
(1856-1939)’un çalışmalarıyla kuruldu. Freud, çalışmalarını psikolojinin fizyolojik olmayan
etkenleri üzerine yoğunlaştırmış, nevrozlarda, psikonevrozlarda görülen ruhsal ve organik
bozuklukların gelişiminde sosyal ve özellikle de cinsel etkenlerin rolünü göstermeye
çalışmıştı.
Freud’un çalışmaları ve düşünceleri, yaklaşık 20 yıl kadar sonra ülkemize yansımıştır.
Türkiye’de psikanaliz üzerine ilk yayını nörolog Mustafa Hayrullah (Diker) 1917 yılında
yapmıştı. Daha sonra başlıca olarak Mazhar Osman (Uzman), Münir Mazhar (Kamsoy),
İzzeddin Şadan (Tesbihcioğlu), Freud’un düşüncelerini onaylamaktan ziyade eleştiren
yayınlar yaptılar. 1920’li yılların ikinci yarısında ise Mustafa Şekip (Tunç) ve Hilmi Ziya
(Ülken) daha ziyade Freud’u olumlayan yayınlar yaptılar.
Fahreddin Kerim (Gökay) (1900-1987) da, Freud’un öğretilerine genel olarak olumsuz
yaklaşmakla birlikte freudizmin bazı bölümlerini yararlı olarak görmektedir. Daha sonraki
yıllarda İstanbul Üniversitesi’nde nöroloji profesörü olacak olan Gökay, 1926 yılında Yeni
Fikir dergisinin 15. sayısında yazdığı bir yazısında şunları söylemektedir:
“Bazı taraftarlarının iddiaları gibi her meseleyi Freud gözlüğüyle tetkiki ifrat (aşırıya kaçma)
telakki ediyoruz. Tenasüli travma ve libidonun hayat kanunlarında oynadığı rolü inkar
etmemekle beraber bütün ruhi hastalıkların ortaya çıkışında tenasüliyeti (cinselliği) bir sebep
olarak telakki etmeyi doğru bulmuyoruz”.
Fahreddin Kerim, Hilal-i Ahdar (Yeşilay) isimli kendisinin yayımladığı dergideki “Freud
mektebinin esasları: Ruhun derinliklerine nasıl girilir?” başlıklı makalesinde, ruhun mahiyeti,
bilinçdışı vb. gibi konuları ve kavramları inceliyordu.
1922 yılında Berlin’de düzenlenen ve Freud’un da bir konuşma yaptığı uluslararası psikanaliz
kongresine katılan Fahrettin Kerim’in freudizmle ilgili düşüncelerinin incelenmesi, Freud’un
ve genel olarak yeni gelişmekte olan psikanaliz disiplininin erken Cumhuriyet
Türkiye’sindeki etkilerini anlamak bakımından önemli görünmektedir.

Bilim Tarihi Araştırmacısı, Yazar, bahadirosman@hotmail.com
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S-73
KIRIM SAVAŞI’NDA FRANSIZLARIN SAĞLIK TEŞKİLATI
VE
İSTANBUL’DA KURULAN FRANSIZ HASTANELERİ

Oya DAĞLAR MACAR*
Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti Rusya’ya karşı mücadele etti. Bu savaşta Osmanlı
Devleti’ne destek veren müttefik olan devletler İngiltere, Fransa ve Piyamonte Krallığı idi.
Fransa Osmanlı ile müttefikliğini açıklamasının ardından Doğu’ya asker göndermeye başladı.
Kırım cephesi Fransa’ya uzak olduğu için, Fransa İstanbul’u harekat merkezi olarak belirledi.
Kırım Savaşı’nda İstanbul aynı zamanda hasta ve yaralı Fransız askerlerinin tedavi merkezi
oldu. Fransızlar İstanbul’da birçok hastane açtılar. Kırım cephesinde açtıkları hastaneler
yeterli olmayınca, Cephede yaralanan ve hastalanan birçok askeri Karadeniz üzerinden
gemilerle İstanbul’daki hastanelere gönderdiler. İstanbul’daki Fransız hastanelerinin
neredeyse tamamı Anadolu yakasında açılmıştı. İstanbul’daki Fransız hastaneleri savaşın
başlarında örnek gösterilecek bir sağlık hizmeti verirken, savaşın ilerleyen dönemlerinde
bozuldu. Bunun sebebi yaralı sayısının hızla artması ve salgın hastalıklardı. Bu tebliğde
Fransızların Kırım Savaşı’nda İstanbul hastanelerindeki askeri sağlık teşkilatı, hastane düzeni
ve salgın hastalıkların tedavisi konuları ele alınacaktır.

*Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, oyadr@ticaret.edu.tr
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S-74
YENİ MERSİN GAZETESİ’NİN SAĞLIK AÇISINDAN İRDELENMESİ: 1929-1938
Oya ÖGENLER*, Selda OKUYAZ**
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren haberleşme görevi üstlenen yerel basın, yaşamın
birbirinden farklı alanlarında toplumsal katılımı sağlamış, kamusal sorumluluğu yerine
getirmiştir. Mersin ilinde 1928 yılında yayın hayatına başlayan “Yeni Mersin” gazetesi
yayımlandığı süre boyunca yerel sorunları dile getirmiş, halkın gelişimine katkıda
bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı Yeni Mersin gazetesindeki yayınlar irdelenerek belli bir
döneme ait sağlıkla ilgili hangi konulara yer verdiğini tespit etmek, sağlık anlayışıyla ilgili
eğilimleri ve ilerleme sürecini ortaya çıkarmaktır.
Araştırmanın evrenini, 1929- Kasım 1938 tarihleri arasında Yeni Mersin gazetesinin tüm
nüshalarında bulunan haberler, duyurular, köşe yazıları, söyleşiler, röportaj, ilanlar,
fotoğraflar ve benzeri materyaller oluşturmuştur.
İrdelenen haberlerde tıp kongresinin ne zaman yapılacağı/yapıldığı; serbest olarak çalışan
hekimlerin ücretli veya ücretsiz hangi günler hasta bakacağı; hükümet tabiplerinin
şehre/ilçeye atanması veya ayrılması; Mersin’de ve/veya ilçelerdeki devlet hastanesinin
inşaatının kararı/yapımı/malzeme alımı; dünyada ölümlere neden olan bulaşıcı hastalıklar;
yeni çıkan yasalar bulunmaktadır. Ayrıca hayvanların sağlığıyla ilgili haberler
insanlarınkinden daha fazla yer almaktadır. Köşe yazılarında özellikle sıtma, verem, trahom
hastalıklarının tarifi, bulaşma yolları ve korunması anlatılmakta, yazılar birinci sayfada
başlayıp ikinci sayfada devam etmektedir. Genelde ikinci veya son sayfada yer alan ilanlar
ise, Tarsus ve Mersin’deki nöbetçi eczaneler için; verem savaş, sıtma ve Kızılay’a üye
alınması için; hastabakıcı ve sağlık personeli aranması için; devlet hastanesinin malzeme
alınımına ait ve çocuk korumasıyla ilgilidir. İlk başlarda resimsiz, daha sonra resimli ve daha
büyük olan ilaç reklamları son sayfada yer almaktadır.
Sonuç olarak, sağlıkla ilgili haberlerden daha çok bulaşıcı hastalıklarla ilgili köşe yazılarının
ve Verem Savaşa ve Kızılay’a üye aranmasına yönelik ilanların bulunması, Cumhuriyetin ilk
yıllarındaki savaştan yeni çıkmış ülke yapısına uygundur. Diğer taraftan bu yazılar ve ilanlar,
Genç Türkiye’nin bulaşıcı hastalıklarla nasıl savaştığının bir göstergesidir. Sağlık açısından
Türkiye genelinde nasıl gelişme gösterildiği, Yeni Mersin gazetesinin ilerleyen sayılarında
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Yeni Mersin Gazetesinin yerel bir gazete olarak halkın sağlıkla
ilgili bilgilendirilmesinde üzerine düşen görevi yerine getirdiği açıktır.

* Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD, oyaogenler@gmail.com
** Tıp Tarihi ve Etik Uzmanı, Dr., Mersin
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S-75
“CERÎDE-İ BAYTARÎYYE VE ZİRÂİYYE” ADLI DERGİDE YER ALAN
VETERİNER HEKİMLİKTE RÖNTGEN KULLANIMINA DAİR ÖRNEKLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Özlem YÜKSEL*, Abdullah ÖZEN**
Bu çalışmada, Türkiye’de veteriner hekimliği ve ziraat alanında 1899-1904 yılları arasında
yayımlanan “Cerîde-i Baytarîyye ve Zirâiyye” adlı dergide yer alan veteriner hekimliğinde
röntgen

kullanımına

dair

metinlerin

veteriner

tarihi

açısından

değerlendirilmesi

amaçlanmıştır.
Yapılan incelemelerde Cerîde-i Baytarîyye ve Zirâiyye’nin birinci cilt ikinci sayısında yer
alan “Röntgen şuay-i ve tababeti baytariye” başlığı altında bir köpeğin kaşık yutma
problemiyle ‘Alfort Baytar Mektebi’ne getirildiği ve bu vakadan hareketle veteriner
hekimliğinde röntgen kullanımının önemine vurgu yapıldığı, yine aynı cildin üçüncü
sayısında ise “Röntgen-i şaha’nenin te’siriyle mütehassıl: Emraz-ı cildiye” başlığı altında
Paris’te veteriner hekimlikte röntgen kullanımından bahsedildiği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak hem X ışınlarının keşfedildiği hem de derginin yayımlandığı tarihler dikkate
alındığında elde edilen bulguların veteriner hekimlikte önemli teşhis araçlarından birisi olan
röntgenin ilk kullanımlarına örnek teşkil ettiği söylenebilir. Bununla birlikte dergide klinik
vakalar üzerinden yola çıkılarak veteriner hekimlikte röntgen kullanımına dair sunulan
bilgilerin veteriner tarihi açısından önem arz ettiği ileri sürülebilir.

* Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
ABD – Sivas, ozlemdogan20@gmail.com
** Prof. Dr.,Fırat Üniversitesi Veteriner Fak. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji ABD – Elazığ
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S-76
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE
SİVAS İLİNDEN SEÇİLEN HEKİM MİLLETVEKİLLERİ

Pınar ATAKAN BİRLER*
19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğunda tıp eğitimin modernizasyonu, eğitimin uzun
soluklu ve ağır bir eğitim olması, eğitimde okutulan kitapların modern batıdan gelmesi ve
bununla birlikte devamlı yenileşme hareketleri içinde olan Avrupa’yı daha yakından takip
etme durumunda kalmaları nedeniyle hekim adayları toplumun diğer fertlerine göre daha
çağdaş düşüncelere sahip olmuşlar, dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasal yenileşme
hareketleri içinde de aktif rol almaya başlamışlardır.
Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden itibaren yolunda gitmeyene karşı
gelme ve toplum öncüsü olma eğilimi tıbbiyelilerin siyasal olaylarda daha aktif roller
almalarına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak TBMM’nin kurulduğu ilk günden itibaren
günümüze kadar geçen sürede 24. Dönem boyunca Milletvekillerimizin ortalama % 10’nun
hekim olduğunu görmekteyiz.
Bazı dönemler haricinde TBMM’de 24 dönem boyunca Sivas ilimizden bir kısmı öğretim
üyesi de olan toplam 10 hekim, milletvekili olarak görev yapmıştır. Ayrıca bunun dışında
Türkiye’deki bazı siyasal değişiklikler dönemlerinde Milletvekilliği dışında Danışma Meclisi
üyeliği görevi yapan hekimlerimiz de olmuştur.
Bu çalışmada TBMM’de görev alan Sivas ili Milletvekilleri ve Danışma Meclisi üyesi
hakkında bilgiler ele alınacaktır.

*Dr. MD. DHMİ Atatürk Havalimanı Sağlık Şefi – İstanbul, drpinarbirler@gmail.com
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S-77
SELÇUKLU'DA BİR SOSYAL HİZMET KURUMU:
İZZETTİN KAYKAVUS ŞİFAHANESİ
Recep ÇELİK*

Türk ve Müslüman toplumlar öteden beri insan sağlığıyla ilgilenmişler ve bunun için
fonksiyonel yapılar geliştirerek insanlığa hizmet etmişlerdir. Anadolu Selçukluları da
yerleştikleri topraklarda yeni sosyal hizmet kurumları oluşturarak toplumun kaynaşmasını ve
halkın ihtiyaçlarının giderilmesini amaç edinmişlerdir. Bu amaçla mabet, medrese, mektep,
imaret, zaviye, kütüphane ve darüşşifalar gibi vakıf kurumlarını halkın hizmetine
sunmuşlardır.
Darüşşifalar temelde birer sosyal yardım kurumu olarak tesis edilen hastanelerdir. En çarpıcı
özellikleri bu hastanelerde hastaların bakım ve tedavilerinin ücretsiz yapılmış olmasıdır. Bu
yönüyle özel olarak darüşşifalar, genel olarak tüm vakıf eserleri sosyal devlet anlayışının bir
öncüsü olarak değerlendirilebilir.
Bu çalışmamızda 1217 tarihinde Anadolu Selçuklu Sultan I. İzzettin Keykavus tarafından
Sivas'ta yaptırılan ve hâlâ varlığını devam ettiren Sivas Darüşşifası özelinde darüşşifaların
genel olarak sosyal hizmet açısından önemi değerlendirilecektir. Bu darüşşifa hem mimari,
hem sanat tarihi hem de tıp tarihi açısından önemli bilgilere ulaşmamızı sağlamıştır. Bu
darüşşifanın en önemli özelliklerinden biri de Selçuklulardan günümüze ulaşan tek vakfiyeye
sahip olmasıdır.

*Yrd. Doç. Dr. Yalova Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, drrecepcelik@gmail.com
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S-78
İSLAM TIBBINDA TİRYAK
Rıfat Vedat YILDIRIM*
Zehirler ve zehirlenmeler tarihin en eski zamanlarından beri insanlığın dikkatini çekmiş
zehirler ve panzehirler üzerine pek çok eser vücuda getirilmiştir. Tarihte bu tip çalışmaların
başında M.Ö. 2. yüzyılda yaşamış Kolofonlu Nikandros’un Theriaca isimli 958 beyitten
oluşan ve zehirli hayvanları ve panzehirlerini tanımlayan eseri gelir. Nikandros’un
Theriaca’sı daha sonra zehirler ve panzehirler ile birlikte anılmaya başlamıştır.
Mitridaticum ve theriac formülasyonlarının günümüze aktarılmasında Galenos’un hatırı
sayılır bir yerinin olduğu bilinmektedir. Galenos (M.S. 129–216)’un VI. Mitridat’ın özel
hekimi olan Kretauas’a dayanarak bir panzehirin bileşimi oluşturduğunu ve panzehirler
üzerine De Antidotes isimli bir kitap yazdığını belirterek, buradaki panzehirin mithridatikon
olarak adlandırıldığını belirtiyor. Galenos, mithridaticum yapımında kullanılan maddelere
İmparator Neron’un özel hekimi olan Andromachus (M.S. 1. yy.)’un bazı maddeleri çıkarıp
ve bazı maddeler ekleyerek galene adını verdiği başka bir karışım imâl ettiğini belirtmiştir.
Galene ifadesi yerine sonraları theriac ifadesinin kullanılmaya başlandığı bilinmekle beraber
bunun ne zaman ve nasıl olduğu ulaşılan kaynaklarda belirtilmemektedir.
Andromachus tarafından geliştirilen bu theriac (tiryâk) bileşiminin İslâm kültürüne de
geçtiğini görüyoruz. Theriac, Türk-İslam tıbbında da tiryak olarak telaffuz edilip panzehir
anlamı yüklenerek kullanılagelmiştir. Tiryâkın İslâm kültürüne geçişinde rol oynayanlardan
birinin Aegina’lı Paulus [Paulus Aeginata (625–690)] olduğunu aktarılmaktadır. Aeginalı
Paulus hem mitridaticum’dan hem de theriac’dan bahsetmektedir. Aeginalı Paulus’un
kitaplarının Râzî (854-930) tarafından kullanıldığı ve hatta Yuhanna bin Mâseveyh (ö. 857),
Huneyn bin İshak (813–873) ve Râzî’nin (864–930) ilaç listelerinde tiryâktan bahsettiği
bilinmektedir. Huneyn bin İshak’ın Galenos’un De Antidotes isimli eserini 9. yüzyıldaki
tercüme hareketi sırasında tercüme ettiğini ve tiryâk ile ilgili Arapça kaynakların başında
gelen Kitab al-Diryāq’ın muhtemelen 10. yüzyılda isimsiz bir Arap yazar tarafından farklı
birçok kaynaktaki bilgilerin tarihi kaygılar güdülmeden derlenmesiyle oluşturulduğu
aktarılmaktadır. Aynı zamanda İbn Meymûn’un da [Maimonides (1135-1204)] hem
mitridaticum’u hem de theriac’ı bildiği kaynaklarca belirtilmektedir.

*Yrd. Doç. Dr. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD – Ankara,
rvyildirim77@gmail.com
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S-79
OĞUZ TÜRKLERİ TARAFINDAN TARİH ALANINDA YAZILAN İLK ESER
OLARAK KABUL EDİLEN VE SULTAN I. İZZEDDİN KEYKAVUS’A TAKDİM
EDİLEN ENÎSU’L-KULÛB İSİMLİ YAZMA ESERİN TANITIMI
Salih ŞAHİN*
Kadı Burhaneddin Ebu Nasr b. Mes’ud Anevî tarafından H. 562/M. 1167 tarihinde başlanarak
şâhnâme tarzında Farsça olarak yazılan eser, H. 608/M. 1212 yılında tamamlanarak Konya’da
Sultan I. İzzeddin Keykâvûs’a takdim edilmiştir. Anadolu tarihinin yerli kaynakları arasında
en eskisi olarak kabul edilen bu eser, Oğuz Türkleri tarafından tarih alanında yazılan ilk eser
sayılmaktadır.
Eser, Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Bölümü 2984 numarada kayıtlı bulunmakta ve
âbâdi kâğıt üzerine yazılmış 428 varak ve toplam 28.000 beyitten oluşmaktadır.
Eserin giriş kısmında tevhîd ve na’t ile başlamakta ve müellif hakkında verilen bilgilerle
birlikte bu eserin nasıl ve niçin yazıldığı anlatılmaktadır. Birinci bölümde Hz. Âdem
kıssasından, ikinci bölümü Firavun kıssasından, üçüncü bölümü Hz. Süleyman kıssasından,
dördüncü bölümü Lokman kıssasından, beşinci bölümde Ashab-ı kehf kıssasından
bahsedilmektedir. Eserin buraya kadar olan bölümleri devrinin ihtiyaçlarına göre kaleme
alınmış ve insanlara öğüt verme gayesiyle anlatılan kıssalardan ibaret olduğu görülmektedir.
Kitabın altıncı bölümü Hz. Muhammed’in gazalarına ait olup Peygamberin mucizeleri ve
miraç kıssasını dile getirmektedir. Kitabın Yedinci bölümünde ise dört halife, Emevî ve
Abbasî halifeleri hakkındaki kısımlar takip etmektedir.
Eserin tarihi bakımdan önemli ve kıymete değer kısımları Abbasîler, Gazneliler ve
Selçuklulara tahsis edilmiş kısımlarıdır ki, Halife Kadir Billah (991-1031) zamanından
başlayarak Nasır Li-dînillah (1180-1225) zamanının bir kısmını ihtiva etmektedir. Müellif
özellikle Halife Nâsır ile İzzeddin Keykâvus arasındaki sıkı ilişki ve samimiyetten
bahsederek; “İlk Büyük Selçuklu hükümdarları gibi taç ve taht menşurunu halifeden alması ve
bu suretle devletini dine isnat ettirdiğine” değinmektedir.
Enisü’l-Kulub esasen peygamberler kıssalarına ait dini-ahlaki mahiyette edebi bir eser
olmakla birlikte, son kısmının içeriği bakımından Anadolu’da yazılmış en eski vekayînâme
olması ve özellikle Gazneliler, Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklulara ait verdiği bilgiler
bakımından önem taşımaktadır.
Enîsu’l-Kulûb, XII. yüzyılda Anadolu’daki fikri ve edebi hareketleri, manevi eğilimleri
yansıtması bakımından kültür tarihi için önem taşımakla birlikte, Keykâvus Darü’ş-Şifası’nın
banisi Sultan I. İzzedin Keykâvus’a öğütlerini de ihtiva etmesi bakımından da büyük öneme
haiz bulunmaktadır.
* Türkiye Yazma Eserler Kurumu Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü – İstanbul,
salihsahin058@gmail.com
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S-80
MEDİNE GUREBA HASTANESİ

Sarper YILMAZ*, Ekrem SIRMA**
Osmanlı devletinde sivil hastanelerin kurulmaya başlaması 19. Yüzyılın ikinci çeyreğine denk
gelmektedir. Askeri hastaneler 19. Yüzyılın başlarında açılmaya başlamış, bunu Askeri
Tıbbiye’nin kurulması izlemiş, daha sonra sivil hastaneler yaygınlaşmıştır. Çok kısa süre işlev
gören Edirnekapı Gureba hastanesi bir tarafa bırakılırsa imparatorluk topraklarında
kurumsallaşan ilk iki hastane Payitahttaki Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba
Hastanesi ile Mekke’deki Gureba-i Müslimin hastanesidir. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf
Gureba Hastanesi konusunda oldukça ayrıntılı çalışmalar yapılmış olmakla birlikte diğer
gureba hastaneleri için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Son zamanlarda İzmir Gureba
hastanesine ilişkin değerli bir monografi kitap olarak çıktığını görmek sevindiricidir. Kısa
zaman önce Mekke Gureba hastanesini konu alan bir yüksek lisans tezi yapılmışsa da
belgelerin yetersizliği nedeniyle bu çalışma yeterince aydınlatıcı değildir. Vakıf Gureba ve
Mekke Gureba hastanelerinden kısa bir zaman sonra yapıldığı anlaşılan Medine Gureba
hastanesine ilişkin bilgimiz ise yok denecek kadar azdır. Gerek Mekke gerekse de Medine’de
önceki yüzyıllarda darüşşifa ve imaretlerin olduğu bilinmektedir. Ancak 19. yüzyılda Hac
ziyaretlerinin artması ve bu yüzyılda rastlanan salgın hastalıklar, yataklı sağlık kurumlarına
olan gereksinimi arttırmıştır. Mekke’deki Gureba hastanesinin tam olarak hangi yılda
kurulduğu, yeni bir inşaat mı yapıldığı ya da eski imaret-darüşşifanın yenilenmesiyle mi
hastaneye dönüştüğü net değildir. Medine Gureba hastanesinin ise 1274-75 yılları arasında
inşa edildiği bilinmektedir. Arşiv belgelerinden bu inşaatın ayrıntıları hakkında bilgi sahibi
olunmaktadır. Hekim tayinleri, eczaneye alınan ilaçlarla ilgili listeler işleyişi dair sınırlı
bilgiler sağlamaktadır. Hastaneye dair veriler 1332 yılına kadar takip edilebilmektedir. Bu
çalışmada Medine Gureba Hastanesine ilişkin arşiv belgeleri gözden geçirilerek bir
değerlendirme yapılmıştır.

*Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD –
Sivas, sarper@bilkent.edu.tr
** Arşiv Uzmanı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Osmanlı Arşivi - İstanbul
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S-81
SİVAS’TA 1894 YILI KOLERA SALGINI

Sarper YILMAZ*, Fatih Mehmet DERVİŞOĞLU**

Dünya’da Koleranın neden olduğu salgınlar 19. Yüzyılın büyük bir bölümünde hem
devletleri, hem de hekimleri uğraştıran en önemli sağlık sorunlarından biri olarak
değerlendirilirler. Neden oldukları ciddi yıkımlar nedeniyle bu salgınlar tüm dünyada dikkatli
bir şekilde takip edilmişlerdir. 1894 yılı dünya çapında salgınların yaşandığı yıllardan birisidir
ve Osmanlı Devleti de bu salgından büyük ölçüde etkilenmiştir. Sivas bölgesini de hem
beklenmedik hem de daha önce görülmedik bir şiddetle vuran bu salgın yeterince
değerlendirilmiş değildir. Mesut Ayar tarafından yayımlanan Osmanlı Devletinde Kolera:
İstanbul Örneği (1892-1895) isimli değerli çalışmada Sivas’taki salgın konusunda önemli
bilgiler verilmiş olmakla birlikte, konu hakkında Osmanlı arşivindeki belgeler oldukça fazla
olduğundan bu konunun müstakil bir şekilde incelenmesi faydalı olacaktır. Ayrıca Sivas’taki
salgına ilişkin yabancı misyon temsilcilerinin raporları da oldukça önemli bilgiler
içerdiğinden bu raporların Osmanlı arşiv belgeleri ile birlikte değerlendirilmesi Sivas’taki
Kolera salgınına ilişkin daha geniş bilgi sahibi olmamıza imkan verebilir. 15 Nisan 1894
yılında aniden başlayan bu salgın gerek Osmanlı devleti gerekse dünya tarafından neredeyse
günü gününe izlenmiştir. Resmi belgeler ile yabancı misyon yetkililerinin raporları arasında
temel konularda uyum olmakla birlikte bazı konularda fikir ayrılıkları da göze çarpmaktadır.
Ayrıca az da olsa döneme tanıklık eden kişilerin tanıklıkları da karşımıza çıkan tabloya
katkıda bulunmaktadır. Tarihsel olayları değerlendirirken farklı kaynakları göz önüne almak,
farklı bakış açılarını görmek, bunların arkasında yatan nedenleri de yorumlamak geçmişle
ilgili değerlendirmelerimize zenginlik katacaktır.

* Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD -Sivas
sarper@bilkent.edu.tr
** Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fak. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü – Sivas
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S-82
TÜRKİYE’NİN DOĞUSUNDA ÜNİVERSİTE KURULMASI VE BİR ÖNCÜ
PROF. DR. BAHİR ÖZGENCİL
Savaş Volkan GENÇ*
Prof. Dr. Bahir Özgencil 1926 yılında Kayseri’de dünyaya gelmiş, ilk, orta ve lise
öğreniminin ardından 1945 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine girmiştir.
Askerlik görevi ve Tarım Bakanlığında yaptığı zorunlu hizmetinin ardından 1954 yılında
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Umumî ve Tecrübî Patoloji Kürsüsüne asistan olarak
girmiştir. 1958 yılında “Ankara’da Kesilen Sığır ve Koyunlarda Distom’ların Karaciğerde
Yaptıkları Patolojik Bozukluklar” başlıklı çalışmasıyla doktor unvanını almıştır. Tezinde,
Türkiye’de “End et mesanteriitis’lerin” koyunlarda (Endophlebitis’lerle) %90 oranında
bulunduğunu ilk defa ortaya koymuştur. Özgencil, Türkiye ile ABD arasında yapılan eğitim
anlaşması gereği 1958’de bir yıllığına ABD’ye gitmiş yedi ay Nebraska Üniversitesi’nde
“virüs hastalıkları ve tissu kültürü” üzerine ve 4 ay da Armed Forces Pathology Institute’de
çalışmıştır. “Köpeklerde Deneysel Tüberkülozda Şekillenen Anatomo–Patolojik Bozukluklar
Üzerine Araştırmalar” başlıklı çalışması ile kollekyumunu başarı ile tamamlamış, “Tümör
Etiyolojisinde Virüslerin Rolü ve Evcil Hayvanlarımızda Virüslerden İleri Gelen Tümörler”
başlıklı deneme dersi ardından doçent olmuş, ardından Frei Berlin Üniversitesi’nden
kazandığı burs ile bir yıllığına Batı Almanya’da bilimsel çalışmalarına devam etmiştir.
Almanya’daki çalışmaları 1967 yılında Münich Veteriner Fakültesi ve diğer mesleki
kuruluşlarda kendi hesabına mesleki incelemeler yapmak amacıyla bulunmasıyla devam
etmiştir.
Akademik çalışmalarının yanı sıra Hayvan Sağlığı Araştırma Enstitüsünün grup çalışmaları
kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesinde ve Tarım Bakanlığının isteği üzerine Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinde görülen salgın hayvan hastalıklarında araştırma ve inceleme yapmak üzere
çalışmıştır.
İlk olarak Ankara Üniversitesine bağlı kurulan Elazığ Veteriner Fakültesi’nin eğitime
açılması için görevlendirilen Özgencil, Eylül 1970’de kendi isteği ile iki yıllığına öğretim
üyesi olarak Elazığ’a gitmiş, bir yıl sonra geçici görevini kalıcı duruma getirmiştir. 1973
yılında Profesörlüğe yükseltilen Bahir Özgencil, Fırat Üniversitesinin birçok fakülte ve
bölümünde kurucu olarak yer almıştır. Çalışmada Prof. Dr. Bahir Özgencil’in biyografisi ile
birlikte akademik ve idari çalışmalarının yanı sıra kurucu olarak yer aldığı kurumlar üzerinde
durulacaktır.

*Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve
Deontoloji ABD – Burdur, svgenc@mehmetakif.edu.tr
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S-83
TÜRKİYE’DE VETERİNER HEKİMLİĞİN KURUCUSU
GODLEVSKY’E VERİLEN NİŞAN-I ZİŞAN

Savaş Volkan GENÇ*, Seda TAN**
Osmanlı İmparatorluğunda veteriner hekimliği eğitimi Sultan Abdülmecit döneminde,
Prusya’dan gelen Askeri Veteriner Hekim Godlevsky tarafından İstanbul'da, 1842 yılında üç
yıllık öğretim süresi ve 12 öğrenci ile başlamıştır. Godlevsky bu görevinin yanı sıra iki topçu
alayının atlarının tedavisi ve önemli vakalarda İstanbul çevresinde yerleşmiş üç süvari alayına
çağırılması halinde gidecektir. Dersler ilk zamanlar tercüman aracılığıyla anlatılmış, 1846
yılından itibaren Türkçe öğrenen Godlevsky dersleri aracısız anlatmaya başlamıştır. 1845
yılında verilen ilk mezunlardan sonra ikinci devre için tekrar öğrenci alınmış, eğitim –
öğretim 1849’a kadar Godlevsky tarafından sürdürülmüştür.
Osmanlı İmparatorluğu’nda bir Batı geleneği olan nişan – madalya III. Selim döneminde,
Napolyon’un Mısır’a saldırısına karşı yapılan İngiltere ittifakı ile başlamış, ilerleyen zaman
içinde İmparatorlukta üstün başarı ve yararlılık gösteren kişileri onurlandırmak amacıyla
verilmiş ve gelenek halini almıştır. Başlarda oval ya da çelenkli askı biçiminde olan nişanlar,
zamanla yıldız formunu almış, 120 yıl kullanılan bir ödüllendirme şekli olmuştur. Bu
ödüllerden birine de yaptığı üstün hizmetlerden dolayı Prusyalı Veteriner Hekim
Godlevsky’de nişan-ı zişan’a layık görülmüştür. Çalışmada Godlevsky’e verilen nişanın
tarihsel süreç içerisinde ilk defa gün yüzüne çıkarılan belgeler ışığında veteriner hekimliği
tarihi açısından değerlendirilmesi yapılacaktır.

* Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fak. Veteriner Hekimliği Tarihi ve
Deontoloji ABD – Burdur, svgenc@mehmetakif.edu.tr
** Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi ABD – Antalya
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S-84
MEKKE GUREBA HASTANESİ

Seçil MURSAL*, Sarper YILMAZ**

Osmanlı İmparatorluğunda 19. Yüzyılın ortalarına doğru ortaya çıkan aktif modernleşme
süreci, mevcut sağlık sistemine de ciddi bir ivme kazandırmıştır. On dokuzuncu yüzyılın
başlarında kendini gösteren salgın hastalıklar, savaşlarla birlikte hastanelere olan gereksinimi
belirgin bir hale getirmişti. Bu ihtiyaç doğrultusunda, ilk gelişmelerin askeri hastanelerde
görüldüğü açıktır. Sivil hastanelerin açılması ve kurumsallaşması ise daha ilerideki yıllarda
olmuştur. Bu şekilde kurulan hastaneler “Gureba Hastahanesi” ismi altında açılmıştır.
Bunların ilki, aynı zamanda hastane adı ile açılan ilk sivil yataklı sağlıklı kurumu olan
Edirnekapı Gureba Hastanesidir. İlk Gureba adını taşıyan hastane de budur. Bu hastanenin
kapsamlı bir planlama ile kurulmadığı anlaşılmaktadır. Yatak kapasitesi sınırlı olup kısa bir
süre hizmet vermiştir. Osmanlı Devletinde kurulan ikinci gureba hastanesinin Bezm-i Alem
Vakıf Gureba Hastanesi olduğu genel kabul görmektedir. Bu hastane gureba hastaneleri
arasında hala aynı isimle hizmet vermeye devam eden tek hastanedir. Bu hastane hakkında en
fazla bilgi ve belgeye sahip olduğumuz, üzerinde en fazla yayın yapılmış olan bir hastane olup
geleneksel sağlık kurumlarından modern hastanelere geçiş aşamalarına tanıklık yapmış
müstesna bir sağlık kurumudur. Bunu takiben imparatorluğun her tarafında gureba
hastanelerinin açıldığı görülmektedir. Bununla birlikte bu hastanelere ilişkin çalışmalar
oldukça azdır. Bu ilk iki gureba hastanesini takiben tarihi tam olarak belirlenememekle
beraber Mekke’de bir gureba hastanesinin faaliyete geçtiği bilinmektedir. Bu bildiride Mekke
Gureba Hastanesi üzerinde durulmuş, arşiv belgeleri ışığında hastanenin kuruluşu, çalışma
prensipleri, hekim kadroları ve mali sıkıntıları konusunda bilgiler verilmiş, değerlendirmeler
yapılmıştır. On dokuzuncu yüzyılda hemen tüm sivil hastaneler vakıf sistemi çerçevesinde
finanse edilmek üzere kurulmuşlardı. Vakıf sisteminin kendi özgü sorunları nedeniyle bütün
bu hastaneler kuruluşlarının başından beri kaynak sıkıntısı çekmişlerdir. Arşiv belgelerine de
yansıyan sayısız yazışmalar bu durumu açık bir şekilde ortaya koyarlar. Mekke Gureba
hastanesinde de aynı manzara bariz bir şekilde görülmektedir. Bu durum hastanelerin önce
yerel yönetimlere daha sonra da merkezi devlete bağlanmaları ile çözülebilmiştir.

* Y. Lisans Öğr., Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Bölümü – Sivas
** Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD –
Sivas, sarper@bilkent.edu.tr
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S-85
MÜLKİ BAYTAR TATBİKAT MEKTEBİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Seda TAN*, Savaş Volkan GENÇ**

Mülki Tatbikat-ı Baytariyye Mektebi, Osmanlı Devletinin sivil sahadaki veteriner hekimliği
teşkilatını güçlendirecek uzman kadro yetiştirilmesi amacına yönelik 1910 yılı Ekiminde
açılmış bir meslek okulu şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kuruluşunda, salgın hayvan
hastalıklarına karşı etkin bir mücadele sağlama hedefi temel etkendir. Zira 93 Harbini takiben
sığır vebası doğu vilayetlerinde büyük bir tahribat yaratarak kısa sürede Anadolu’nun hemen
tamamına yayılmıştır. Hastalıkla mücadelede yetersiz kalınması, sivil alanda hizmet verecek
veteriner hekimlerin yetiştirilmesi düşüncesini güçlendirerek bu alandaki veteriner hekimliği
organizasyonunun ilk adımı sayılabilecek Sivil Veteriner Okulunun açılmasında ön ayak
olmuştur. Bununla birlikte XX. yüzyıl başlarken salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele
konusu devletin temel mücadele sahalarından biri olarak varlığını korur görünmektedir. Arşiv
verileri, bunun temel gerekçesi olarak ülke genelinde hizmet veren veteriner hekimlerin
sayıca yetersizliğine işaret ederler. İşte bu nedenle 1910 yılı sonlarına doğru meslek okulu
niteliğinde bir yüksekokulun açılması yoluna gidilmiştir. İlkin Muavin Baytar Mektebi adıyla
kurulan Okul, kısa süre içinde veteriner hekimler maiyetinde olmak üzere veteriner hekimlik
hizmeti verebilecek uzman memurlar yetiştirecek, böylece salgın hastalıklarla mücadelede
daha aktif bir mücadele yolu tutulmuş olacaktır. Ele alınan çalışma, söz konusu Okulun İç
Hizmet Yönetmeliği olarak günümüz Türkçesine aktarabileceğimiz “Dâhili Talimatnames”ini
konu edinmektedir. İlk el kaynak mahiyetindeki arşiv kayıtları ile desteklenen bu çalışma
doğrultusunda okulun Türk Veteriner Hekimliği Tarihine sunduğu katkılar değerlendirilmeye
çalışılmaktadır.

*Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi ABD –
Antalya, datan@akdeniz.edu.tr
** Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve
Deontoloji ABD - Burdur
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S-86
VAKAYİ-İ TIBBİYE DERGİSİNİN 1897’DE BASILAN ÜÇ SAYISININ (1897/24,
1897/12 VE 1897/13) DEĞERLENDİRİLMESİ

Sefa DEREKÖY* Özkan KESKİN**
İlk Türkçe bilim ve tıp dergisi olan “Vakayi-i Tıbbiye” İstanbul’da Mektebi-i Tıbbiye-i
Şahane tarafından Mart 1849’da yayınlanmıştır. Türkiye’de ilk Türkçe matbaanın 1727’de
kurulduğu ve ilk resmi gazetenin (Takvim-i Vekayi) 1831’de yayınlandığı göz önüne
alındığında, ilk Türkçe tıp dergisinin 1849 yılında yayın hayatına başlamasının önemi daha iyi
ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmada “Vakayi-i Tıbbiye” dergisinin Ankara’daki Milli Kütüphane’den elde edilen üç
sayısının Osmanlıca’dan Türkçe’ye transkripsiyonu yapıldı. Derginin içeriğiyle beraber genel
özellikleri incelendi. Değerlendirmeye alınan sayılardaki konular, akciğer iltihapları,
aktinomikoz, kas ve eklem problemleri gibi o dönemlerde sık rastlanan hastalıkların tanı ve
tedavisi ile ilgiliydi. Avrupa’daki çağdaş tıp merkezlerinin çalışmaları ile Koch, Pastör ve
Kusmaul gibi yazarlara atıflar yapılmıştır. Ülkemizdeki bilim insanlarının 1896’daki Dünya
Cerrahi Kongresi’ne ve 1897’deki Moskova Tıp Kongresi’ne katıldıkları anlaşılmaktadır.
Manastır gibi kentlerde yapılan epidemiyolojik incelemeler, tıp topografyası başlığı altında
yazılmıştır.
Sonuç olarak 1890’lı yıllarda Osmanlı sağlık hizmetlerinde çağdaş tıp uygulamalarının
yapıldığını, Batı tıp literatüründe ortaya çıkan yeni bilgilerin takip edildiğini ve merhum
kıymetli meslektaş büyüklerimizin tıp kongrelerine katıldıklarını saptadık.

* Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi ABD.
sefaderekoy@gmail.com
** Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
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S-87
ACININ SANATA YANSIMASI: FRİDA KAHLO

Serap YILMAZ*
Sanat; bir duyguyu, yaşanmışlığı, bazen güzelliği bazen çirkinliği anlatmaya çalışır. İnsanlık
tarihi boyunca var olan sanata, öncelikle estetik ve güzellik arayışı güdülerek bakılmıştır.
Ancak sanat, sadece güzeli verme telaşı olan bir alan değil, kimi zaman bir kusuru kimi
zaman da acıyı yansıtmaya çalışan bir alandır. Duyguların yansıtıldığı sanat dallarından biri
de resimdir. Resim alanında acıyı en farklı şekilde tasvir eden ve 20. yüzyılın en önemli
sanatçılarından biri olan Meksikalı ressam Frida Kahlo, yaşamış olduğu psikolojik ve fiziksel
rahatsızlıklarının etkilerini tablolarına tüm çıplaklığıyla yansıtmıştır. Sürrealizmin de etkili
olduğu resimlerinde ele aldığı ana konular; geçirmiş olduğu kaza sonucu oluşan sakatlığı,
çocuk felci, kürtajı, kronik ağrıları, psikolojik rahatsızlıkları (depresyon), duygusal
çöküntüleri ve bunlarla mücadelesidir. Kahlo'nun eserlerindeki temalar, hekimden çok hasta
bakış açısını yansıtmaktadır.
Bu bildiride, tıp tarihine ışık tutan alanlardan biri olan resim aracılığı ile Frida Kahlo'nun
tablolarında verilmiş olan hastalıkların / rahatsızlıkların hem bir sanatçı hem de hasta gözüyle
yansımalarının verilmesi amaçlanmıştır.

*Y. Lisans Öğr., Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etik ABD – Bursa,
serapyilmaz1909@gmail.com
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S-88
LEMAN BİROL VE
“KIZILAY HEMŞİRELERİ 50. YIL İNSANLIK HİZMETİNDE” KİTABI

Sibel Öner YALÇIN*, Selim KADIOĞLU**
Türkiye’de hemşireliğin akademik olarak gelişmesinde önemli katkıları olan Profesör Doktor
Leman Birol 1931 yılında Samsun’da doğmuştur. Kızılay Hemşirelik Okulu’ndan 1952
yılında mezun olmuş ve kısa bir süre Çorum’da hemşire olarak görev yapmıştır. Mezun
olduğu Kızılay Hemşire Okulu’na öğretmen olarak atanmasıyla eğitimcilik yaşamı
başlamıştır. 1962-1968 yılları arasında Kanada’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde
bulunmuş, çeşitli sertifika programlarına katılmış ve Boston Üniversitesi’nden dahili ve
cerrahi hemşirelik alanında bilim uzmanlığı derecesi almıştır. Birol 1968 yılında Hacettepe
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya ve hemşirelik
doktora eğitimi görmeye başlamıştır. Doktorasını 1971 yılında tamamlamış, akademik
kariyerine Hacettepe Üniversitesi’nde devam ederek 1980’de doçent, 1986’da profesör
olmuştur. Yayımlanmış beş kitabının dördü çeşitli hemşirelik uygulamaları hakkında olan
Birol’un bu çalışmada ele alınan beşinci kitabı ise hemşirelik tarihi hakkındadır. “Kızılay
Hemşireleri: 50. Yıl İnsanlık Hizmetinde” başlıklı bu kitap, ulusal hemşirelik tarihimizin
önemli bir unsuru olan Kızılay hemşireliğinin 1925-1975 dönemindeki durumunu konu
edinmektedir. Bildirimiz çerçevesinde Leman Birol’un hem yaşam öyküsü, bilimsel kişiliği,
eserleri hakkında kısaca bilgi aktarılacak hem de Türk hemşirelik tarihinin üzerinde
durulmaya değer bir konusunu ele alan kitabının ayrıntılı tanıtımı ve değerlendirmesi
yapılacaktır.

* Öğr. Gör., Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü – Adana,
sibelyalcin@cu.edu.tr
** Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD - Adana
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S-89
AZERBAYCAN’DA TIP TARİHİ İLE İLGİLİ YAZMA ESERLER
VE “AZERBAYCAN TIP TARİHÇİLERİ”
Şelale Ana HÜMMETLİ*
Azerbaycan tebabeti Mısır, Hint ve Çin tebabeti kadar kadimdir. M.Ö. beşinci binyıllıkda
bizim ecdadımız artık en mürekkeb cerrahi ameliyatlar yapmak iktidarındaydı. Zerdüşt
peyğamberin kadim din kitapı “Avesta”sı da tıpla ilgili, doktorluk sanatına dair bilgi veriyor:
“Doktorun üç melzemesi var – bitki, söz ve kitap”. Ulu dedelerimiz ruh ve vücud sağlığının
muhafızası için zaman zaman çeşitli tedavi yolları aramışlar. Aradıkları tedavi usullarını
uzakta deyil, kendi çevrelerinde- doğada, çeşitli bitkilerde, minerallarda vb. bulmuşlar. Aynı
zamanda, iman ve inanclarına sayğı duyarak kutsal bir kaynakdan – şifa dualarından da
faydalanmışlar. Günümüzde de kendi önemini kaybetmeyen, asırların sınavından geçib gelmiş
“halk tıpı – halk tebabeti denilen çok önemli bilgilerimiz yazma eserlerimizde korunub
muhafiza olunmaktadır.
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Füzuli Elyazmalar Enstitüsünde tıpla ilgili, sayısı
yaklaşık dört yüz kadar kıymetli yazma eserler mevcuttur. X-XVIII. yüzyıllarına dair bu
yazma eserlerinin 222’si Farsca, 71’i Arapca, 70’i ise Türkce yazılmıştır. Bu eserler arasında
Ali bin Abbas Mecusi Ercani’nin “Kamilüs-senaetit-tıppıya” (X. yüzyıl), Ali bin Hüseyn elEnsari’nin “İhtiyarati-bedi” (1363), Mir Muhammed Mumin’in “Töhfetül-muminin” (1669),
Murtezakulu Şamlu’nun “Hırka” (XVII. yüzyıl), Hasan ibn Pza Şirvani’nin “Siracüt-tıp”
(XVII. yüzyıl), Abulhasan Marağı’nın “Mualicati-münferide” (1775), Derviş Nidai’nin
“Menafein-nas” (yazma eser 1838 yılında köçürülmüştür) ve başka eserler muhafıza
edilmektedir. Bu yazma eserlerin, eski tıp ilminin – kadim tebabetin günümüzde yeri ve
önemi bilim insanlarımız, araştırmaçılarımız tarafından ögrenilmektedir. Azerbaycan’da
bilim insanlarının tıp tarihi ile ilgili kıymetli eserleri, araştırmaları var. Özellikle son yıllar
Azerbaycan’da tıp tarihinin araştırılmasına dair çok emekler veriliyor. Bu alanda en başarılı
çalışmalarda ise Prof. Dr. Ferid Alekberli’nin emeyi var. Doğu tebabeti ile ilgili
araştırmalarının güzel sonucu olan yüzlerle ilmi makale ve onlarla kitap yazmış, yayınlatmış
bu degerli bilim insanının yapdığı en önemli eserlerinden biri de son yıllarda yaratdığı
“Azerbaycan Tıp Tarihçileri Birliyi”dir.
Konfransda sunmak istediğim bildirinin konusu - Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Füzuli Elyazmalar Enstitütünde muhafıza olunan tıpla ilgili yazma eserler ve bu eserleri
araştırıp, Türk diline çevirerek yayınlatıp günümüzün insanlarına, tıp ilmine faydalı olmasına
çalışan “Azerbaycan Tıp Tarihçileri”nın kitaplarıdır.

*Dr., Araştırmacı – Yazar, AMEA Füzuli Elyazmalar İnstitutu, Bakü – AZERBAYCAN
dervish2006@mail.ru
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S-90
KORKU VE TEDAVİ ARACI ŞIRINGANIN KISA TARİHİ
Şükran SEVİMLİ*
Tıbbi uygulamaların en temel tıbbi araçlarından birisi olan şırınganın (enjektör) tarihi iğnenin
tarihinin bir devamı niteliğindedir. Tıbbın vazgeçilmez araçlarından biri olan şırınga aynı
zamanda invaziv olması nedeniyle korku uyandırmaktadır. Hatta psikologlar enjeksiyon
korkusunun giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadırlar.
Enjeksiyon, antik çağdan itibaren kullanılan “iğne”nin tıbbi işlevinin gelişimi ve değişimi
uygun olarak tasarlanmış modelidir. Metal, cam veya plastikten yapılan tek veya birden fazla
kullanımlan tıbbi şırınga, kayan bir piston ile donatılmış içi boş bir silindire takılı bir iğne
içerir ve vücuda sıvı enjekte etmek veya vücudun akışkanını almak için kullanılmaktadır.
Bugünkü enjektörü andıran bir cihazın Mısır cerrahı Ammar bin Ali el-Mawsili tarafından
hazırlandığı bilinmektedir. Ammar bin Ali el-Mawsili tasarladığı emişli ince, içi boş bir cam
tüple hastaların kataraktlarını gözlerinden çıkarmak için kullanmıştır. Bu enjektör sadece
insanlardan sıvı veya doku çıkarmak için kullanılmıştır. Şırınganın 1650 yılında bugünkü
biçimi Blaise Pascal tarafından tasarlanmıştır. 1844'te ise İrlandalı doktor Francis Rynd içi
boş iğne icat etmiş, 1853 Alexander Wood ve Charles Pravaz ilk hipodermik şırıngayı
geliştirmiştir. Hipodermik şırınga ismini Yunan kökenli iki kelimeden alır “œhypo ( altında)
ve derma (cilt) cilt altı anlamına gelir. 1954'de ilk cam tek kullanımlık şırınga Becton,
Dickinson şirketi tarafından seri olarak üretildi. 1955 yılında Roehr ürünleri ilk plastik tek
kullanımlık hipodermik şırınga üretti. 1975 yılında aseptik olarak önceden doldurulmuş
şırıngaların küçük bir ölçekte, çoğunlukla camla birlikte verilmeye başlandı.1990'da önceden
doldurulmuş şırıngaların dağıtımına başlanmıştır.
Yukarıda özetlenen şırınganın tarihi evrimsel bir bakış açısı ile irdelenecektir.

*Yrd. Doç., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi – Van, sukransevimli@gmail.com
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S-91
KASIK FITIĞI CERRAHİ ANATOMİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Turgay KARATAŞ*, Mustafa CANBOLAT**, Mehmet KARATAŞ***
Fıtık kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Tıp dilinde ise Latince ‘hernia’ kelimesi
kullanılmaktadır. Fıtıklar ile ilgili ilk yazılı belgeler Mısır papirüslerine ve Hammurabi
dönemine dayanmaktadır. M.Ö. 1550’lerde yazılan Ebers papirüsü ilk belge olarak kabul
edilir. Başka bir kaynakta fıtık tedavisine ait ilk bilgiler Hipokrat dönemindedir. Hipokrat’ın
çağdaşı olan Praxagoras (M.Ö 335) ve Caelius Auretanius (M.Ö 350) da boğulmuş fıtık
tedavilerinden söz etmiştir.
İlk Türkçe cerrahi kitabı yazarı olan Amasyalı Şerafettin Sabuncuoğlu da fıtık tedavisi
konusunda bilgiler aktarmıştır. Fıtık cerrahisi ve anatomisi için en önemli çalışmalar 18.
yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında cerrah-anatomistlerin karın duvarı, kasık ve
femoral kanal üzerinde çalışmaları ile başlamıştır. Sonraki dönemlerin cerrahi başarılarının
birçoğu diseksiyon çağı olarak bilinen bu dönemde (1750-1800) elde edilen bilgilere
dayanmaktadır.
Bu dönemde sadece fıtık metinleri yazılmamış aynı zamanda resimli yayınlar hazırlanmıştır.
Percivall Pott, Jean Louis Petit, D. August Gottlieb Richter, Don Antonio de Gimbernat ve
Pieter Camper'in eserleri bu zamanın fıtık ile ilgili en önemli kitaplarıdır. Alman Franz
Kaspar Hesselbach (1759-1816) inguinal kanalda Hesselbach üçgenini tanımlayarak anatomi
bilimine ve ameliyat pratiklerine katkı da bulunmuştur. Cooper 1804 ve Scarpa 1806
yıllarında inguinal bölge anatomisi konusunda çalışmalar yapıp bulgularını yayınlamıştır.
İtalyan cerrah Eduardo Bassini 1886’da tanımladığı başarılı ilk gerçek anatomik ameliyat
tekniği ile fıtık cerrahisinde bir çığır açmıştır.
Cerrah anatomist Henri Fruchaud (1894-1960) ‘Myopectineal Orifice’(MPO) diye
adlandırdığı ve inguino-femoral fıtıkların çıktığı pelvik bölgede zayıf bir anatomik alanın
varlığından bahsetmiştir. Batın ön duvarının ve inguinal bölgenin anatomik katmanları
öğrenildikten sonra 20. yüzyıl fıtık cerrahisinde çok önemli gelişmelerin yaşandığı dönem
olmuştur. 1950’lerde başlayan yama kullanımının 1980’lerden itibaren yaygınlaştığı görülür.
Fruchaud’un MPO konsepti ile inguino-femoral bölgenin anatomisi iyice anlaşıldığından,
inguinofemoral hernilerin laparoskopik onarımında oldukça mesafe katedilmiştir. 1990’larda
uygulanmaya başlanan kapalı (endoskopik/laparoskopik) onarım yöntemleri ile yüksek
ameliyat başarıları elde edilmiştir.

* Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği – Malatya, drkaratas44@hotmail.com
** İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi ABD – Malatya
*** İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD - Malatya
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S-92
BAYER FABRİKASINDA İSTİHSAL OLUNAN ECZA-YI TIBBIYYE-İ
KİMYEVİYYE ADLI KİTABIN İNCELENMESİ

Umut KARADOĞAN*, Sevgi ŞAR**
Bayer, merkezi Almanya’nın Leverkusen kentinde bulunan çok uluslu kimya ve eczacılık
şirketidir. 1 Ağustos 1863 tarihinde Almanya’nın günümüzde Wuppertal şehri sınırları içinde
kalan Barmen bölgesinde Friedrich Bayer ve ortağı Friedrich Weskott tarafından kurulan
Bayer’in ilk büyük ürünü bugün Aspirin adıyla yakından tanıdığımız asetilsalisilik asit
olmuştur. İşlemi ilk defa 1853 yılında Fransız kimyager Charles Frederic Gerhardt
yapmıştır. Bayer, 1889 yılında Aspirin adını dünya çapında tescilli markası haline getirmiştir.
Ayrıca uyuşturucu madde olarak bilinen eroin, Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Bayer
şirketinin tescilli bir markası olarak kalmıştır. 1898’den 1910’a kadar eroin, diğer adıyla
diamorfin veya diasetilmorfin, Bayer tarafından öksürük kesici ve morfin yerine kullanılan
fakat bağımlılık yapmayan madde olarak piyasaya sürülmüştür.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Bayer’in Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa ve diğer birkaç
ülkedeki varlıklarına el konulmuş ve marka tescilleri iptal edilmiştir. Şirketin Amerika ve
Kanada’daki bütün mal varlığı ve tescilli marka hakları bir başka eczacılık firması olan
Sterling-Winthrop tarafından satın alınmıştır. 1994 yılında ise Bayer, Sterling-Winthrop
şirketini satın almıştır.
Bu çalışmada Milli Kütüphanede 06 Mil EHT A 47242 kayıtlı olan L. Morkides
Matbaası’nda 1900 yılında basılan 116 sayfa, 20 cm olan Osmanlıca yazılan “Bayer
Fabrikasında İstihsal Olunan Ecza-yı Tıbbiye-i Kimyeviyye” adlı eser incelenerek çeşitli
yönleriyle tartışılacaktır.

* Okutman, Sinop Üniversitesi Boyabat MYO, AİİT, Ankara Üni. TİTE Doktora Öğrencisi,
umuttarih@hotmail.com
**Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği ABD
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S-93
SİTOLOJİNİN RUTİN HALE GETİRİLMESİNE ADANMIŞ
BİR ÖMÜR VE BİR İNSAN PROF. DR. OSMAN NURİ AKER

Z. Handan AKER*, H. Reyhan EĞİLMEZ**, Ersin TUNCER***, Rukiye ŞAHİN****
Osman Nuri Aker 1916 yılında Manisa’nın Salihli ilçesinde doğdu. İstanbul Tıp Fakültesini
1940 yılında bitirerek Patolojik Anatomi asistanlığı,1946 yılında Patoloji uzmanı ve Cornell
Univercity Medical College’de çalışmalarına devam ederek George N..Papanicolaou’nun ilk
olarak açtığı “Exfoliative cytology (vajinal sitoloji) ve diğer organların sitoloji kursuna
katılarak ,1953’ te GATA ‘da öğretim görevlisi olarak sitolojiyi Türkiye’de ilk olarak kurslar
ile tanıtıp gelişmesine katkıda bulundu. Bu çalışmada Prof. Dr. Osman Nuri AKER’in mesleki
hayatı; meslektaşı olan kızı ve öğrencileri tarafından anlatılacaktır.

* Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD – Sivas,
akerhandan@yahoo.com
** Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD – Sivas,
*** Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD – Sivas,
**** Arş. Gör. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD – Sivas,

112

XIII. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ (Sivas, 18-21 Ekim 2017)
PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

POSTER BİLDİRİLER

113

XIII. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ (Sivas, 18-21 Ekim 2017)
PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

P-01
DR. REFİK SAYDAM’IN HİZMETLERİNDEN BİRİ:
LEYLİ TIP TALEBE YURDU

Ayten ARIKAN*, Nilifer GÖKÇE**
23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasından sonra kurulan Büyük Millet Meclisi Hükümeti
tarafından 3 Mayıs 1920’de 3 numaralı kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti
(SSYB) kurulmuştur. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiş, 30 Ekim 1923’te de Dr.
Refik Saydam Sağlık Bakanı olarak göreve başlamıştır. Dr. Refik Saydam (1881-1942)
aralıklı

da

olsa

1923-1937

yılları

arasında

yaptığı

bakanlığı

sırasında

sağlık

teşkilatlandırmasını yaparken az olan hekim sayısını arttırmak ve sağlık hizmetini yurdun en
ücra köşesine kadar götürmeyi sağlamak için başarılı çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalardan
bir tanesi de 1932 -1950 yılları arasında faaliyet gösteren Leyli Tıp Talebe Yurdu’dur.
Mecburi hizmet yapmak koşuluyla yatılı olarak yurtta kalan öğrencilerin her türlü ihtiyacı
karşılanmış hatta aylık olarak cep harçlığı bile devlet tarafından verilmiştir. Bu yurtlar
sayesinde çok sayıda genç tıp eğitimi alarak yurdun her tarafında hekimlik hizmetinde
bulunmuştur.
Bu bildiride Leyli Tıp Talebe Yurtları hakkında kaynaklardan yararlanılarak bilgi verilmeye
çalışılacaktır.

* Yrd. Doç. Dr. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD
netyam@gmail.com
** Öğretim Görevlisi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD - Edirne
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P-02
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP TARİHİ ÇALIŞMALARINA BİR
ÖRNEK: TÜRK TIP TARİHİNE YÖN VEREN HEKİMLER SERGİSİ

Bekir Oğuz MERAL, Gümran İlay DOĞANER, Simge KİLİS, Sözdar AKDOĞAN,
Erbil ÇELİK, Beyza BUDAK, Furkan GÖZÜBÜYÜK, Aysu BAYAK*
Tıp tarihi ve etik konularında tıp fakültesi öğrencilerinin farkındalığını geliştirmek amacıyla
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
bünyesinde yedi gönüllü öğrenciyle “Türk Tıp Tarihine Yön Veren Hekimler” başlıklı bir
proje yürütülmektedir. Bu projenin tamamlanan ilk aşamasında dekanlık ve Muğla Tabip
Odası tarafından sağlanan destek ile öğrenciler tarafından hazırlanan posterler, 14 Mart 2017
tarihinde üniversitemizde sergilendi. Projenin ikinci aşamasının hazırlıkları devam
etmektedir. Bu bildiri ile kuruluş tarihi oldukça yeni olan bir tıp fakültesi öğrencilerinin tıp
tarihi ve etik konularında çalışma motivasyonunu arttıran proje sürecini ve öğrencilerin
deneyimledikleri duyguların, edindikleri deneyimlerin ve geleceğe yönelik planların
paylaşılmasının yanı sıra öğrencilerin yürütmekte oldukları projenin planlanan diğer
faaliyetleri

için

alanın

deneyimli

akademisyenlerinin

görüş-önerilerin

alınması

hedeflenmektedir.

* Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, Muğla, muglabiyomer@gmail.com
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P-03
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ’NDE KAYITLI ECZACILIK İLE İLGİLİ
BELGELER ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR DEĞERLENDİRME (1915-1990)

Halil TEKİNER*, Yunus OKUR**

Bu çalışma ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde (BOA) kayıtlı eczacılık ile ilgili belgelerin;
konularına ve yayın yıllarına göre istatistiksel açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın gerecini 1915-1990 yılları arasında yayınlanmış ve eczacılık ile ilgili olduğu tespit
edilen belgeler oluşturmaktadır. Çalışmada, eczacılık mesleğini ilgilendiren anahtar kelimeler
BOA’nın resmi internet sitesindeki kataloğundan (https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/)
taranmış ve çalışma kapsamına uygun olan belgeler istatistiksel açıdan değerlendirilmiştir.
BOA kataloglarından ulaşılabildiği halde tarihi belirsiz olan belgeler ise araştırmaya dâhil
edilmemiştir. Belgeler alfabetik sıra ile şu konu başlıkları altında sınıflandırılmıştır: adli olay,
askeri tıp/eczacılık, aşı, atama, bulaşıcı salgın hastalıklar, cüzzam, eczaneler, emeklilik/istifa,
esrar, farmakope/kodeks, göç ve mübadele, haşhaş, ilaç, ilaç fiyatları, ilaç sanayi, ilaç/tıbbi
teçhizat temin, ithal ve ihracatı, Kızılay, kinin, kurum ve teşekküller, maaş, eczacılık
mevzuatı, ödenek, serum, siyaset, tıp ve eczacılık tarihi, tıp ve eczacılık eğitimi, uyuşturucu
ve psikotrop maddeler, yurtdışı görevlendirme/izin, zirai ilaç ve diğer konular. Bu belgeler
arasında atama (169 belge, % 16), ilaç /tıbbi teçhizat temin, ithal ve ihracatı (151 belge, %
15), mevzuat (91 belge, % 9), haşhaş (66 belge, % 6,5) ve kinin (52 belge, % 5) başlıkları öne
çıkmaktadır. Eczacılık ile ilgili en fazla belgenin ise 1924 (39 belge), 1933 (39 belge), 1925
(31 belge), 1939 (30 belge) ve 1970 (27 belge) yıllarında yayınlandığı belirlenmiştir.

Açıklama: Bu bildiri Ecz. Yunus Okur’un aynı başlıklı lisans bitirme tezinden (2017) üretilmiştir.

* Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Tarihi ve Etik ABD – Kayseri,
htekiner@erciyes.edu.tr
** Eczacı, Kâğıthane – İstanbul
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P-04

İBN-İ SİNA'NIN EL-KANUN Fİ'T-TIBB'INDAKİ ACI ÇİĞDEM BİTKİSİ İLE
İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN FARMAKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hasan Basri ULUSOY*

İbni-Sina, Kanununda “Suruncan” bahsinde ve “Eklem Ağrıları, Gut ve Siyatik Ağrılarının
Tedavisi” bahsinde Acı Çiğdem (Suruncan) bitkisinin içirilmesinin veya haricen
uygulanmasının Gut hastalığına iyi geldiğini söylemiştir. Ayrıca ishal yapıcı ve mideye zararlı
etkisinden de bahsetmiştir.
Acı Çiğdem (Colchicum türleri) bitkisinin kolşisin ve benzer alkaloidlerden zengin olduğu
gösterilmiştir. Kolşisin çeşitli moleküler mekanizmalarla lökosit fonksiyonlarını inhibe ederek
antiinflamatuvar etki göstermektedir. Bu etkisinden dolayı Gut, Ailesel Akdeniz Ateşi ve
Behçet Hastalığında kullanılmaktadır.
Kolşisinin gastrointestinal yan etkileri vardır. İbni-Sina da Acı Çiğdemin mideye zararlı
olduğunu söylemiş, bu yüzden biber, zencefil ve kimyon ile birlikte kullanılmasını önermiştir.
Buradan İbni-Sina’nın mide koruyucu uygulamalar yaptığını anlıyoruz. Benzer şekilde
günümüzde analjezikler gibi mideye zararlı olan ilaçlar, mide koruyucu ilaçlar ile birlikte
kullanılmaktadır.
Kolşisin müshil olarak kullanılmamaktadır. Ancak yan etki olarak sulu ve kanlı diyareye
neden olabilmektedir. Bulantı-kusma ve karın ağrısı diğer gastrointestinal yan etkilerdir.
Bazen bu yan etkiler ağrı kesilmeden önce görülebilir. Bu durum kolşisinin toksik etkilerinin
kolayca ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Farmakolojik terimle kolşisin güvenlilik aralığı
dar olan bir ilaçtır. Acı Çiğdem bitkisiyle zehirlenme vakaları da bildirilmektedir. Çocuklar
yumrularını çiğdem yumrusu sanarak yemekte ve bu yüzden özellikle Doğu Anadolu
bölgesinde ağır zehirlenmeler görülmektedir. İbn-i Sina bu duruma “Siyah ve kırmızısı
zehirlidir” ifadesiyle işaret etmiştir.
Bu gibi örneklerden İbni-Sina’nın Açı Çiğdem bitkisi hakkında verdiği bilgilerin günümüzde
de geçerliliğini koruduğunu görmekteyiz.

*Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD – Kayseri, basriulusoy@gmail.com

117

XIII. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ (Sivas, 18-21 Ekim 2017)
PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

P-05
İBN-İ SİNA'NIN MİDE KORUYUCU TEDAVİSİ

Hasan Basri ULUSOY*

Pek çok ilacın gastrointestinal sisteme toksik etkileri vardır. Sık kullanılan ilaçlardan olan
analjezik- antiinflamatuvarlar bunlara bir örnektir. Böyle ilaçların kullanımı ile birlikte karın
ağrısı, dispepsi, bulantı-kusma, ülser gelişimi ve gastrointestinal kanama gibi olaylar
görülebilir. Günümüzde “proton pompası inhibitörleri” gibi çeşitli ilaçlar ile bu olayların
önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu uygulamalar “mide koruyucu tedavi”ler olarak
adlandırılmaktadır.
İbn-i Sina, El-Kanun Fi’t-Tıbb adlı eserinde Gut Hastalığının tedavisinde kullanılan ve
içerdiği kolşisin alkaloidinden dolayı antiinflamatuvar etkisi olan Suruncan “Acı Çiğdem”
bitkisinden bahsederken, bu bitkinin mideye zararlı olduğunu söylemiş, bu yüzden zencefil,
biber ve kimyon ile birlikte kullanılmasını önermiştir. Bu uygulama günümüzdeki mide
koruyucu tedaviler ile tam olarak aynı şeydir. Ayrıca, zencefil hakkında İbn-i Sina’nın
çağdaşı olan Biruni “Kitabüs Saydana” adlı eserinde “…mide ve karaciğer için ısıtıcı olarak
kullanılır. O hazmettirici ve balgam kurutucudur…” ifadelerine yer vermektedir.
Zencefilin gastrointestinal sistem üzerinde olumlu etkileri iyi bilinmektedir. Hatta analjezikantiinflamatuvar ilaçlar ve diğer bazı ilaçların yol açtığı ülserleri önlemede etkili olduğu
deney hayvanları üzerinde gösterilmiştir. Bir çalışmada zencefilin midedeki H +,K+-ATPaz
enzimini (asid salgılayan proton pompalarını) lansoprazol (sık kullanılan etkili bir mide
koruyucu ilaç) kadar inhibe ettiği gösterilmiştir.
Diğer yandan, kimyonun gastrointestinal sistem üzerine etkisi hakkında literatürde az sayıda
çalışma vardır. Bunlar deney hayvanları üzerinde yapılmıştır. Diyabetik sıçanlarda yapılan bir
çalışmada kimyonun gastrik mukus sekresyonunu artırıcı ve ülser gelişimini azaltıcı etkisi
gösterilmiştir. Ama bu etki, kimyonun bu çalışmadaki hipoglisemik etkisinden dolayı oluşmuş
olabilir. Diğer bir çalışmada da kimyonun diklofenak (analjezik-antiinflamatuvar bir ilaç) a
bağlı ülserleri iyileştirici etkisi olduğu gösterilmiştir.
Bu bilgilerden yola çıkarak İbni-Sina’nın bu önerisinin günümüzde de geçerliliğini
koruduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

*Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD – Kayseri, basriulusoy@gmail.com
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P-06
MEŞRUTİYET DÖNEMİ VE CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA
HASTALIKLARDAN KORUNMA ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR (1908-1930)

Hayrünisa ALP*

Meşrutiyet dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında siyasi alanda verilen savaşların yanı sıra
hastalıklara karşı da büyük bir savaş veriliyordu. Verem, veba, difteri(kuşpalazı), kara humma
(humma-yı tifodi), küzaz-ı humma(kara humma), kızamık ve evsafı, kızıl hastalığı ve evsafı,
çiçek ve evsafı, kehle, pire, uyuz, saçkıran gibi baş derisinin tufeyli hastalıkları olarak görülen
hastalıklar gibi pek çok hastalıkla mücadeleye en az siyasi savaşlar kadar önem veriliyordu.
Vilayat-ı Sıhhiye Nizamnamesi ile yasal bir zemin bulan hastalıklarla mücadelede halkın
bilgilendirilmesi amacı ile çok çeşitli kitaplar basılmakta idi. Bu posterde amaçlanan dönemin
hıfzısıhha mücadelesine ait genel bilgilendirmenin yanında bir literatür denemesini ortaya
koymak, dönemin basılı kitapları, mecmua ve gazetelerinde mevcut, konuya ilişkin literatürü
ortaya çıkarmaktır.

*Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,
hyralp@istanbul.edu.tr
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P-07
TIP EĞİTİMİNDE ÖNCÜ KURULUŞLAR:
TÜRKİYE TRAFİK KAZALARI YARDIM VAKFI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ

Mukadder GÜN*
İnsanlığın varoluşundan bir süre sonra toplumsal yaşama geçiş zorunlu hale gelmiştir.
Tarihsel süreçte toplumların maddi ve manevi gereksinimlerinin karşılanmasında kurumsal
olarak en önemli görevi üstlenen kurumsal yapılar vakıflar olmuştur.
Vakıflar asıl kuruluş amaçlarından başka, tarih boyunca İslâm ve Türk dünyasında çok farklı
hizmetleri üstlenerek, günümüzde modern devletin yapmakta olduğu çok sayıda kamusal
görevin yüzyıllar boyunca başarıyla yapılmasını sağlamışlardır. Bunların dışında vakıflar,
sosyal dengelerin kurulması ve sosyal bütünleşmenin sağlanması, sağlık ve eğitim gibi
kamunun hizmet gereksinimlerinin yerinde ve doğru karşılanmasının ötesinde, siyasî ve
ekonomik sürdürülebilirliğin devamında da

merkezî

yönetimlerine

büyük katkıda

bulunmuşlardır.
Bu bildiride Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı’nın kuruluşu gelişimi ve güncel işleyişi
irdelenecektir. Ek olarak Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ardından öteki sağlık ve eğitim
kurumlarının kuruluşuna öncülük etmesi ve dayanak olması boyutuyla vakfın katkıları
değerlendirilecektir.

*Yrd. Doç. Dr. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD – Ankara,
gunmukadder@yahoo.co.uk

120

XIII. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ (Sivas, 18-21 Ekim 2017)
PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

P-08
TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMLARINDA
TIP TARİHİ EĞİTİMİ İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Murat AKSU*
Amaç: Ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıç dönemlerinden itibaren fakülte eğitim
programlarında tıp tarihi konularına yer verilmiştir. Günümüzde sistem entegrasyonu ve
probleme dayalı öğrenme anlayışlarıyla eğitim veren tıp fakültelerinde Tıp Tarihi ve Etik
Anabilim Dalları tarafından alan eğitimine devam edilmektedir. Bu olumlu duruma karşın
artan tıp fakültesi sayısı ve alan uzmanı sayısının yetersizliği bağlamında tıp tarihi eğitiminde
sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca bazı fakültelerde uygulanan yeni program yaklaşım
denemeleri nedeniyle tıp tarihi eğitiminin ne zaman, nasıl verileceği ve süresinin ne olacağı
gibi sorunlar yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sorunların bilimsel bir zeminde tartışılması
için ülkemiz özelinde tıp fakültelerinde yürütülen tıp tarihi eğitiminin mevcut durumunun
tespit edilmesi araştırmamızın amacını oluşturmaktadır.
Yöntem: Türkiye’de eğitim veren tıp fakültelerinin internet ortamında yayınlanmış olan
2017-2018 eğitim dönemi fakülte ders programları değerlendirmeye alınmıştır. Tıp fakültesi
lisans eğitim programlarında tespit edilen tıp tarihi dersi program kazanımları, program
içeriği, anabilim dalı kuruluşu, öğretim üyelerinin alan uzmanlık durumları, dersin öğrenim
çıktılarının yayınlanmış olması, öğrenim çıktılarının kavramsal analizi, dersin zorunlu olma
durumu, dersin saati, dersin yapıldığı öğretim yıl, yarıyıl ve kurul, ders içeriği, değerlendirme
yöntemi; kamu/ vakıf üniversitesi olma durumu ve fakülte eğitiminin akreditasyon durumu
temel alınarak karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Araştırmamıza YÖK tarafından onaylanmış ve kendi kurumunda öğrenci kabul
eden 85 (61 kamu, 24 vakıf) tıp fakültesi dahil edilmiştir. TEPDAD tarafından akredite edilen
25 (23 kamu/ 2 vakıf) tıp fakültesinin beşinde Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
yapılanmasında alan uzmanı olmadığı tespit edilmiştir. Öğrenci kabul eden 24 vakıf
üniversitesi tıp fakültesinden 12’sinde anabilim dalında tam zamanlı alan uzmanı öğretim
üyesinin görev yaptığı görülmüştür. Tıp tarihi derslerinin genel olarak tıp fakültesi birinci
sınıfta ve birinci ders kurulunda verildiği gözlenmiştir. Ders içeriğinin dönemsel kronolojik
metodolojide ve sınıf dersi olarak işlendiği tespit edilmiştir. Öğrenim kazanımlarının mesleki
kimlik kavramına ve dönemsel karşılaştırma yapabilmeye yeterliliğine odaklandığı
görülmüştür.
Sonuç: Tıp tarihi derslerinin ülkemizde birinci sınıfta ilk ders kurulunda sınıf dersi yöntemi
ile tıp tarihi dönemlerinin kronolojiye uygun olarak anlatıldığı tespit edilmektedir. Bununla
birlikte alan uzman sayısının yetersizliğinden dolayı derslerin farklı kliniklerden hekimler
tarafından yürütüldüğü tespit edilmiştir. Tıp tarihi derslerinin işlenmesinde yardımcı yöntem
kullanımının sınırlı olduğu gözlenmiştir.
*Yrd. Doç. Dr. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD,
murataksumd@gmail.com
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P-09
OSMANLI DÖNEMİNDEN BİR REÇETE:
HABB-I ŞERBET-İ SULTANÎ

Nilay TARHAN*, Miray ARSLAN**, Sevgi ŞAR***
Geçmiş dönemlerde teknolojik ve bilimsel gelişmeler günümüze kıyasla düşük düzeyde
olduğundan tıbbi rahatsızlıklarda tedavi için sık sık doğaya başvurulmuştur. Osmanlı
döneminde de hastalıkların tedavisinde çoğunlukla bitkilerden yararlanılmış olup, çeşitli
hastalıklar için bitkisel droglar içeren pek çok reçete hazırlanmıştır. Bu reçete örnekleri ve
reçete örneklerinde yer alan bitkisel droglar incelendiğinde, bazı reçetelerin günümüzde de
ufak değişikliklerle kullanıldığı, bazılarının ise kullanılmadığı görülmektedir. Osmanlı
Döneminde birçok padişah ve sultan için hazırlanıp günümüze ulaşan reçete örneklerinin
genel olarak müshil, ishal kesici, göğüs yumuşatıcı ve güç arttırmak amacıyla kullanıldığı
bilinmektedir. Bu reçetelerde yer alan bitkisel droglardan bazıları bugün de hala
kullanılmaktadır. Günümüzde modern tıptaki ilerlemelere karşın tedavilerin olası yan etkileri
ve bitkilerin zararsız olduğu gibi düşünceler bitkisel ilaçlara ilgiyi giderek arttırmaktadır. Bu
nedenle geçmiş dönemlerde kullanılan reçeteler ve bitkisel drogların günümüzdeki
kullanımlarını ele alan çalışmalar büyük önem arz etmektedir.
Bu çalışma kapsamında

Osmanlı döneminde saraylarda hazırlanan reçetelerden biri olan

Habb-ı Şerbet-i Sultani’nin kullanım amacı, içeriğine giren maddeler hakkında bilgi
verilecek, bu bitkisel drogların günümüz kullanımları ve yan etkileri incelenecektir.

* Arş. Gör. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği ABD
tarhan8840@gmail.com
** Arş. Gör. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği ABD
*** Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği ABD
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P-10
“KESTAMPOLİS KAPLICALARI-KESTAMPOLİS’İN NİTELİKLİ SULARININ
TEDAVİLERİ VE ŞİFALARI ÜZERİNE BİLGİLER VE BU TERMAL SULARININ
KİMYASAL TAHLİLİ” 1894 TARİHLİ BELGE
Nilüfer DEMİRSOY*, Cem Hakan BAŞARAN**, Sema SANDALCI***

Bugün Kestanbol Kaplıcaları olarak bilinen bölge; M.Ö. 4. yüzyılın sonlarında tek gözlü
Antigonos tarafından Antigoneia adıyla kurulmuş olan kent, M.Ö. 3. yüzyılın başlarında
Makedon Lysimakhos tarafından Aleksandria Troas (İdalı Paris ve Helen’in yaşadığı bölge)
adıyla tekrar yapılanmıştır. Antik kent uzun süre tedavi ve kür merkezi olarak kullanılmıştır.
Roma döneminde, Büyük İskender’in ve askerlerinin, Osmanlı döneminde, Kanuni Sultan
Süleyman’ın savaş gazilerinin şifa bulduğu, hakkında sayısız tarihi öykülerin anlatıldığı eşsiz,
doğal bir tedavi merkezi olarak anılmaktadır.
Antik çağ, Bizans ve Osmanlı boyunca işlevini ve önemini koruyan bir şifa kaynağı olan
Antik kentteki Kestanbol adı ile bilinen tarihi kaplıcanın Hz. İsa dönemine kadar uzanan
mazisinin olduğu da rivayet edilmektedir. Zaman içinde birçok doğal afet sonucu yıkıma
uğrayan kentten geriye kalanlar farklı dönemlerde koruma altına alınmıştır.
1894 tarihinde Sultan II. Abdülhamit antik kent bölgesindeki Kestanbol kaplıcalarının
restorasyonlarını yaptırmış, şimdi bulunduğu yerde banyo ve tedavi üniteleriyle tekrar
açmıştır.
1895’te Paris Tıp Mektebinin maden mühendislerince değerlendirilmesi için su örnekleri
Fransa’ya gönderilmiştir. Fransa Konsolos Vekili Cabanel tarafından suların tahlilatı bir rapor
halinde dönemin yönetimine sunulmuştur. Raporda Kestanbol Kaplıcası ile o dönemde
dünyaca meşhur olan diğer kaplıcalar mineralizasyon ve sıcaklık ölçümleri bakımından
mukayese edilmiştir.
Çalışmada 1895 tarihli “Kestanboli Kaplıcaları = Les bains de Kestanboli” başlıklı Milli
Kütüphane Nadir Eserler kataloğunda 06 Mil EHT A 1713 numaralı kayıtlı belgenin yapılan
transkripsiyonlar sonucu oluşturulan kitap tanıtılmıştır. Belge 1311(1894) tarihinde Mihran
Matbaasında basılmış, üç farklı dilde (Grekçe, Fransızca, Osmanlıca) yayınlanmıştır. Eser 23
sayfalık raporlar halinde sunulmuştur.
8 sayfadan oluşan Grekçe, 7 sayfadan oluşan
Fransızca metnin günümüz Türkçesine çevirisi; 8 sayfadan oluşan Osmanlıca metnin tam
Transkripsiyonu yapılmıştır. Osmanlıca bölüm için eserin orijinalinde yer almayan bir sözlük
hazırlanmıştır. Çeviri metinler orijinal eserde geçiş sırasına göre sunulmuştur. Eser 2017 Ocak
ayında Nobel Tıp Kitapevleri tarafından basılmıştır.
* Öğr. Gör. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD,
nilufer_p2@hotmail.com
** Arş. Gör. Dr.
*** Doç. Dr.,Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü – Edirne
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P-11
ATATÜRK TÜRKİYESİ’NDE SIHHİYE VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKÂLETİNİN
YAYIN FAALİYETLERİ

Rıfat Vedat YILDIRIM*
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk on beş yıllık sürecinde Osmanlı’dan devralınan sağlıksız nüfusun
sağlık durumunu artırmak amacıyla güdülen politikanın bir ayağı da halkı sağlık ve hastalıklar
konusunda bilinçlendirmek amacıyla yapılan yayın faaliyetleridir. Sıhhiye ve İçtimai
Muavenet Vekâleti’nin ilk on beş yıllık raporunda bu yayın faaliyetlerinden de bahsedilmiştir.
Raporda yayın faaliyetleri, renkli afişler ve sağlık risale ve broşürleri başlıkları altında
toplanmıştır. On üç farklı konuda afiş bastırılıp, halkevlerine, okullara, istasyonlara,
gümrüklere, orduya, donanmaya ve bütün sıhhî müesseselere ve teşkilata dağıtılmıştır. Basımı
yapılan afişler arasında verem nasıl bulaşır, dişlerinizi gözetiniz ve fırçalayınız, bit tehlikeli
hastalıkları insana geçirir gibi konular bulunmaktadır. Hatta raporda belirtildiğine göre daha
on beş ayrı konuda afişin bastırılması planlanmıştır. Bastırılması planlana afişler arasında da
tahtakurusu, barsak kurtları ve sağlığa olan zararları, kuduzdan kendimizi nasıl koruyacağız
konuları bulunmaktadır. Bundan başka çeşitli konularda vekâlet tarafından bastırılan kitapçık
ve broşürler de halkevlerine ve bütün vilayetlere ücretsiz olarak dağıtılmış ve bu
kitapçıklardan halkın çoğunluğunun yararlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla 20 farklı konuda
toplam 947000 kitapçık ve broşürün basımı ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında
annelere nasihat, bit, çiçek, lekeli humma, sıtma öğütleri, kızamık, okul sağlık bilgisi gibi
konular bulunmaktadır.

*Yrd. Doç. Dr. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD – Ankara,
rvyildirim77@gmail.com
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P-12

ADAMAOTU’NUN (Mandragora sp.) TARİHTEKİ KULLANIMINA DAİR
ARKEOLOJİK KANITLAR: TATARLI HÖYÜK (CEYHAN/ADANA)

Salih KAVAK*, Halil ÇAKAN**, K. Serdar GİRGİNER***,
İlter UZEL****, Atabay DÜZENLİ*****
Adamotu (Mandragora sp.), Patlıcangiller (Solanaceae) familyasından, toprağın hemen
üstünde gelişen rozet yapraklı, olgunlaştığında sarı renkli meyveli ve kazık köklü çok yıllık
bir bitkidir. Ortadoğu’nun sıcak bölgelerinin doğal bir bitkisidir ve dünyanın diğer
bölgelerinde çok nadir görülmektedir. Kökleri % 0,3 oranında Hiyosiyamin, Skopolamin ve
Atropin içerir. Bundan dolayı zehirli bir bitkidir. Ağrı kesici, yatıştırıcı, cinsel gücü arttırıcı
gibi etkileri vardır. Bu özelliklerinden dolayı adamotu binlerce yıldır tıp, sihir ve büyücülükte
kullanılan, mistik güçler yüklenen en önemli bitkilerden biri olmuştur. Hitit tabletlerinde
yazılı bitkiler arasında adı ĜIŠNAM.TAR olarak geçen adamotu da yer almaktadır.
Hititlere tıp ve büyü konusunda uzman kişiler özellikle Kizzuwatna’dan yani Çukurova
Bölgesi’nden gelmiştir. Hitit Dönemi’nin en önemli kutsal kentlerinden biri olan
Lawazantiya’ya aday Tatarlı Höyük’teki 2012 kazı sezonunda yapılan arkeobotanik
çalışmalarda karbonlaşmış Mandragora sp. (Adamotu) tohumu tespit edilmiştir. Tohum
örneklerinin bulunduğu mekânda havan ve havaneli gibi malzemelerin bulunması Hititler
döneminde de bu bitkinin tıbbi amaçlarla yaygın bir kullanımının olduğunu göstermektedir.
Tatarlı Höyük yakınlarında bulunan Anavarza Antik Kenti’nde yaşamış olan ünlü Anadolu
hekimi Dioscorides, en önemli eseri “De Materia Medica”‘da adamotundan hazırlanan şarabın
anestezik olarak, ameliyat olacak veya dağlanacak hastalara verildiğini M.S. 1. yüzyılda
bildirmiştir.

* Uzman,Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi – Adana,
kavaks@cu.edu.tr
** Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü -Adana
*** Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü - Adana
**** İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
***** Emekli Öğretim Üyesi
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P-13
KKTC’DE FOLKLORİK VETERİNER HEKİMLİĞİ VE HAYVAN
YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE İKİ ÖRNEK

Savaş Volkan GENÇ*
KKTC’de, zaman içerisinde yön değiştirmiş olsa da ülke ekonomisi tarım hayvancılık üzerine
kurulmuştur. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesinin 2009 tarihinde kuruluşuna
kadar tüm Ada’da veteriner fakültesi yoktur ve veteriner hekimler ülke dışında eğitim alarak
hizmet vermişlerdir. Bu da veteriner hekimlik hizmetlerine ulaşma konusunda bir süre sıkıntı
yaratmıştır. Ancak bu eksikliğe rağmen hayvancılık bir dönem tüm ada ekonomisini ayakta
tutmuş, İkinci Dünya Savaşı süresince savaş ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik yapılan
hayvansal üretim önemli ölçüde kazanç sağlanmasına yol açmıştır. Söz konusu çalışma 1928
Baf – Dimi doğumlu Çoban Kemal DERİNOK ve 1958 Tepebaşı doğumlu Çoban Âdem
SADRAZAM ile yapılan söyleşileri içermektedir. Her ikisi de hayvanların içinde doğduğunu
yani doğduğu günden itibaren bu işe başladıklarını söyleyen çobanların bilgilerine
başvurularak temelde şu konular işlenecektir: Hayvanlara eşkâlleri üzerinden verilen isimler,
hayvan hastalıklarının yerel isimleri ve bunların folklorik tedavileri, çobanlık mesleğinin
geçmişteki ilkeleri, hayvansal ürünlerin geleneksel üretimleri. Çalışmada Veteriner Hekim
Erhan Yüksel’in Prof. Dr. Rahşan Özen danışmanlığında hazırladığı “Aşağı Fırat Havzasında
Veteriner Hekimliği Folkloru Üzerine Araştırmalar” başlıklı doktora çalışma rehber olarak
alınmıştır. Amaç, KKTC’de folklorik veteriner hekimliği bilgi birikiminin kayıt altına
alınmasına bir katkıda bulunmaktır.

*Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve
Deontoloji ABD – Burdur, svgenc@mehmetakif.edu.tr
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P-14
VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ YÖNÜNDEN HAYVAN MUMYALANMASI

Seda ÇAVUŞ ALAN*, Abdullah ÖZEN**

İnsan mumyalarının uzun zamandır bilinmesine rağmen, hayvan mumyalarına karşı olan ilgi
yeni gelişen bir durumdur. Günümüze gelebilmiş ve sağlam kalabilmiş mumyaların pek çoğu
ve en eskileri Mısır Uygarlığının mirasıdır.
Mısır’da hayvan mumyalamanın ilk örnekleri M.Ö. 7'nci yüzyıla dayanmaktadır. M.Ö. 6'ncı
yüzyıl ile M.S. 2'nci yüzyıl arasındaki yaklaşık sekiz yüzyıllık dönemde mumyalanan hayvan
sayısının, bazı hayvanların neslinin tükenmesine neden olacak kadar arttığı ileri
sürülmektedir.
Hayvan mumyalama işlemi, amaçlarına göre sınıflandırıldığında dört ayrı kategoride
incelenebilir. Bunlar; (1) tanrının dünyadaki temsilcisi olduğu düşünülen kutsal hayvan
mumyaları (Apis öküzü, kedi, boğa, timsah, koç), (2) sahiplerinin isteğiyle, ölümden sonra da
varlığını devam ettirmesi amacıyla yapılan evcil hayvan mumyaları (köpek, kedi, maymun,
at), (3) ölen insanların tüketebilmesi için yiyecek olarak mumyalanan hayvanlar (kanatlı tavuk
eti, sığır bacağı) ve (4) bağışlandıklarında, insanlar ile tanrılar arasında aracı olacağına
inanılan adak hayvan mumyaları olarak sınıflandırılabilir.
Bu çalışmada, hayvan mumyalamanın tarihsel açıdan değerlendirilmesi ve insan-hayvan
ilişkisi açısından öneminin tartışılması amaçlanmaktadır.

* Arş. Gör., Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji ABD –
Elazığ, sedacavusss@gmail.com
** Prof. Dr., Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji ABD –
Elazığ
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P-15
ANADOLU SELÇUKLULARI DÖNEMİ’NİN
SAĞLIK VE ECZACILIK AÇISINDAN ÖNEMİ

Sevgi ŞAR*, Miray ARSLAN**, Nilay TARHAN***
Selçuklular Anadolu’da büyük bir uygarlık oluşturdukları gibi hemen hemen her bir büyük
şehirde bir sağlık tesisi kurmuşlardır. Bu dönemde yaptırılan tıp medreseleri, hastaneler
(darüşşifa) ve Selçuklu ordularında kullanılan seyyar hastane sistemi, devri için büyük
yenilikler olup, Avrupa tıbbını da etkilemiştir.
Selçuklular, Anadolu’da hüküm sürdüğü süre içerisinde başta hastane olmak üzere çok sayıda
kervansaray, ılıca, hamam, çeşme vb. sağlık kurumlarını oluşturmuş, şehirlerin düzen ve
temizliği konusunda titizlik göstermişlerdir. Sağlıkla ilgili bu yapılarda, bir taraftan halka
hizmet götürülürken diğer taraftan da gelecek kuşakların yetişmesi sağlanmış; böylece
darüşşifa ve tıp medreseleri oluşturulmuştur.
Anadolu Selçuklu devrinde tedavi yöntemleri ve hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar,
klasik kitaplara uygun olarak ve çoğu zaman da aynen uygulanmıştır. Bu kitaplar Anadolu
Selçukluları devrinde ve sonraki birkaç yüzyıl içinde Avrupa’da dâhil olmak üzere teşhis ve
tedavide rehber kitaplar olarak kullanılmış ve zamanın tıp okullarında ders kitabı olarak
okutulmuştur.
Selçuklular Dönemi’nde yetişen pek çok hekim bulunmasına rağmen bugünkü anlamda
eczacıya rastlanmamaktadır. Ancak ilaçla ilgili görevli kişiler de bulunmaktadır. Hekimlerin
bir kısmının ve bazı yardımcı personelin ilaç hazırlamada görevli oldukları bilinmektedir.
Anadolu Selçukluları Dönemi’nde ilaç hazırlamakta genelde 8 yüzlü, aslan başı ya da halka
biçiminde kulp taşıyan tunç havanlar ve imbiklerden yararlanıldığı, ağırlık ölçüsü olarak
dirhemin kullanıldığı ve distilasyon metodu ile preparat hazırlama tekniğinin bilindiği
kaydedilmiştir.
Bu çalışmada Anadolu Selçukluları Dönemi’nde sağlık ve eczacılık açısından önemli olan
noktalara değinilecek ve konu çeşitli yönleriyle tartışılacaktır.

* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği ABD,
sevgisar98@gmail.com
** Arş. Gör. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği ABD,
*** Arş. Gör. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği ABD,
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P-16
MÜZİK TERAPİSİ VE RUH SAĞLIĞINDA KULLANIMI
Şükran ERTEKİN PINAR*
Müzik, duygu ve düşünceleri seslerle anlatan ya da sesleri düzen ve estetik anlayış içerisinde
ifade eden bir sanattır. Müzik, ağrı-acı çeken, stresi olan, yardım isteyen ve müzik aracılığı
ile kendini ifade yolu bulan hastalar için kullanıldığında tedavi edici özellik taşımaktadır.
Dünya Müzik Terapi Federasyonu, müzikle terapiyi “Bir kişi veya grubun fiziksel, duygusal,
sosyal ve kognitif ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereksindiği iletişim, ilişki, öğrenme, ifade,
mobilizasyon, organizasyon ve diğer ilgili terapötik öğeleri geliştirmek ve artırmak için
müziğin ve/veya müzikal elemanların (ses, ritm, melodi ve harmoni) eğitimli bir müzik
terapisti tarafından tasarlanarak kullanılması” olarak tanımlamaktadır.
Pisagor (M.Ö. 585-500), müzik teorilerinin ve müzikle hastalık tedavisinin ilk bilimsel
kurucularındandır. Ruhsal hastalıkların müzikle terapisini ilk kez bilinçli bir biçimde
uygulayan ve bu terapinin öncülüğünü yapan Türkler olmuştur. Türklerde en az 6000 yıldan
beri devam eden bir müzik tarihinden söz edilmektedir. İbn–i Sina musikinin tıpta oynadığı
rolü “tedavinin en iyi yollarından, en etkililerinden biri hastanın akli ve ruhi güçlerini
arttırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele etmek için cesaret vermek, çevresini sevimli ve
hoşa gider hale getirmek, en iyi musikiyi dinletmek ve sevdiği insanlarla bir araya
getirmektir” şeklinde ifade etmiştir. İbn-i Sina’ya göre ses, varlığımız için zaruridir. Türkler,
ilk ciddi müzikle terapi çalışmalarını Selçuklular ve Osmanlılar döneminde uygulamışlardır.
Selçuklu ve Osmanlılarda terapi, bireysel olarak veya darüşşifalarda yapılmıştır. Müzik 20.
yüzyılın ilk yarısında hastane ortamında kullanılmaya başlanmış, 20. yüzyılın ortalarında,
araştırmacılar müziğin etkilerinin nörolojik temelleri hakkında teoriler geliştirmeye başlamış
ve müziğin fizyolojik parametreler üzerine etkilerini deneysel olarak araştırmışlardır.
Ruh sağlığında müzikle tedavi, sosyal ilişkileri geliştirmek, kendine güveni sağlamak,
olumsuz duygu ve düşünceleri uzaklaştırmak, benlik saygısını ve konsantrasyonu arttırmak
amacıyla tedavi programının bir parçası olarak alzheimer, demans, madde kullanımı,
parkinson, uyku problemi, depresyon, şizofreni gibi hastalıklarda uzun yıllardan itibaren
kullanılmaktadır. Bu derlemede, yüzyıllardır tedavi amacı ile kullanılan müziğin ruh
sağlığında kullanımının tarihsel incelenmesi amaçlanmıştır.

*Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi – Sivas, spinar75@gmail.com
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P-17
ANTİK ÇAĞDA KEHANET VE FALLARIN TIP TARİHİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuğba GENÇER*, Gamze NESİPOĞLU**

İlk dönem insanı için hastalıkların sebebi, doğaüstü güçlere; kötülük demonlarına, kötü niyetli
ruhlara ve işlenen günahlardan ötürü tanrıların -yüce güçlerin kızdırılmasına- mal edilmişti.
Tanı ve tedavi çoğunlukla bu çerçevede ele alınmış, bitkisel tedavi ve cerrahi uygulamalar
dışında, anlaşılamayan hastalıkların nedenleri, ilahi güçlere veya ifritlere dayandırılmıştı.
Tedavilerin hemen hepsi, doğaüstü güçlere başvurularak gerçekleştirilmiş, tedavinin akıbeti,
koruyucu sağlık da yine bu bağlamda; kehanet, fal ve büyüsel ritüeller ile birlikte
yürütülmüştü.
Antik dönem insanı nazarında; yeryüzünde var olan tüm unsurların, tanrılar ile insanlar
arasında iletişim sağlayan ve zaman zaman bazı işaretlerle tanrılardan insanlara mesajlar
ileten vasıtalar oldukla
uçuşlarına, karasal (yeryüzü) işaretlerden insan vücudunun gösterdiği bazı belirtilere,
hayvanların davranışlarına, rüyalara, vb. bakılarak yapılırdı. Kehanetlerle birlikte sosyal ve
siyasi yapıda önemli görülen fallar da hayvanların iç organları, su, kemik, taş gibi ögeler
incelenerek gerçekleştirilirdi. İçlerinden karaciğer falları (hepatoscopy) Antik çağ insanı için
özellikle hastalıkların teşhis ve akıbetine dair alternatif olarak başvurulan önemli bir
yöntemdi. Hatta bu fal çeşidi için çoğunluğu kil ve pişmiş topraktan yapılma karaciğer ve
bağırsak modelleri geliştirilmişti. Bu yöntemi uygulayanlarsa kurumsallaşarak ayrı bir meslek
sınıfı oluşturmuş, farklı dönem ve coğrafyalarda farklı isimler alarak mesleklerine devam
etmişlerdi. Dönem nezdinde, oldukça önem verilen kehanet ve fallar, farklı kültürlerle iletişim
ve etkileşimle geniş coğrafyalarda yayılım göstermiş, binlerce yıl alınacak siyasi kararlarda,
hastalıklarla mücadele ve sağlık hususlarında belirleyici rol oynamıştı.
Bu noktada, ele alacağımız çalışma, arkeolojik veriler göz önünde tutularak, Antik dönemde
yapılan kehanet ve fallar, tıp tarihi açısından değerlendirilecek, özellikle hayvanların
karaciğeri, bağırsakları, kemikleri kullanılarak bakılan falların sağlık bağlamında dönem
insanı için önemi üzerinde durulacaktır.

* Tıp Tarihi ve Etik Uzmanı, Arkeolog, tugbaajan@hotmail.com
** Arş. Gör. Uzm. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD - İstanbul
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P-18

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞANLIURFA EVLERİNDEKİ “KUŞ TAKALARI”

Tuncay VURAL*, Rahşan ÖZEN**
Kuş evleri, 13'üncü yüzyıldan bu yana Anadolu’daki evlerin mimarisini süsleyen ve bölge
insanının kuşlara olan sevgisini yansıtan birer unsur olarak kabul edilmektedir. Osmanlı
döneminde, özellikle 17-18'inci yüzyıllarda yapılan kuş evleri oldukça görkemlidir ve birer
minyatür saray görünümündedir. Bunlardan başka, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde
güvercinliklere ve kuş evlerine de rastlanmaktadır.
Kuş evlerinin Şanlıurfa yöresinde rastlanan şekillerine genel olarak “kuş takası” adı
verilmektedir. Bunlar, eski Şanlıurfa evlerinin avluya (hayata) bakan odalarının pencerelerinin
üst kısmına yerleştirilmiştir. Genelde güvercinlerin kullanımı amacıyla bırakılmış bu takalar
oval, yuvarlak ya da köşeli şekillerdedir. Bu takalardan ulaşılabilenlerin birçoğu kullanılmaz
haldedir. Son dönem betonarme evlerinde ise bu kuş evlerine rastlanmamıştır.
Bu çalışmada, kuş takalarının Şanlıurfa örneklerinden yola çıkılarak hayvan sevgisinin sosyokültürel derinliği ve evrimi tartışılacaktır.

* Veteriner Hekim, Doktora Öğrencisi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Hayvancılık Bölümü –
Şanlıurfa, h_tvural@yahoo.com
** Prof. Dr. Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi - Elazığ
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P-19

YÖNELME YA DA KAÇINMA KONUSU OLARAK POPÜLER TIP TARİHİ
Utku KESKİN*, Gülay YILDIRIM**, Selim KADIOĞLU***
Popüler bilimsel yayınların ana işlevi bilimsel disiplin camialarına özgü birikimi ve zihniyeti
toplum geneline tanıtmak ve mal etmektir. Özgün bir araştırmanın sunulması ya da aynı
konuda yürütülmüş bir dizi özgün araştırmanın karşılaştırılıp bütünleştirilerek
değerlendirilmesi niteliğini taşıyan ve güncel-ayrıntılı bilgi içeriğine sahip olan bilimsel
yayınlardan farklı olarak popüler bilimsel yayınlarda temel bilgi aktarımı da yapılmakta ve ele
alınan konular ince ayrıntılarına değinilmeden ana hatlarıyla aktarılmaktadır.
Akademik-bilimsel bir disiplin olarak yapılanmış bulunmakla birlikte doğası gereği edebi bir
karaktere de sahip olan tarih özelinde, bilimsel ve popüler bilimsel çalışmalar arasındaki
sınırın keskin-belirgin olmadığını söylemek olanaklıdır. Tarih çalışmalarının tarih çalışmacısı
olmayan görece geniş bir kitlenin ilgi alanında bulunuşu bu durumu daha da karmaşık hale
getirmekte; hedef okur kitlesinin tarihçilerden ve tarihseverlerden oluşan ikili yapısı
çalışmaların niteliğini belirleme bağlamında kimi tereddütlere yol açmaktadır.
Bu genel çerçevede tıp tarihçilerinin çalışmalarını kime yönelik olarak, dolayısıyla konu
seçimini nasıl yaparak ve anlatımı ne şekilde düzenleyerek, hazırlamasının uygun düşeceği
üzerinde durulmaya değer bir konudur. Bu konuda zıt yaklaşımların yol açabileceği iki
sorunlu durumdan biri primer kaynaklar üzerinde ince ayrıntıları saptamaya yönelik
çalışmalara odaklanarak genel toplumdan öte sağlık camiasının ilgi alanına dahi girememe;
diğeri ise bir tür popülizme saparak var olan genel-temel bilgiyi süslü bir anlatımla kitlelere
aktarmayı esas alma, disipline özgü birikime katkısı olmayan bu çalışmaları bilimsel
ortamlara da taşımadır.
Bildirimiz çerçevesinde günümüz ve ülkemiz ölçeğinde konu ile ilgili bir durum saptaması
yapılmış ve iki zıt yaklaşımın sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar ile ikisinin sentezinin
ne şekilde yapılabileceği hususu tartışmaya açılmıştır.

* Y. Lisans Öğrencisi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Y. Lisans
Programı, keskin.utku.35@gmail.com
** Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD - Sivas
*** Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD - Adana
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P-20
GÜMÜŞÜN TIBBİ ALANDA GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE KULLANIMI

Yağmur KILIÇDAĞI*, Gülbin ÖZÇELİKAY**
Metal olarak eski çağlardan bu yana bilinen gümüş, tıbbi amaçlar için tarih boyunca kapsamlı
bir şekilde kullanılmıştır. Gümüşün tıbbi amaçlarla ilk olarak Mısır’da kullanıldığı tahmin
edilmektedir. Gümüş birbirinden bağımsız olarak Yunanlılar, Romalılar, Persler ile Hintliler
ve Çinliler tarafından da tıp alanında kullanılmıştır. 14. Yüzyılda, metabolizmanın
güçlendirilmesi, kaşıntı ve hemoroit şikâyetleri karşısında gümüş suyunun gösterdiği olumlu
etkilerden söz edilmiştir. Aynı zamanda gümüş mikrobik enfeksiyonları önlemek için en az
altı bin yıldır kullanılmıştır. Test edilen hemen hemen tüm organizmalara karşı etkili olmuştur
ve sayısız enfeksiyonları çarpıcı bir başarıyla tedavi etmek için kullanılmıştır. Koloidal
gümüş; 1940’lı yıllara kadar dünyada oldukça yaygın bir şekilde antibiyotik olarak
kullanılmıştır. Fakat sentetik antibiyotiklerin daha ucuza üretilebilmesi ve kâr payının daha
yüksek olması nedeniyle, gümüş arka planda kalmıştır.
Sentetik antibiyotiklerin bakterilere karşı başarısız kalması, bakterilerin sentetik
antibiyotiklere karşı direnç geliştirmeleri ve sentetik antibiyotiklerin yan etkilerinin neredeyse
yararlarından daha fazla olması sonucunda alternatif antibiyotik arayışları başladığında,
1940’lı yıllardan sonra adeta unutturulmaya çalışılan koloidal gümüş, tekrar hatırlanmıştır.
Gümüş ayrıca radyolojinin gelişiminde ve yara iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Gümüş cerrahi alanda kullanım açısından da önemli bir yere sahiptir. Öncelikle içinde
bulunduğumuz yüzyılın başlarında sayısız bilim adamı, gümüşün tıp alanında etkileri ile ilgili
sayısız ve yoğun araştırmalar yapmış, bu araştırmaların sonuçları dünya çapında saygın tıp
dergilerinde yayımlanmıştır.
Bu çalışmada; gümüşün tıbbı anlamda geçmişte ve günümüzde kullanım alanları
karşılaştırılarak tartışılacaktır.

* Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, yagmursfl89@hotmail.com
** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
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P-21

DR. SERVİÇEN KİMDİ? NASIL BİR DÖNEMDE YAŞAMIŞTI?
HANGİ GÖREVLERİ ÜSTLENMİŞTİ?
Eminence Grise de Fouad Pacha

Yeşim IŞIL ÜLMAN*, Rıfat Vedat YILDIRIM**
Son dönemde Osmanlı Devleti tarihinde, 19. Yüzyılda Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de uzun
yıllar hocalık yapmış olan Dr. Serviçen Efendi (1815-1897)’nin yaşamı, yaşadığı ve çalıştığı
dönem, üstlendiği görevler, meslek hayatında içinde bulunduğu sosyal çevre, Türkiye
tarihinin ilginç ve dönüşümsel bir dönemine ışık tutar. Dr. Serviçen’in meslek yaşamı, bu
nedenle, toplumsal ve kültürel bağlamda 19. Yüzyıl Osmanlı tarihini, tıp tarihini ve tıpta
modernleşmenin dinamiğini anlamak açısından, önemli ipuçları içerir.
19. Yüzyıl başlarında Paris ve Pisa tıp fakültelerinde eğitim alan Serovpe Vicenian
(Serviçen), eğitimini tamamladıktan sonra, 1843 senesinde yurda dönmüştür. Tanzimat
Fermanı’nın ilanıyla (1839) resmi olarak yürürlüğe giren, Osmanlı Devleti’nde çağdaşlaşma
ve yenileşme hareketinin başlangıç yıllarında, Dr. Serviçen, öncelikle Bab-ı Seraskeri
Hastanesi’nde göreve başlamış, 1846 yılında da yenilenerek çağdaşı okullara eşdeğer bir
eğitim vermeye başlamış olan Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de göreve getirilmiştir.
Çağdaş eğitim sistemi ile modern bir tıp okulu kimliği kazanmış olan Tıbbiye’de (o
dönemdeki kaynaklardaki diğer ismiyle Galatasaray Tıbbiyesi’nde) 1846 yılından itibaren
adli tıp derslerini vermeye başlamıştır.
Dönemin birinci el kaynaklarındaki verilere göre, Dr. Serviçen, Batıdaki bilimsel gelişmeleri
izleyen bir okulda performans göstermiş, ilk kez kloroformu ameliyatta kullanmış, adli tıp
eğitiminin kurumsallaşmasına hizmet etmiş, kitaplar kaleme almış, Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti (Kızılay)’ın kurulmasına katkıda bulunmuş; Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane’yi kuran
kadro içinde yer almış; Cemiyet’in yayın organı Gazette Médicale d’Orient’ın yayın
kurulunda uzun yıllar hizmet vermiştir. Dr. Serviçen, akademik, klinik ve yönetsel
görevlerinin yanı sıra sivil ve entelektüel yaşamda da aktifti. Kaynaklar, Serviçen’in dönemin
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yenilikçi aydınları ve Osmanlı entelektüelleri ile temasta olduğunu göstermektedir. Osmanlı
Devleti’nin modernleşme politikalarını uygulayıcıları olan devlet adamlarından, Ali Paşa ve
Fuad Paşa’nın hekimi olarak görev yapmıştı. Kanun-i Esasi’nin kaleme alınmasında büyük
emeği geçen Midhat Paşa (1822-1884) gibi Yeni Osmanlı aydınları ile aynı entelektüel
çevreyi paylaşmış ve anayasacılık tartışmaları içinde yer almıştı. Bu bağlamda, çalışma
arkadaşlarıyla

birlikte,

mensubu

olduğu

Ermeni

cemaatinin

ulusal

anayasasının

hazırlanmasına emek vermesi, cemaat gençlerinin, seküler, çağdaş ve modern bir eğitim
almalarına katkı veren çalışmalar planlayıp hayata geçirmesi şaşırtıcı değildir.
Bir hekim ve tıp hocası olarak, Dr. Serviçen Efendi’nin profesyonel ve entelektüel yaşamı, 19.
yüzyılda benimsenen devlet politikaları ile modernleşme yolunda ciddi ve kararlı adımlar
atarak, çağdaşlaşma yolunda dönüşmekte olan son dönem Osmanlı Devleti tarihi ve Türkiye
tarihinde örnek bir emeği gözler önüne sermektedir.

Kaynaklar:
Ülman YI,, Galatasaray Tıbbiyesi, Tıbbiye’de Modernleşmenin Başlangıcı, Bilgi
Üniversitesi Yayınları, 2017
Yildirim V, Ulman YI, A look at the ottoman social and medical modernization
through the life of Dr. Servicen, Bulgarian Historical Review, 2013;4-5:140-140.

* Prof. Dr., Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD – İstanbul,
yesimul@yahoo.com
** Yrd. Doç. Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD – Ankara
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KATILIMCI DİZİNİ
(İsme Göre)
Abdullah ÖZEN S-01, S-75, P-14

Doğan KAYA S-19

Ahmet ACIDUMAN S-02, S-03
Ahmet ULU S-40

Eda Gülşen GÖMLEKSİZ S-20

Alparslan SANTUR S-04

Ekrem SIRMA S-80

Aslıhan AKPINAR S-52

Elif GÜLTEKİN S-21

Atabay DÜZENLİ P-12

Emre DÖLEN S-22

Aybala YENTÜRK S-05

Engin Burak SELÇUK S-50

Ayça TÖREL ERGÜR S-55

Engin TURAN S-24

Aysu BAYAK P-02

Eray Serdar YURDAKUL S-23

Ayten ALTINTAŞ S-06, S-07

Erbil ÇELİK P-02

Ayten ARIKAN S-08, P-01

Erhan YÜKSEL S-25
Ersin TUNCER S-93

Bekir Oğuz MERAL P-02

Ertuğrul EĞİLMEZ S-26

Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ S-25
Beyza BUDAK P-02

Fatih ARTVİNLİ S-27

Bilge ONARLIOĞLU S-55

Fatih Mehmet DERVİŞOĞLU S-81

Burcu ÖZDEMİR S-09

Fatih NAMAL S-23

Burhan AKGÜN S-10

Funda Gülay KADIOĞLU S-28, S-29

Büşra YILDIRIM S-49

Furkan GÖZÜBÜYÜK P-02

Cebrail YILMAZ S-11

Gamze NESİPOĞLU S-30, P-17

Celalettin GÖÇKEN S-12

Gönül CANTAY GÜREŞSEVER S-31

Cem Hakan BAŞARAN S-13, S-14, P-10

Gülay YILDIRIM S-32, S-33, S-34, P-19

Ceren Gülser İLİKAN RASİMOĞLU S-15

Gülbin ÖZÇELİKAY P-20
Gülhan SEYHUN S-35

Çağrı Çağlar SİNMEZ S-16, S-17

Gülkızılca YÜRÜR S-36

Çağrı ZEYBEK ÜNSAL S-68

Gülten DİNÇ S-37

Çiğdem ŞAHİN S-41

Gümran İlay DOĞANER P-02

Derya ÖZDEMİR DOĞAN S-18

H. Hüseyin POLAT S-38
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H. Volkan ACAR S-39

Nejat YENTÜRK S-05

Halil ÇAKAN P-12

Nermin ERSOY S-63

Halil TEKİNER S-40, P-03

Nilay TARHAN P-09, P-15

Halûk PERK S-56

Nilifer GÖKÇE S-64, P-01

Hasan Basri ULUSOY P-04, P-05

Nilüfer DEMİRSOY S-65, P-10

Hatice Reyhan EĞİLMEZ S-41, S-93

Nuran YILDIRIM S-66

Hayrünisa ALP S-42, P-06

Nuray GÜNEŞ S-23

Hulusi EĞİLMEZ S-26

Nurdan KIRIMLIOĞLU S-67

Hülya ÖZTÜRK S-43

Nüket ÖRNEK BÜKEN S-12, S-39, S-68

İlter UZEL S-44, S-45, P-12

Onur ÇEÇEN S-69

İsmail YAKIT S-46

Onur Naci KARAHANCI S-70
Orhan Cezmi TUNCER S-71

K. Serdar GİRGİNER P-12

Osman BAHADIR S-72

Kadir PÜRLÜ S-47

Oya DAĞLAR MACAR S-73

Kasım Mehmet TEKE S-34

Oya ÖGENLER S-74

Levent ÖZTÜRK S-48, S-49

Ö. Fahrettin GÖZE S-41
Ömür ŞAYLIGİL S-14

Mehmet KARATAŞ S-50, S-91

Önder İLGİLİ S-70

Mehtap BAĞLIOĞLU S-51

Özkan KESKİN S-86

Merve MERGEN S-52

Özlem YÜKSEL S-25, S-75

Mesut GÜVENBAŞ S-53
Miray ARSLAN P-09, P-15

Pınar ATAKAN BİRLER S-76

Mukadder GÜN S-54, S-55, P-07
Murat AKSU P-08

Rahşan ÖZEN P-18

Murat D. ÇEKİN S-56

Recep ÇELİK S-77

Mustafa CANBOLAT S-91

Rıfat Vedat YILDIRIM S-78, P-11, P-21

Mustafa Hamdi SAYAR S-57

Rukiye ŞAHİN S-93

Müfide KUVVETLİ S-28, S-29
Müjgân ÜÇER S-58, S-59, S-60

Salih KAVAK P-12
Salih ŞAHİN S-79

N. Yücel MUTLU S-61

Sarper YILMAZ S-80, S-81, S-84

Necati AYDOĞAN S-62

Savaş Volkan GENÇ P-13, S-82, S-83, S-85
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Seçil MURSAL S-84

Şükran SEVİMLİ S-90

Seda Çavuş ALAN P-14
Seda TAN S-83, S-85

Tuğba GENÇER S-30, P-17

Sefa DEREKÖY S-86

Tuncay VURAL P-18

Selda OKUYAZ S-74

Turgay KARATAŞ S-50, S-91

Selim KADIOĞLU S-28, S-29, S-88, P-19
Sema SANDALCI P-10

Umut C. KARADOĞAN S-92

Serap YILMAZ S-87

Utku KESKİN P-19

Sevgi ŞAR P-09, S-92, P-15
Sibel ÖNER YALÇIN S-29, S-34, S-88

Ünal TAŞKIN S-01

Simge KİLİS P-02
Sözdar AKDOĞAN P-02

Yağmur KILIÇDAĞI P-20
Yeşim IŞIL ÜLMAN P-21

Şehriyar ŞEMS S-03

Yunus OKUR P-03

Şelale Ana HÜMMETLİ S-89
Şükran ERTEKİN PINAR P-16

Zekiye Handan AKER S-41, S-93

KATILIMCI DİZİNİ
(Soyadına Göre)
ACAR, H. Volkan S-39

AYDOĞAN, Necati S-62

ACIDUMAN, Ahmet S-02, S-03
AKDOĞAN, Sözdar P-02

BAĞLIOĞLU, Mehtap S-51

AKER, Zekiye Handan S-41, S-93

BAHADIR, Osman S-72

AKGÜN, Burhan S-10

BAŞARAN, Cem Hakan S-13, S-14, P-10

AKPINAR, Aslıhan S-52

BAYAK, Aysu P-02

AKSU, Murat P-08

BUDAK, Beyza P-02

ALP, Hayrünisa S-42, P-06
ALTINTAŞ, Ayten S-06, S-07

CANBOLAT, Mustafa S-91

ARIKAN, Ayten S-08, P-01

CANTAY GÜREŞSEVER, Gönül S-31

ARSLAN, Miray P-09, P-15
ARTVİNLİ, Fatih S-27

ÇAKAN, Halil P-12

ATAKAN BİRLER, Pınar S-76

ÇAVUŞ ALAN, Seda P-14
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ÇEÇEN, Onur S-69

IŞIL ÜLMAN, Yeşim P-21

ÇEKİN, Murat D. S-56
ÇELİK, Erbil P-02

İLGİLİ, Önder S-70

ÇELİK, Recep S-77

İLİKAN RASİMOĞLU, Ceren G S-15

DAĞLAR MACAR, Oya S-73
DEMİRSOY, Nilüfer S-65, P-10

KADIOĞLU, Funda Gülay S-28, S-29

DEREKÖY, Sefa S-86

KADIOĞLU, Selim S-28, S-29, S-88, P-19

DERVİŞOĞLU, Fatih Mehmet S-81

KARADOĞAN, Umut C. S-92

DİNÇ, Gülten S-37

KARAHANCI, Onur Naci S-70

DOĞANER, Gümran İlay P-02

KARATAŞ, Mehmet S-50, S-91

DÖLEN, Emre S-22

KARATAŞ, Turgay S-50, S-91

DÜZENLİ, Atabay P-12

KAVAK, Salih P-12
KAYA, Doğan S-19

EĞİLMEZ, Ertuğrul S-26

KESKİN, Özkan S-86

EĞİLMEZ, Hatice Reyhan S-41, S-93

KESKİN, Utku P-19

EĞİLMEZ, Hulusi S-26

KILIÇDAĞI, Yağmur P-20

ERSOY, Nermin S-63

KIRIMLIOĞLU, Nurdan S-67

ERTEKİN PINAR, Şükran P-16

KİLİS, Simge P-02
KUVVETLİ, Müfide S-28, S-29

GENÇ, Savaş Volkan P-13, S-82, S-83, S-85
GENÇER, Tuğba S-30, P-17

MELİKOĞLU GÖLCÜ, Berfin S-25

GİRGİNER, K. Serdar P-12

MERAL, Bekir Oğuz P-02

GÖÇKEN, Celalettin S-12

MERGEN, Merve S-52

GÖKÇE, Nilifer S-64, P-01

MURSAL, Seçil S-84

GÖMLEKSİZ, Eda Gülşen S-20

MUTLU, N. Yücel S-61

GÖZE, Ö. Fahrettin S-41
GÖZÜBÜYÜK, Furkan P-02

NAMAL, Fatih S-23

GÜLTEKİN, Elif S-21

NESİPOĞLU, Gamze S-30, P-17

GÜN, Mukadder S-54, S-55, P-07
GÜNEŞ, Nuray S-23

OKUR, Yunus P-03

GÜVENBAŞ, Mesut S-53

OKUYAZ, Selda S-74
ONARLIOĞLU, Bilge S-55

HÜMMETLİ, Şelale Ana S-89
ÖGENLER, Oya S-74
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ÖNER YALÇIN, Sibel S-29, S-34, S-88

TAŞKIN, Ünal S-01

ÖRNEK BÜKEN, Nüket S-12, S-39, S-68

TEKE, Kasım Mehmet S-34

ÖZÇELİKAY, Gülbin P-20

TEKİNER, Halil S-40, P-03

ÖZDEMİR, Burcu S-09

TÖREL ERGÜR, Ayça S-55

ÖZDEMİR DOĞAN, Derya S-18

TUNCER, Ersin S-93

ÖZEN Abdullah S-01, S-75, P-14

TUNCER, Orhan Cezmi S-71

ÖZEN, Rahşan P-18

TURAN, Engin S-24

ÖZTÜRK, Hülya S-43
ÖZTÜRK, Levent S-48, S-49

ULU, Ahmet S-40
ULUSOY, Hasan Basri P-04, P-05

PERK, Halûk S-56

UZEL, İlter S-44, S-45, P-12

POLAT, H. Hüseyin S-38
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